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����#�א���מ�א�"�د��وذ�!�ط	��

، والمقيـدة  ..جنايـات  .. لسـنة ..السادسة فـي القضـية رقـم الدائرة  – ..جنايات من محكمة 
 :والقاضي منطوقه  -/-/-والصادر بجلسة  .. ..كلي جنوب  .. لسنة ..رقم ب

 حكمت احملكمة 

������������	
�������������������א���د����������..��../������ �!��"���#�$���
א(�و��'&%���
�.و"��$0��א�,&و/�(�א.��#��،�و�,�د	��א�+�	�א���
ط�

1�����2��
ع�א�678م�و$4+�3و��#�:
��و�2ن�$
بدائرة ) -/-/-وصحته ( -/-/-بتاريخ بزعم أنه ) الطاعن(متهم المة اتهمت النيابة العا 

  ...محافظة  .. ..قسم شرطة 

��	א���"��
<&א�=�� �	������א@?�,Aز��&���")�������)�<Dو��F
F������6��G&��
אل�א�,���Iא�D��J�K"
 علـي الوجـه –للطـاعن نسـبته وعـدم صـحة تـاريخ الواقعـة عـدم صـحة علـي الـرغم مـن وذلك  

وهـو مـا أقـرت بـه محكمـة الموضـوع بقولهـا .. اقعة ومن بعده النيابة العامـة الذي صوره ضابط الو

ـة فــي إلصــاقها وصــف  ـداد المحكمــة بمــا ورد الطــاعن بالتجــار ابعــدم مســايرتها للنياـب وعــدم اعـت

 .وأقوال محررها في هذا الشأن  ) المزعومة(بالتحريات 

 لنحو الثابت إال أنه قد فات حمكمة املوضوع اإلملام بصحيح الواقعة علي ا

 باألوراق والتي حاول ضابط الواقعة بشىت السبل طمسها وإخفاء معاملها 

 يتلخصا فيما يلي مغاير متاما للحقيقة والواقع اللذين علي حنو  وتصويرها
) .. جنايات .. لسنة..في القضية رقم  متهمال( ../ وصديقه المدعوفالطاعن .. بداية  

كانا هذه الصداقة وبمناسبة .. ..حيث أنهما يقطنان بالعقار .. تربطهما عالقة صداقه وجيره 

كانا ) أي قبل الواقعة المزعومة بيومين كاملين( -/-/-بتاريخ و.. الخروج للتنزه سويا دائمي 

  .../ مستقلين سيارة الصديق ) ..( للتنزه بأحد المراكز التجارية ..إلي مدينة متجهين 

 وأثناء سريهما 
علي إال االعتراض فما كان منهما غير الئقة وعاملهما بطريقة لواقعة أستوقفهما ضابط ا

 ).-/-/-منذ تاريخ (فإذا به يقوم بالقبض عليهما واحتجازهما بغير وجه حق .. تلك الطريقة 
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 -/-/-ويف صباح اليوم التايل 

 حرر هذا الضابط مكتبيا حمضرين 

 )حال كون املتهمني املذكورين حمتجزين لديه(

  األول احملضر
وزعــم أنــه وصــلت إليــه .. ../ يخــص المــدعووجعلــه  صــباحا ٩ر٣٠ الســاعة /-/-بتــاريخ  

ـي دائــرة ) المقــيم بالمنيــل فــي مصــر القديمــة(تفيــد بتــردد المــذكور معلومــات   لتــرويج المــواد ..عـل

 . نمتعاطيالعلي المخدرة 

  ثانياحملضر ال
بعد المحضر (صباحا ١٠ ر–عة  السا-/-/- ونسب له تاريخ  ..أفرده للطاعن الماثل 

 ..علي دائرة ) المقيم (بتردد الطاعن بأن معلومات وردت إليه وزعم أيضا ) األول بنصف ساعة

 .لترويج المواد المخدرة أيضا 

 -/-/-هذا وبرغم حترير هذين احملضرين يف صباح يوم 

 -/-/- علي النيابة العامة إال يف صباح يوماإال أنه مل يعرضه
من اثنين مختلفين ، وتعمد عرضهما علي أو مبرر واضح ) بال سبب( ساعة ٢٥أي بعد  

) صوري مخالف للحقيقة(علي إذن هما  منمن كالوتحصل .. السادة أعضاء النيابة العامة 
 ضبط مستقل رمحضأفرد لكل منهم وعقب ذلك وفي مساء ذات اليوم .. بضبط الطاعن وزميله 

العديد من األخطاء في  وقع.. التهام للطاعن الراهن  وأثناء تحريره المحضر محل هذا ا!!

وأن كافة اإلجراءات المسطرة برمتها في حق الطاعن  بعدم مصداقية الواقعة التي تقطعالجوهرية 

 .علي الطبيعة والواقع .. غير صحيحة ولم تجري وفق التصوير الواردة به .. باألوراق 

 باطلة وقد استمرت التجاوزات واإلجراءات ال.. هذا 

 ئة علي القانون من جانب ضابط الواقعة املتجر
 سيضع حدا لإلجراءات علي النيابة العامةبأن عرضهما ) الطاعن وصديقه(وظن المتهمان  

 إجراءات النيابة العامة وقيامها كانت  حيث..ن ما حدث كان علي عكس ذلك إال أ..  لةطالبا

وفقا (اصة بال إذن مسبب من القاضي الجزئي بالعبث بهاتف الطاعن واإلطالع علي رسائله الخ
 .حلقة جديدة من سلسلة اإلجراءات الباطلة التي عابت هذا االتهام ) لصحيح الدستور والقانون
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 والتي مل تنته حىت مع تقديم املتهمان للمحاكمة 

 أمام حمكمة املوضوع بل استمرت 

 � ��
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����א�ط	ن��

احلكم الطعني عابه اخلطأ اجلسيم يف تطبيق القانون وذلك بعدم : السبب األول 

تطبيق قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة 

 .القانون بإنكار قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

��/��6Aو���rא�"ن����b..���א�����4R�&Aن�א���s/_א�L�	
P���Rن�
F�Aא��S��L7�K�^

א/&�]��א<�����Y�Lא��MNOא�cL���)8���14وR�1>א�����1و�
t�א�:�

وجود أو تأكيد بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة ، وهي تكون  .. صورة مخالفة القانون 

نونية بتطبيق قاعدة قا ونوتك..وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. ال وجود لها قاعدة قانونية 

أو برفض تطبيقها عليها علي نحو يؤدي إلي نتائج مخالفة ، ال تنطبق عليها ، علي واقعة 

خطأ وتكون عبارة عن  .. وصورة الخطأ في تأويل القانون.. علي واقعة تنطبق عليها تطبيقها 

وهي تتعلق .. الن الحكم وصورة بط.. فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون يقع 
كورقة   كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، وقد تتعلق بالحكم كنشاطم بالحك

وتكون  .. خيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثرة في الحكمأو.. كما لو لم يوقع عليه من أصدره 
  .يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم  مثلماببطالن اإلجراءات
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 ه الصور ومن خالل ما تقدم وبتطبيق هذ.. هذا 

 لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون علي مدونات احلكم الطعني 

 يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب علي أكثر من وجه 

 وذلك علي النحو التايل 
�א�و���א%ول� :�#�����'���א���מ�א��ط	ون�������+���*��א�ط��ن���#�א()�מ��מ��� ,ط�

و2ذא�א()�מ��,(��1..�ز�����د����+���*����ن����ز(���وאد��,د������*�א��א.���-�

�.������طل��	��א���מ�..�(������ن�ذ�!�א�وא�د������א.���-�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة 
ـعــن واقعــة غـيــر التــي وردت ـبــأمر اإلحالــة أو طـلــب التكلـيــف الطــاعن ال يجــوز معاقـبــة 

 .المقامة عليه الدعوى  الطاعنكما ال يجوز الحكم علي غير بالحضور ، 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 
أو طلب التكليف ورجت في أمر اإلحالة عن واقعة غير التي الطاعن ال تجوز معاقبة 

أفعاال غير التي رفعت الطاعن بأن تسند إلي وال يجوز للمحكمة أن تغير في االتهام بالحضور ، 

  .بها الدعوى عليه

 )٩٧٣ ص ١٧٧ ق ٣٨ أحكام النقض س ١٦/١١/١٩٨٧(

 كما قضي بأن 

 � �T2�l� ،�mA�4�� �� 
�א� ��&>
��uא���R�L$��א�X���Iא.�
�و7 ،� �%& �14R
�h&f"��%& �c I���4R���
Aא��� �>DJא��/�ع�� ���v��7�8و� �64 I��T2�tT4��b4L��j

�6�/.�
 )١٧٤ ص ٥٨ ق ١٣ الحقوق س(

 ملا كان ذلك 
الصادر عن وعلي األخص منها أمر اإلحالة من خالل أوراق االتهام الماثل  الثابت وكان 

هو .. وقدم علي أساسه للمحاكمة الجنائية أن االتهام الذي كان مسندا للطاعن .. النيابة العامة 

 :الزعم بأنه 

"�&ز��A,��א8?�	� 
<&א�=�	א�����
)�������
אل�)�<Dو��������Iא�D������J�K
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 حني أن الثابت يف 

دون أن عن اقترافه وقضت بمعاقبته للطاعن أن االتهام الذي نسبته محكمة الموضوع  

 :وهو الزعم بأنه  .. ودونما أن يتسنى له الدفاع بشأنه.. يرد بأمر اإلحالة 

���������1o�����hא8?��	�"و�א���,��D'ز��&�"
��	א����
<&א�=���� )������D>�(�Dو����J�K

��F
F����6��G&,אل�א�
�Iא�
  ثم ومن

والمقدم علي أساسه الطاعن االتهام الوارد بأمر اإلحالة فيما بين يتضح مدي االختالف  
نسبته له محكمة االتهام الذي عن ذلك .. والذي تولي مدافعه الدفاع عنه بشأنه .. للمحاكمة 

ه ولم يتسن للطاعن ومدافعه تجهيز الدفاع المناسب لهذوالذي لم يرد في أمر اإلحالة الموضوع 

 .التهمة الجديدة 

 السيما وأن االتهام األصلي 
 من القانون ٤٢/١ ، ٦ بند ٣٤/٢ بند أ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١(المواد تطبق عليه  

  .)١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢

 أما االتهام اجلديد املعاقب عليه بال سند الطاعن 
 ) . من ذات القانون أنف الذكر٤٢/١ ، ٣٨/١ ، ٢ ، ١ ( الموادفتطبق عليه  

 وينتج عن ذلك وبكل وضوح

4���א�
א	د���^$&�א@���������/�ع�و���ن PIאد�א�678م�א
 "ن�د/�ع�א�7�����R�L��ول�$

��و�14R..�א�S��K��6���LFא��R��R�Lم��
ن�/�Lא��MNO���)د	و�Wאد�א�678م�א�
$��$"

ن�א�+�	א(�٣٨/١א$�3fI���6א��د��F����$��..�u/א��א���/���M4��و�b�&���$���z"و���

�R�Lא���R�..��DJوא������R��R�Lא���F�16]��1]دא�Fא������
ن�/�Lא��MNOن�א"�a�و�

ن�وذ�}�F�Aא��S��L7�K�r��Aא�� �<Qא ^L|�uLA��hQא�� &$Iא� �א@���� א��Wو	د(��^$&

��و=��[������3א��د��A��L7��14$������٣٠٧م�R��z�����و]o&א�#��Oא(�אrن�א@ &א
F�
� �و 
د<� 	�NF[�1�[�\4��� 
�� ..� �6A��L7�b א
�و$��א� 
د� 
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�ط	ون����������,ط���,���#�(ط��ق�א����ون�(�3ل���#��,��4�-�����������������א���מ�א���:���א����#��3א�و

��א��6א���د��'�7�����()מ��א���ن�*���ون�א.���א;א�7א�����6�-���ن�و��و��(����������������������٣٠٨�و

���������#�א�و"��1א�����و�#���4	�ل�א����د�'�����و�ن�(�������������������������'�#��?�(<���)�א�ط��ن(�

�����מ�(4	�����������-��و2��و�����..��(� �����د������������;א�����#�א�و"���1א��د���د�وא��	��دل����

�.א��و وع������و�����ض����)��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
، ولها تعديل للطاعن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند  

سة ولو كانت لم المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلبإضافة الظروف التهمة 
 .تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

ولها أيضا إصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر  
 .اإلحالة أو في طلب التكليف بالحضور 

إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء الطاعن أن تنبه المحكمة وعلي  

 .أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك علي الوصف 

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول.. تنقسـم إلـي شـقين جـراءات جنائيـة من قـانون اإل ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــاني، للطـــاعن ـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للمحكـمــة 
وال شــك أن هـذا االتجــاه ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه الـطـاعن ضــمانا لحـق .. حـو هــذا التغييـر نالطـاعن 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 
 للطاعن الدفاع 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 كما قضي بأن 
إلي جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة  بإضافة سبق اإلصرارتعديل المحكمة الوصف  

أن تكون وال يمنع من ذلك دون أن تنبههما إلي ذلك فيه إخالل بحق الدفاع إلي الطاعنين 

مادام العقوبة التي أوقعها الحكم مقرره للجرائم المسندة إلي الطاعنين مجرده عن هذا الظرف 
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 .دفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة ال
 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
الحكــم الطعــين قــد اســتخدم حقــه فــي تعــديل القيــد 

والوصف دون العمل بالواجب الـذي شـرعه القـانون 

، إذ ـكـان يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن تفـطـن إـلـي ذـلـك 

أن تمنـحـه أـجـال وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر و

لتحضير دفاعه بناء علـي هـذا الوصـف الجديـد أمـا 

وأنـهـا ـلـم تفـطـن إـلـي ذـلـك وعـلـي ـمـا أوجـبـه الـقـانون 

فـــي هـــذا الخصـــوص فـــإن حكمهـــا يكـــون مشـــوبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥جلسة نقض (

 ملا كان ذلك 
وكـذا اسـتقراء محاضـر المطعـون فيـه ،  لحكـماات مدون كافة ءمن خالل استقراوكان الثابت  

أنهما قد خليا تماما من ثمة إشارة إلي أن محكمـة الموضـوع قـد المحاكمة يتضح وبجالء جلسات 

 .نبهت الطاعن أو مدافعه إلي ذلك التغيير والتعديل في وصف التهمة المسندة للطاعن 

 فقد كان منسوبا للطاعن 
في غير األحوال ) هيروين(جوهرا مخدرا صد االتجار بقأحرز " في أمر اإلحالة أنه  

 " .المصرح بها قانونا 

 وقد استعملت حمكمة املوضوع 
حيث .. عن األولي وقيده الالزم بمواد قانونية مختلفة هذا الوصف حقها في تعديل  
إحراز بغير قصدي االتجار أو التعاطي جوهرا ومخدرا " هو ..  االتهام المسند للطاعن جعلت

 " .في غير األحوال المصرح بها قانونا ) هيروين(
��و���)���מ�(4	ل�����و�������)��א����ون
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 وال يقدح يف ذلك 

بأن الوصف الجديد هو وصف مخفف أن محكمة الموضوع قد عدلت القيد والوصف  

لثابت أن محكمة الموضوع حينما أطمأنت إلي أقوال الشاهد وحينما ذلك أن ا.. للعقوبة 
كان كل ذلك تحت سمعها استعرضت وقائع الدعوى ومالبساتها وحينما استمعت إلي دفاع المتهم 
 .وبصرها علي اعتبار أن االتهام األول هو االتهام القائم في حق المتهم 

 هذا فضال 

 K��TNU�2(�א"�Wא��)��&tא��� ������R"ن �6F"� �7&L��hQא�� �6TN�� ���א��
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 والذي استقر يف وجدانها 

اطمئنانها للحرز وما حدث به من فضال عن .. أنه قد صدر مواكبا لصحيح حكم القانون 
باالتجار فيها قام المتهم ن بأزعم يفإن هذا الحرز كما ثبت باألوراق هو نتاج مضبوطات .. عبث 

 .وأن المحكمة قد أكدت اطمئنانها لهذا الحرز رغم اختالفه الثابت باألوراق 

 وعلي الرغم من ذلك 

غير فإن الحكم الطعين قد أدان الطاعن بتهمة الحيازة ب 

دون استظهار لقصده الجنائي من .. قصدي االتجار والتعاطي 

 !.الحيازة ؟
 وهو األمر
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 فإن ما تقدم مجيعه 

يكشف عن اختالل فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة  

 األمر ليس ، ويكونالحكم بالتناقض مما يعيب في حكم الوقائع الثابتة ، الذي يجعلها االستقرار 
اختالل فكرة الحكم من حيث مقصورا علي مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلي اضطراب ينبئ عن 

يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق  مما تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة
 .بالتخاذل واالضطراب والتناقض الحكم مما يعيب القانون علي حقيقة الواقعة ، 

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٢٨٠٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
النيابة العامة علي الفعل ال تتقيد بالوصف الذي نسبته ولئن كان من المقرر أن المحكمة  

وأن بجميع كيوفها وأوصافها المطروحة أمامها بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المسند إلي المتهم 
أن  ماداماجة إلي أن تلفت نظر الدفاع تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون ح

التي اعتبرها والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها المبينة بتقرير االتهام الواقعة المادية 
ومادام الوصف المحكمة شيئا تضيف إليه دون أن الذي دان الطاعن به الحكم أساسا للوصف 

 .اولها التحقيق ورفعت بها الدعوىالجديد لم يترتب عليه إضافة عناصر إلي الواقعة التي تن

 )١٩/١٠/٢٠٠٦ ق جلسة ٥٧ لسنة ٧٦طعن رقم ال(

 وقضي كذلك بأن 
ٕال تثرتب علي المحكمة تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها واطراح بعضه  

مادامت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد الذي أخذت به 

 الواقعة المسندة إلي أن اإلحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة المتهم هي نفس

 .علي أساسها دون أن تضيف إليها شيئا 

 )٦/٦/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٠٥٢الطعن رقم (
 )١/١١/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٦٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والوارد بأمر عامة إلي الطاعن الأن االتهام الذي كان موجها من النيابة وكان الثابت  

ومؤداها أن الطاعن .. الواقعة الواردة بالتحريات وبأقوال ضابط قد استند إلي المزاعم .. اإلحالة 

وحيث أهدرت محكمة الموضوع تلك العناصر بقولها بأنها ال تعتد .. يتاجر في المواد المخدرة 
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 .بالتحريات وأقوال مجريها 

 فإن إصباغ حمكمة املوضوع 
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 ءات اجلنائية علي أن  من قانون اإلجرا٣٠٨فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
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 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
ن وقائع وأفعال تغاير ما جاء لما كان الحكم قد أخذ بما جاء بأمر اإلحالة ونسب للطاع 

بالتحقيقات وهو ما ينبئ عنه اختالل فكرة الحكم من حيث تركيزه في موضوع الدعوى وعناصر 

الواقعة ، ويفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقره في ذهن المحكمة االستقرار الذي 

إذ أن ..........ية في بيان يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وال يعد ذلك من قبيل األخطاء الماد

إصالح كل خطأ مادي وتدارك كل "  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٨للمحكمة عمال بالمادة 

فإنه كان يتعين علي المحكمة إصالح ما ..." سهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر اإلحالة 

ريق مما أوقعها في لبس أما وقد تنكبت المحكمة في هذا الط... جاء بأمر اإلحالة من خطأ 
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شديد في حقيقة األفعال التي عاقبت الطاعن عليها مما يكشف عن اختالط صورة الواقعة في 

 .ذهنها وعدم إحاطتها بظروفها وقضت بما ال أصل له في األوراق 

 )٢١/١٠/٢٠١٠ ق جلسة٨٠ لسنة ١٧٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قد أخطأ عدة أن ضابط الواقعة اثل يتضح وبجالء من خالل أوراق االتهام الموكان الثابت  

الباطل محضر الضبط ارتكبها حال تسطير التي ومن ضمن األخطاء مرات حال تحرير المحضر 
 الصادر له صدر بتاريخ إذن النيابة في حين أن  -/-/-زعم بأن تاريخ المحضر هو والمعيب 

 . ذلك اإلذن وفي ذات يوم إصداره  عليابناءالطاعن قد تم وهو يزعم بأن القبض علي  -/-/-

 وحيث أنه مبواجهة النيابة للضابط مبا تقدم 

 زعم بأن ذلك جمرد خطأ مادي 
–لتزعم بأن تاريخ الواقعة المنسوبة في أمر اإلحالة تأتي النيابة العامة .. ورغم ذلك  
 ذا التاريخسابقة علي هالتي تمت في االتهام م أن التحقيقات رغ -/-/- هو للطاعن –بهتانا 
 -/-/-في ه مؤرخ  أمر اإلحالة ذاتبل أن

 عن الطاعن بهذا اخلطأ اجلسيم وحيث متسك املدافع 

 مدلال من خالله علي عدم إملام 
بما في ذهنها وعدم استقرار الواقعة وبظروفها ومالبساتها النيابة العامة بحقيقة الواقعة 

 .في زمن لم يحل بعد ه فعل يانتوزعمت إأدي بها إلي توجيه اتهام مستقبلي للطاعن 

 ورغم أن املدافع عن الطاعن 

 قرع أذان احملكمة مبا تقدم إال أنها 
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 وتكون احملكمة بذلك قد تنكبت 

 الطريق الذي أوجبه عليها القانون 
وأال .. الذي يوجب عليها أن تعمل علي تصحيح كل خطأ أو سهو شاب أمر اإلحالة  

ع عليه غير مطمئن لصحة تحصيل بما يعيب حكمها ويجعل المطل.. تصر علي الخطأ الوارد به 
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 .المحكمة لحقيقة واقعة االتهام وتاريخ وقوعها وغير ذلك من عناصرها 

 ملا كان ما تقدم 
بأن جعله ضابط أن الخطأ في تاريخ محضر الضبط ن الثابت من أوراق االتهام الراهن وكا 
ٕوانما .. ر باألوراق عاب ما هو مسطلم يكن الخطأ األوحد الذي  -/-/- بدال من -/-/-الواقعة 

 :قد تعددت األخطاء وذلك علي النحو التالي 
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 ملا كان ذلك 
أن أنفة الذكر إال أن المطالع للحكم يجد  –المزعوم أنها مادية ألخطاء جميع اوبرغم 

لم تعمل علي تصويب أيا منها بل أوردتها كما هي بمدونات المحكمة مصدرة الحكم الطعين 

ستوجب نقضه لمخالفته صحيح القانون وعلي األخص الفقرة الثانية يألمر الذي احكمها الطعين 
   .جراءات الجنائية  من قانون اإل٣٠٨من المادة 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٥٠فقد نصت املادة .. بداية 
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 علي أن ) املرافعات( من القانون األخري ١٤٦فقد نصت املادة .. ومن ثم 
لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم يكون القاضي غير صالح 

 :في األحوال اآلتية 

 .إذا كان قريبا أو صهرا ألحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة  -١
  .............. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة -٢

 ........... إذا كان وكيال ألحد الخصوم  -٣

 .............. إذا كان له أو لزوجته أو ألحد أقاربه  -٤

ولو كان ذلك قبل في الدعوى أو كتب فيها إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم  -٥
 قد أدي أو خبيرا أو محكما ، أو كانأو كان قد سبق له نظرها قاضيا اشتغاله بالقضاء 

 .شهادة فيها 

  من قانون املرافعات علي أن ١٤٧/١كما نصت املادة 
 .يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم  

 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض املوقرة علي أن 
بطالن عمل القاضي من من هذا القانون  ١٤٧المادة الفقرة األولي من ما تقضي به  

 –ما جري به قضاء محكمة النقض يدل علي ) ١٤٦في المادة (في األحوال المتقدمة وقضائه 
هي الخشية من للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها أن عله عدم صالحية القاضي علي 

ر ظ، استنادا إلي أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نيلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المقدم 
تتعارض مع ما يشترط في القاضي شخصية هو قيامه بعمل يجعل له رأيا أو معلومات لدعوى ا

، أخذا بأن إظهار وزنا مجردا ليستطيع أن يزن حجج الخصوم من خلو الذهن عن موضوعها 
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 .مما يتنافى مع حرية العدول عنه الرأي قد يدعو إلي التزامه 

 )٢٤/٣/٠١٤٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٠٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الذي يؤدي يفيد أن إبداء الرأي من قانون المرافعات  ١٤٦ولئن كان ظاهر سياق المادة  

إال أنه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلي عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى 

 ذات بينالحالية مرددة  ، ويؤخذ به متي كانت الخصومة ينبغي أن يفسر ذلك بالمعني الواسع

الخصوم ويستدعي الفصل فيها اإلدالء بالرأي في نفس الحجج واألسانيد التي أثيرت في 

فإذا كان القاضي قد استمرارا لها وعودا إليها بحيث تعتبر الخصومة الحالية الخصومة األخرى 
فيها لم يتوافر له مقومات القضاء وأدلي برأي عرض لهذه الحجج لدي فصله في الدعوى السابقة 

وممنوعا من سماعها لنظر الخصومة التالية فإنه يكون غير صالح حائز لقوة األمر المقضي ال

 . برأيه الذي اعتنقه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤهبثهشبالذات تبدو خشية تإذا في هذه الحالة 

 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (
 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ الطعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (

  ملا كان ذلك
في  متهمال( ....علي أن الطاعن وصديقه .. وقام الدليل القاطع .. سلفا وكنا قد أشرنا  

فهما .. قد تم القبض عليهما في ذات الزمان والمكان ) -/-/- جنايات .. لسنة ..الجناية رقم 
سويا في مكان الواقعة وكانا يتنزهان ) ..حيث يقطنان سويا في ذات العقار (وجيران أصدقاء 

 .../مستقلين السيارة الخاصة بالمدعو) ..(إلي أحد المراكز التجارية ث كانا في طريقهما حي

 فقد قام ضابط الواقعة .. ورغم ذلك 

 � ����14R�M6�$�cN��cA��$� &�l�&�&t�14و��R� �א�0א#[� ��Rول�]���غ�א��&و��
$�cN���4A��$������u�LP��4وאoא������و<�14R�M6�..�1�����] &אrא7

��.../��א����..�3��W��..	��Mא.����� −
− �M�	�����Oא�����א...������..��R�L�3א���Wא��. 

  يف احلقيقة قضية واحدة مافه
وحيث أن القضية الخاصة ومن ثم .. ضابط الواقعة بخالف ذلك حتى لو زعم  

 ثم تأتي فدائما وأبدا يتم التصرف أو إجراء التحقيق فيها أوالفي الرقم هي األسبق .. ../بالمدعو
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  .القضية الراهنة

 وهو األمر الذي يؤكد 
 ةقد أصبحت ممنوعمن القضية الراهنة األقدم أن محكمة الموضوع بقضائها في الجناية  

وذلك لسابقة إبداء رأيها في االتهام المنسوب بهتانا .. من سماع القضية الراهنة والفصل فيها 

 ه محكمة الموضوع حال إصدار حكمها الطعين وهو ذات الرأي الذي تشبثت ب.. ../ إلي المدعو

 فالثابت 
والتفتت .. ما جاء بمحضر الضبط والتحريات وبأقوال الضابط الذي حررهما أنها اعتنقت 

فقد التفتت عن أن الواقعتين وعلي األخص .. دم تقالموجهة إلي جماع ما عن كافة المطاعن 
وذلك علي فرض جدلي بصحة (قعة واحدة واهما في صحيح الواقع المنسوبتين للطاعن وصديقه 

 هو ذات ما فعلته في هذا ../ الطاعن عن كما أنها أيضا استبعدت وصف االتجار ) .. االتهام
وهو ما يضحي ظاهرا معه أن محكمة الموضوع حال إصدارها الحكم المطعون فيه .. االتهام 

عن وهو ما نفي  .. جنايات .. لسنة ..في الحكم رقم وتشبثت برأيها المسطور كانت قد تمسكت 
المفروض تواجده لدي القاضي من موضوع الدعوى خلو الذهن المحكمة مصدرة الحكم الطعين 

 . في الحكم السابق – دون سند –وجعله يتشبث بما سبق واعتقنه .. 

 ومن ثم 
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نون علي احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القا: السبب الثاني 

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد .. القضاة 

 وهو ما جيعل هذا احلكم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

 اءات اجلنائية علي أن  من قانون اإلجر٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 
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المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي عتبـريراد بالتسبيب الم 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /جراءات الجنائية دشرح القواعد العامة لإل(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكما معني كان له

اب التسـبيب ضـربا مـن العبـث جـأن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيالغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن ا هي مسـوغات الحكـموجمهور ومحكمة النقض م
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام 
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (
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 كما قضي بأن 
لي سائر أوجه الطعن المتعلقـة للقصور الصدارة ع

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢( 

 ملا كان ذلك 
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 لوجه األول ا

التسـبيب بعـدم األحاطـة احلكم املطعون فيه شـابه عيـب القصـور يف 

االتهام املاثل وما أسفرت عنه أوراقه وحتصيلها حتصـيال كافيـا بواقعات 

وهو ما أسلس إيل إيـراد حمكمـة .. للقضاء يف الدعوى عن بصر وبصرية 

عـني اسـم شـاهد مل يسـبق إيـراده يف االتهـام املوضوع يف قضائها الط

ق مساع أقواله ومل يـرد بقائمـة أدلـة الثبـوت ، بالراهن برمته ومل يس

 .وهذا ينم عن قصور مبطل هلذا احلكم 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

 ������������c�����"�hد�$���
(�א.&%�������6�R�����T��
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 )١٠/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥١٥٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وأن وزن أقوال  
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تطمئن التقدير الذي الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره 
 .مادام لها أصل ثابت باألوراق إليه 

 )٥/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٩ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (
 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���Fא������t]P�Kد�	و"��F"���
ن�/�Lא��MNOא�)�Fو�$��$�dل�..�و�2ن�א����
Aא�
�:�^ن�

 .. معـاون مباحـث قسـم – ../ شهد المالزم أول فقد  −
 ........... بأن تحرياته السرية أسفرت عن 

ـبـاإلدارة العاـمـة لمكافـحـة  الضــابط ../ وـشـهد الراـئـد  −

 .المخدرات بمضمون ما قرره الشاهد 

 أن الشاهد الثاني وحيث 

 ../ الرائد 
ط فق .. ال وجود له باألوراق.. تخذت منه محكمة الموضوع سندا إلدانة الطاعن االذي  

 ../أخر يشهد علي الواقعة سوي المالزم أولإلي وجود ضابط من ثمة إشارة خلت الجناية الراهنة 
فلم يثبت اشتراكه في التحريات أو استصدار اإلذن أو  .. ../ الذي يدعي أما الضابط الثاني .. 

 .إجراءات القبض والتفتيش 

 كما خلت حتقيقات النيابة العامة

 Qא������א�א�Q>א�א�678م�$����אل�Q>�K�	د�"و����دو
��و ��\���h�..ن�"�a��

�א��hQאF[&د���N/��א@ &אrא(�../�א�����d"ن�א�Zزم�>�)�4oא�)�א���Q>�K�d�& "�Wא�

�.א�678م�
 كما أن قائمة أدلة الثبوت 

وـهـو األمـر اـلـذي يؤكـد أن قضــاء ..  ) ../ الرائـد (ـمـن ذكـر هـذا الشــاهد المـذكور قـد خلـت  

وهـو مـا .. إلـي أدلـة وهميـة ال أصـل لهـا بـاألوراق .. عين قـد اسـتند فـي إدانـة الطـاعن الحكم الط
 .يؤكد أن ذلك الحكم معيب بال جدال بما يستوجب نقضه 
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 ذلك أن الثابت 
قد أدانت الطاعن مستنده في ذلك علي ثالث أدلة أن محكمة الموضوع أنه من المفترض  

 :هي 


אل�א�Zزم� −�"�/...� 


אل�א�&א −�"��#�/...� 

�.A7&�&�א���cTא.���1# −
أثر سقوط هذا فال يمكن معرفه  ../ المتمثل في أقوال الرائد انهار الدليل الثاني فإذا 

تبعا النهيار هذا الدليل الذي ال وهو ما يقطع بانهيار الحكم الطعين .. الدليل علي حكم المحكمة 

 .سند له باألوراق 

 وال ميكن حبال من األحوال
جاء علي سبيل الخطأ ) ../ رائد ال(ألسم هذا الضابط بأن إيراد الحكم الطعين القول  

فالمحكمة .. سيكون دربا من دروب العبث بمصائر الناس ومستقبلهم حيث أن ذلك .. المادي 
.. هو والساألخطاء منوطة بتصحيح  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٨/٢وفقا لصريح المادة 

السيما وأن األدلة التي يتساند إليها الحكم دائما ما تكون .. أ كهذا فليس لها أن ترتكب خط

سقط الحكم برمته إذ ال يعرف ماذا .. فإذا هوي دليل منهم أو تبين بطالنه .. ضمائم متساندة 

  .كانت محكمة الموضوع لتقضي مع استبعاد هذا الدليل

 وهذا بالطبع خبالف 
 المخدر أوحرز الجوهر في سواء خطاء متعددة من أمنذ فجرها ما حوته أوراق الدعوى  

فال يمكن االحتجاج بالقول أن كل ما حوته أوراق الدعوى .. تاريخ الواقعة أو في في حرز النقود 
منذ حالة اضطراب شابت أوراق الدعوى يترجم كل ذلك إنما !... هو من قبيل األخطاء المادية ؟

واقعة صورة أخري غير الصورة التي حوتها أوراق فيها بما يؤكد أن للوحتى صدور الحكم فجرها 
 . الدعوى والتي حاول أن يرسمها ضابط الواقعة باألوراق 

 وهذا يقطع وحبق 
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  ثانيالوجه ال

 التسبيب حينمـا التفـت عـن عابه قصور مبطل يفاحلكم املطعون فيه 

الدفع اجلوهري الذي متسـك بـه املـدافع عـن الطـاعن مبـذكرة الـدفاع 

واملتمـثـل يف بـطـالن إـجـراءات النياـبـة العاـمـة بالعـبـث املقدـمـة مـنـه 

دومنـا احلصـول علـي إذن الطـاعن واإلطالع علي رسائل اهلاتف اخلـاص 

مـة أدلـة ، وكذا بطالن الدليل الـوارد بقائمسبب من القاضي اجلزئي 

 .يتعلق بالنظام العامالثبوت املستقي من ذلك اإلجراء الباطل بطالن 

 فإن املقرر واملستقر عليه نقضا أن .. بداية 
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
االتهام الماثل تدليال علي الزعم بثبوت التي ساقتها النيابة العامة وكان من ضمن األدلة  

الواردة والصادرة وهو الكشف علي الرسائل الذي قامت به وذلك اإلجراء الباطل .. عن قبل الطا
 .بهاتف الطاعن " الواتس أب " علي برنامج 

��و�,���L����1מ�א�	�מو��+��ن�2ذא�א.��א;���طل�و�	���

�������)د���3-�د��ل�*د��(�د����

 أن  من قانون اإلجراءات احلنائية نصت علي ٢٠٦املادة ذلك أن 
أو منـــــــــزل غيـــــــــر منزلـــــــــه إال إذا الطـــــــــاعن تفتـــــــــيش غيـــــــــر ال يجـــــــــوز للنيابـــــــــة العامـــــــــة  

جميـع الخطابـات والرسـائل والجرائـد أن تضبط لدي مكاتب البريـد ويجوز لها .................... 

البرقـيـــات ، وأن تراـقـــب المحادـثـــات الـســـلكية ي مكاتـــب الـبـــرق جمـيـــع دوـلـــوالمطبوـعـــات والـطـــرود 

مـتـى كــان ـلـذلك فاـئـدة ـفـي تـقـوم بتســجيالت لمحادـثـات ـجـرت ـفـي مـكـان ـخـاص ، والالســلكية ، وأن 
 .ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة 
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لمدة ال تزيد علي أو المراقبة أو اإلطالع األمر بالضبط يجب أن يكون وفي جميع األحوال  

 .أن يجدد هذا األمر مده أو مددا أخري مماثلة ثالثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي 

 وعلي حنو واضح وصريح نص الدستور املصري 

  علي أن٥٧ يف مادته رقم ٢٠١٤الصادر عام 
 .للحياة الخاصة حرمه ، وهي مصونة ال تمس  
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�ملا كان ذلك 

يتجلى ظاهرا أنه ال يجوز للنيابة العامة دتين سالفتي الذكر عبارات الماومن صريح  

 أو مراقبة االتصاالت أو الرسائل السلكية أو الالسلكية أو البريد أو البرقيات أو كل ما اإلطالع
 .القاضي الجزئي / إال بإذن وأمر مسبب من السيد المستشار .. ينطبق عليه هذا الوصف 

 هذا الشأن ذلك أن املقرر يف قضاء النقض ب
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 )٢٦/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٢٢٥٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
نيابة العامة بقيامها باإلطالع علي رسائل الهاتف المحمول الخاص وكان الثابت أن ال 

تكون قد خالفت الدستور والقانون .. علي ذات الهاتف " تس آب االو" ورسائل برنامج الطاعن 

 .وأهدرت كافة ضمانات احترام الحرية الشخصية بل وقامت باالفتئات عليها 

 ا اإلجراء حيث أنها مل تعن باستصدار أمر وإذن باختاذ هذ

 القاضي اجلزئي / من السيد املستشار 

وحيث أن هذا اإلجراء المعيب قد تم دونما أمر .. ومن ثم  

قضائي مسبب األمر الذي يبطله ويبطل ببطالنه أي دليل قد 

 .يستمد منه 
 وحيث كان ما تقدم 
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 وعلي الرغم من متسك املدافع عن الطاعن بهذا الدفع .. هذا 

 لتي اختذتها النيابة العامة وببطالن اإلجراءات ا

 ومن قبلها ضابط الواقعة يف حق الطاعن 
بقضـائها وغضت الطرف عنه ولـم تـورده عن هذا الـدفع قد التفتت محكمة الموضوع إال أن  
 .هو ما يعيب حكمها بالقصور المعيب في التسبيب .. عليه بما يفيد إطراحه ولم ترد 

�ك وال ينال من ذل
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 بل أن أثار هذا البطالن 

فإذا ثبت تعمدها .. هذا االتهام وتحقيقات النيابة العامة برمتها ق يمتد إلي كافة أورا 

إلي أي إجراءات أخري تكون قد فال يمكن االطمئنان .. والدستور والنظام العام مخالفة القانون 
مرورا .. إصدارها إذن باطل بالقبض علي الطاعن وتفتيشه بدءا من .. اتخذتها قبل الطاعن 

.. إصدار القرار بإحالة الطاعن للمحاكمة الجنائية وصوال إلي .. غيره بتحقيقاتها مع الطاعن و
األمر الذي .. تعمدها اتخاذ إجراء باطل ومخالف للنظام العام في حق النيابة العامة فحيث ثبت 

 .ال يمكن معه االطمئنان ألي إجراء أخر يكون تم اتخاذه عن النيابة العامة بشأن هذا االتهام 

 هذا فضال 
اعتصمت فيه النيابة أن أمر اإلحالة الذي بموجبه أحالت النيابة الطاعن للمحاكمة ن ع 

علي نحو مخالف لعبث بها تم االتي قامت باإلطالع عليها والرسائل  تلك بأدلة الثبوت التي حوت

 .ركيزة أساسية للنيابة في تقديم الطاعن لالتهام بل كان اإلطالع عليها .. للقانون 

 ومن ثم فإنه 

 ����2ن�����14R�Yא��TNU"ن�7&د��14Rא��/�uא��hQ"��	��א���Q>�K��R�Lא.#0
0 ��FIא�&�Fr��T2�tT4���R�L]�����א��	0����8"�$���&א�.�

 وال يقدح يف ذلك 
أن المحكمة لم تصدر حكمها بإدانة الطاعن اعتصاما بما حوته قائمة أدلة الثبوت في  
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 .ة في أمر اإلحالة هذه الجزئية والتي كانت ركيزة أساسي

 نظرا إيل 

 ��R�Lא�� M��A��� d$���Wא�� )
�א��� �"د�� �T#��� 14R���� ��� �����א�� �א�67م ��$
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 ولعل خري دليل علي عدم االطمئنان لتصرفات النيابة العامة 

 ا أن بعد هذا البطالن املطلق الذي شاب إجراءاته

��ذא67 �
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 حيث قالت يف هذا املقام 
مع خلو و.. من ثمة دليل علي وجود ذلك القصد في حق الطاعن قد خلت أن األوراق  

فإننا .. اتخاذ إجراءات باطلة بطالن مطلق فضال عن تعمد النيابة العامة من الدليل األوراق 

 .بما يستوجب نقضه .. نكون إزاء حكم طعين معيب بالقصور وباطل ومخالف للنظام العام 

  ثالثالوجه ال

يف تسبيبه لرفض الدفع ببطالن القبض علـي قصور احلكم املطعون فيه 

حيـث اكتفـت .. تفتيشه حلصوهلما قبل إذن النيابـة العامـة الطاعن و

حمكمة املوضوع بقول مبهم وغامض وهـو اطمئنانهـا حملضـر الضـبط 

ومل تورد سببا واحـدا هلـذا .. وأن إجراءاته متت بناء علي إذن النيابة 

 . االطمئنان 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 
تبين مدي صحة الحكم من فساده  إبهام مما يتعذر معه ينبغي أال يكون مشوبا بإجمال أو 

لم يرسم شكال خاصا يصوغ فيه الحكم  ولئن كان القانون في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى 
بيانا والظروف التي وقعت فيها الواقعة المستوجبة للعقوبة يجب أن يشتمل علي بيان إال أنه 

 .ٕواال شابه اإلجمال واإلبهام والقصورما استخلصتها المحكمة حسببأركانها تفهم به الواقعة كافيا 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧ قمالطعن ر(

 كما قضي بأن 
في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع فيجب أن يكون لكي يتحقق الغرض من التسبيب  
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في صورة في عبارات عامه معماة أو وضعه أما إفراغ الحكم الوقوف علي مسوغات ما قضي به 

وال يمكن محكمة فال يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب األحكام مجهلة 

 .النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة 

 )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي كذلك بأن 
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 ملا كان ذلك 
لخص من موكان الثابت من خالل محاضر جلسات محاكمة الطاعن وما تضمنته  

بدفاع الطاعن المسطور وكذا كان الثابت  التي أدلي بها المدافع عن الطاعن ، للمرافعة الشفوية
أن  .. وكذا الثابت من مدونات الحكم الطعين ذاتهفي مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع ، 

 وهو بطالن القبض علي الطاعن وتفتيشه .. قد تمسكا بدفع جوهري وجازمالطاعن ومدافعه 
إال أن محكمة الموضوع قد رفضت هذا .. علي إذن من النيابة العامة إلجرائهما قبل الحصول 

 :إذ قالت .. ومجهل وغامض برد مجمل .. الدفع 
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 وذلك كله علي النحو التايل

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص علي أن٣٤فقد أوضح الطاعن أن املادة .. بداية 
ئي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمأمور الضبط القضـا 

الذي توجـد دالئـل كافيـة علـي الحاضر الطاعن لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، أن يأمر بالقبض علي 
 .اتهامه 

 ليس هذا فحسب 
 من قانون ٣٠المادة .. بل أوضح أن حاالت التلبس قد أوضحتها وحصرتها حصرا  

 : ائية بقولها اإلجراءات الجن

ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها تكون  
أو إذا وجد الصياح أثر وقوعها ، مع أو تبعته العامة مرتكبها ، إذا اتبع المجني عليه متلبسا بها 

يستدل ا أو أشياء أخري أو أمتعه أو أوراقحامال آالت أو أسلحة   قريببوقتمرتكبها بعد وقوعها 

 .أو عالمات تفيد ذلك أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار ، منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 ملا كان ذلك 
الـواردة عـدم وجـود ثمـة حالـه مـن حـاالت التلـبس الماثـل أسـفرت عـن وكانت أوراق االتهام  

ـدع ضــابط .. عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة أنفــة اـلـذكر  ـم ـي الواقعــة بـتـوافر ثمــة حاـلـة مــن كمــا ـل

بـل .. كـان نتيجـة لتـوافر التلـبس طـاعن حاالت التلبس أو أن إجرائه القبض والتفتيش في حـق ال
وهذا قول إفـك ويخـالف الحقيقـة .. نفاذا إلذن النيابة العامة ين قامـا ئأنه زعم أنه قام بهذين اإلجرا

 .والواقع 

 ذلك أن الثابت 

 ١١ السـاعة -/-/-شـه بتـاريخ وتفتيطـاعن أن القبض علي ال 

فـــي حـــين أن اإلذن الصـــادر عـــن النيابـــة العامـــة صـــدر .. مســـاءا 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-بتاريخ 
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 وهذا ليس قول مرسل  

 بل مؤكد باحلقائق والدالئل اآلتية 

  احلقيقة األويل

 � �&�
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 وإعماال لذلك 

 ـلـدي ســؤاله أـمـام النياـبـة ـطـاعنوحـيـث أن الثاـبـت أن ال

قــرر وبوضــوح تــام أن القــبض عليــه وعلــي .. العامــة 

ـ .. ..../ صــاحبه  ـد ـت ـاريخ ـق  ١١ الســاعة -/-/-م بـت

 .مساءا 

 أي قبل صدور إذن النيابة العامة 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-احلاصل يف 

  احلقيقة الثانية 

 �M�	����Aא������L���F"..������..�)���� �..א��S��,��)	&��Wא����R�Lض�
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  ../ وباستقراء أقوال املدعو

من أن القبض عليهما وتفتيشهما تما بتاريخ طاعن أقر بذات ما قرره اليتجلى ظاهرا أنه  

 .أي قبل صدور اإلذن بثمانى وأربعون ساعة ..  مساءا ١١ الساعة -/-/-

 وهذه األقوال صدرت عن املذكور 
أو تلك القضية التي  وهو ال يعلم أثرها في إجراءات هذه القضية الماثلة بتلقائية وعفويه 

ومع ذلك أغفلت .. ومن ثم تكون هذه األقوال أقرب إلي المصداقية بال شك .. تم اتهامه فيها 

 . عين الرد علي هذه الحقيقةط الحكم المحكمة
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 احلقيقة الثالثة 
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 وهو األمر الذي جيعلنا بني فرضني 

 األول 
..  حتى توصل إلي اسمه كامال طاعنللقام بإجراء تحريات ومراقبة لصيقة أن الضابط  

وهو ما .. علم مكان محل إقامته تفصيال ثم ومن ) ..بمحافظة (ومراقبته حتى عاد إلي مسكنه 

 – ..قسم شرطة ( حيث أنه تجاوز حدود اختصاصه المكانييسلس إلي بطالن أخر في التحري 
وتجاوز االختصاص ) .. محافظة – ..قسم شرطة (إلي اختصاص أخر تماما ) ..محافظة 

  .المكاني بال شك يبطل اإلجراء مهما كان

 ومع ذلك 
وذلك حينما قرر .. تصور للواقعة القيام بهذا النفي عن نفسه ابط ذاته فإن الثابت أن الض 

هذا .. وليس المراقبة والمتابعة الشخصية طريق جمع المعلومات عن بأنه أجري التحريات 

 ٩ الساعة -/-/-وردت بتاريخبأن المعلومات التي وردت إليه ابتداءا باإلضافة إلي إقراره 

 صباحا أي بعد ساعة واحدة ١٠تحريات بذات التاريخ الساعة صباحا ، وقام بتسطير محضر ال

 .وهو ما يؤكد أنه لم يجري ثمة تحريات .. فقط 

 فالسؤال هنا 
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أما الفرض الثاني  
حيث .. هو األصح واألصدق .. ../ وصديقه طاعن  الأن يكون ما ورد علي لسانفهو  

بشأن التوصل لتلك المعلومات فبات من السهل واليسير عليه  .. كان تحت يد الضابطأن كالهما 
 .سواء كان من أوراقهما الشخصية أو منهما شخصيا االسم والعنوان 

 والفرض الثاني بال شك 
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 احلقيقة الرابعة  

أنه أرسل مـن م الطعين لمحكمة الحكطاعن خالل المستندات المقدمة من الأن الثابت من  

أي ( صـباحا ١٢ر١٠ السـاعة -/-/-بتـاريخ ) علـي برنـامج الـواتس أب(هاتفه المحمول رسالة 

 ."..في قسم " تفيد بأنه ) بعشرة دقائق -/-/-بعد منتصف ليل يوم 

 )برجاء مراجعة حافظة المستندات المرفقة بالطعن                                          (

  إيل ما بعد منتصف الليل -/-/-كان بتاريخ طاعن ني أن الوهذا يع

  وكان معه هاتفه احملمول ..داخل القسم ب
وحيث صدر إذن النيابة بعد الرسالة أنفة الذكر بعشرة ساعات وأكثر حيث صدر في 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-صباح يوم 

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك
من النيابة العامة قبل صدور اإلذن  ..ومحتجز بقسم شرطة كان في حوزة الطاعن أن ال 

وهو ما لم تستطع محكمة الحكم الطعين الرد عليه .. وهو ما يقطع ببطالن القبض والتفتيش .. 

 .بما يؤكد قصور ذلك الحكم

 ملا كان ذلك 

 وكانت حمكمة النقض املوقرة قد استقرت يف أحكامها علي ما يلي 
مان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة هذا وقد قرر المته.. 

 ٩ الساعة -/-/-(العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

.... و .... وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفي و ) مساءا

أي أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، 

 وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية ال يعلم مضمونها سوي

مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة 

األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما تم 

القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت 

وهو ما تطمئن ..... و ..... أقوالهما مؤيدة بأقوال شهود و 

ي المتهمين وتفتيشهما إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض عل
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قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حالة من 

حاالت التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا اإلجراء الباطل 

 .وما تاله من إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما 

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 نقض وحيث أن ما انتهت إليه حمكمة ال

 هو عني احلال يف االتهام املاثل 
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 وحيث كان ما تقدم 

إثباتا ألحقيته في الدفع بكافة الحقائق والدالئل أنفة البيان افعه دوحيث تمسك الطاعن م 

 ومجمله وغامضة ةبقاله واهيعن هذا الدفع رضت أعإال أن محكمة الموضوع .. المذكور سلفا 

 .ط الذي حرره إلي ما جاء بمحضر الضبط وأقوال الضاببالزعم بأنها تطمئن 

 والسؤال هنا 
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 لعل ذلك كله 
 المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والغموض واإلبهام يقطع وبيقين تام أن الحكم

 .وهو ما ينحدر به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء .. في الرد علي دفاع الطاعن 
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 رابع الوجه ال

ـة  ـت جبدـي ـث قاـل ـا حـي ـبيب حكمـه ـة املوضــوع يف تـس ـرت حمكـم قـص

دا أو ومع ذلـك مل تـورد يف قضـائها سـببا واحـ.. التحريات ووضوحها 

مبـا يعيـب احلكـم .. لها إيل هذا القول املبتـور سـنده محدليال واحدا 

 .ويستوجب نقضه 

 حمكمة النقض املوقرة بأن حيث قضت 
إذا كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها علي رأي محرر محضر التحريات فإن  

ت المحكمة حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال علي عقيدة اتصل

بتحصيلها بنفسها فإن ذاك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين نقضه واإلحالة بغير حاجة 

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 كما قضي بأن 
 تحت وكفايتها وأن كان موكوال إلي سلطة التحقيق التي أصدرتهتقدير جدية التحريات  

فإنه يتعين علي قد دفع ببطالن هذا اإلجراء الطاعن إال أنه إذا كان رقابة محكمة الموضوع 

المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه علي نحو مفصل وجلي غير 

 .مشوب باإلبهام والغموض 

 ) ق٥٧ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ١٣/٥/١٩٨٧نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
منهـــا محاضـــر الجلســـات وعـلــي األخـــص الماـثــل االتهـــام اســـتقراء أوراق ثاـبــت مـــن وكـــان ال 

ـدفاع  أن األخـيـر تمســك بـعـدم وجــود ثمــة تحرـيـات .. المقدمــة مــن المــدافع عــن الطــاعن وـمـذكرة اـل

 .جدية قد أجريت حول هذا االتهام 

 ودلل علي ذلك 
بإقرار ضابط الواقعة ذاته الذي أكد علي أن 

ن مصدره السري دون تحرياته قد استقاها م

 .إجراء تحريات علي الطبيعة والواقع 
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 ورغم ذلك كله 
وهي أنها تطمئن .. بقاله غامضة ومبهمة .. ذلك كله .. تأتي محكمة الموضوع لتطرح 

  .بأنها صريحة وواضحةلهذه التحريات المزعومة ووصفتها 

 ومل توضح يف أسباب حكمها 
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 وأغفلت متاما 
 بل دليال قاطعا.. ليس دليال علي جدية التحريات .. ه ألسم الطاعن وعنوانأن التوصل 

ا واحتجزهما لديه كانا تحت يد ضابط الواقعة الذي قبض عليهم.. ../ علي أن الطاعن وصاحبه 

 .قبل تحرير محضر التحريات المزعوم 

 وهو األمر الذي سهل علي الضابط املذكور

 معرفة اسم الطاعن كامال وعنوانه تفصيال
وهو أن يكون الضابط .. منحي مختلف تماما يسير باإلجراءات في .. بغير ذلك إذ القول 

 مصر –المنيل (الطاعن وصديقه إلي حيث يقطن ) ..(عن دائرة اختصاصه المكاني قد خرج 

 .السمائهما كاملة ، وعنوانهما تفصيال حتى يستطيع التوصل ) القديمة

 وسواء كان املتهمان حتت يد الضابط 

 أو أن األخري قد جتاوز حدود اختصاصه املكاني 
 ويقطعان بقصور الحكم الطعين في تسبيبه.. الن التحريات المزعومة يبطفكال األمرين 

غامضة التي دعت محكمة الموضوع للقول لم يوضح األسباب المبهمة وال .. ن ناحية مفهو.. 

سائغ لم تورد أي رد  .. ومن ناحية أخري) .. التي لم تجري أساسا(تطمئن لتلك التحريات بأنها 

 ومن ناحية ثالثة.. ٕعلي دفاع الطاعن المؤكد علي بطالن تلك التحريات واهدار أي دالله لها 
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 وذلك علي التفصيل التايل 

 من قانون اإلجراءات ٣٤أشار دفاع الطاعن إيل ما قررته املادة فقد 

لبس باجلنايات أو يف أحوال التبقوهلا ملأمور الضبط القضائي .. اجلنائية 

أن يأمر اجلنح التي يعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .بالقبض علي الطاعن احلاضر الذي توجد دالئل كافية علي اتهامه 

  من القانون ذاته علي أن ٣٥كما نصت املادة 
ر الضبط حاضرا في األحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأموالطاعن إذا لم يكن  

 .ٕه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر القضائي أن يصدر أمرا بضبط
إذا وجدت دالئل كافية علي اتهام الشخص وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة 

سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة بارتكاب جناية أو جنحة 
ضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا جاز لمأمور الضبط القوالعنف ، 

وفي جميع األحوال تنفذ أوامر الضبط من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه ، 
 .واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 ومن هذين النصني 
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 أما إذا انتفت الدالئل الكافية يف الطلب املرفوع إيل النيابة العامة 

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة 

  وجود تلك الدالئل الكافية مإصدار اإلذن لعد

 ن إذنها باطل وإن هي فعلت يكو

���`&ط�א��$04��א��&ع�@ &א�rא��14R�m�A"ذ�}�/�Nא��c#8א/&�א��
א���R�Lن�7
�אIو	אق�دون� �"و ���Oא� �א��Z$�(�א���[�د��$����<& �6���,A��c#8و47}�א��� ،� ���و7[�



 

 - ٣٧ -

��6,�t��K�STא���.�
 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم 
بغير توافر دالئل كافية الطاعن وز القبض علي فال يج

ٕواال كان القبض باطل فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة 

، وعلي المحكمة أن الطاعن اإلذن بالقبض وتفتيش 

تبطل اإلجراء إذا لم ترد له دالئل كافية وتبطل بالتالي 

 .الدالئل المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 كما قضي بأن 
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ثوابت القضائية أنفة الذكر علي أوراق االتهام وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول وال 
 ١١ الساعة -/-/-يتضح أن البطالن أحاط باإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ الماثل 

 .من كل صوب وحدب .. صباحا 

 وتفتيشه الطاعن فعالوة علي كونه صادر بالقبض علي 

 ة فعال طحال كونه حتت يد الشر
.. لثمة جريمة الطاعن تشير إلي ارتكاب ي ثمة دالئل كافية لم ينبني علفإن ذلك اإلذن  

 للحصول ../ المزعوم إجرائها والمقدم من الضابط بل أنه بإمعان النظر إلي محضر التحريات 
ٕيتضح أنه تضمن ما يقطع بعدم جدية التحريات وانه قد تم مخالفة القانون بشكل .. علي اإلذن 

 :من الشواهد اآلتية  ولعل ذلك كله يتجلى ظاهرا.. واضح 

 الشاهد األول 
يقيم الطاعن في حين أن  .. ..التابع لمحافظة  ..يعمل لدي قسم شرطة  ../ أن الضابط  

يتردد فقط علي الطاعن أن ومن المفترض أن المعلومات التي توصل إليها الضابط .. بشارع 
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 .دائرة القسم محل عمله لترويج المواد المخدرة 

 فالسؤال هنا

 2�M��������א��M4R�!���R�Lد�7&دد�א�&���$�Z�,]7��Fא
�Rو�Z$�2��R�L�14א�R
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 وهو ما يؤكد 
أن يورد اسم وبحوزته لذلك كان من السهل واليسير عليه كان تحت يد الضابط الطاعن أن  

راءات وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي بطالن اإلج.. كامال وعنوانه بالتفصيل الطاعن 
وهذا األمر لم تتعرض له محكمة الموضوع بالبحث والتمحيص مما يعيب حكمها .. برمتها 

 .بالقصور

 أما الشاهد الثاني
يتجلى ..  صباحا ١١ الساعة -/-/-الصادر من النيابة العامة بتاريخ أنه بمطالعة اإلذن  

 .ظاهرا أنه استدل علي وجود جريمة قائمة وحالة 

 !وحمل إقامته ؟الطاعن ابط أسم من جمرد إيراد الض

 حيث أورد وكيل النيابة مصدر اإلذن ما هو نصه 
� �و��+�.. �و���� -�6�*� -����� ���Fل ��� �و�د ��� �ن� و��+

������ �و��+ �)��*'� �و��ل ����� ���� �א��(��? �אמ �و�د
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 وهنا يثور التساؤل 
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 من املؤكد 
 ومدي يجب أن تتعلق بالجريمةذلك أن الدالئل الكافية  .. أن اإلجابة ستكون بالنفي 

ذا أيضا ما التفتت عنه محكمة وه.. ومحل سكنه الطاعن وال تتعلق بشخص طاعن نسبتها لل

 .الموضوع

 والشاهد الثالث
وردت من ) علي فرض صحة ذلك(أقر بأن المعلومات الواردة إليه أن ضابط الواقعة  
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أشار إلي أنها وفي ذات الوقت .. التي تعمد إخفائها وعدم اإلفصاح عنها مصادرة السرية 
 " موثوق فيها "
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 والشاهد الرابع 
حيث قيل أن .. عامه ومجهلة ثبتت صحتها المزعوم بأن التحريات أالمعلومات وردت  

 . دائرة القسم لترويج المواد المخدرة يتردد عليالطاعن 


م����م��R0א���	אد�א�+�

ع�<��Qא�F�
>��T/��R�L��6؟א�iو �.!�
 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 

أن محكمة الموضوع مصدرة الحكم 

المطعون فيه ذاتها أقرت بأنها ال 

التحريات وال ألقوال محررها تطمئن لهذه 

وز المواد حفي الزعم بأن الطاعن ي

 .المخدرة بغرض اإلتجار 

 ومن ثم 

 � �$
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 ومع ذلك 
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 الشاهد اخلامس 
عجز عن بيان أن محررها .. أصال بل وبعدم إجرائها بعدم جدية التحريات ومما يؤكد �

كما عجز عن .. علي تلك المواد المخدرة المزعوم ترويجها ن الطاعالمصدر الذي يحصل منه 

 !!!.تلك المواد المجهولة المزعوم بأنهم عمالئه الذين يشترون منه بيان األشخاص 

 الشاهد السادس 
في العقد الطاعن تلك التحريات وعدم صحتها أن محررها قرر بأن بتهاتر ومما يقطع  

الراهن الطاعن في حين ثبت أن .. العاشرة وسن العشرين أي أنه بين سن .. الثاني من العمر 
.. من العمر أي ما بين العشرين والثالثين في العقد الثالث ) علي نحو ما ثبت للنيابة العامة(

وهذا يؤكد .. بما يستحيل أن يكون في العقد الثاني ..  عام ٢٦هو يبلغ من العمر فوتحديدا 

 .ا تهاتر تلك التحريات وانعدامك جديته

 الشاهد السابع 
أنه إذا كان ضابط الواقعة قام بإجراء .. في الحقيقة والواقع يؤكد بعدم إجراء تحريات ومما  

فلماذا لم يقم بضبطه .. بترويج المواد المخدرة علي عمالئه الطاعن تحريات وتأكد من قيام 

 !.عامة ؟متلبسا حيث أنه في هذه الحالة لم يكن في حاجه إلي إذن من النيابة ال

 أما وأن هذا مل حيدث 

���؟ ��N$�&�Uא�DL�7�¦���[و�)��&§����rم�] &א�R��2���{ن�ذ�s/.!�
 الشاهد الثامن 

 الساعة التاسعة ..في صباح يوم بأن المعلومات وردت إليه ذاته أقر أن ضابط الواقعة  

لساعة العاشرة صباحا مدون في ذات التاريخ اوحيث أن الثابت أن محضر التحريات .. صباحا 

 !!.أي بعد ساعة واحدة من ورد المعلومات المزعومة .. 


ل��^ن����§&��(� �������" &��d؟ Aא���N%�!��!./�WTو"���و2
 الشاهد التاسع

أنه رغم ثبوت أن محررها .. والريبة في التحريات المزعومة وفي جديتها  مما يثير الشك 
علي النيابة العامة للحصول لم يعرضها إال أنه .. اشرة صباحا  الساعة الع-/-/-بتاريخ سطرها 

 /-/-أي بتاريخ ) يوم كامل( ساعة ٢٥إال بعد .. وتفتيشه الطاعن علي إذن منها بالقبض علي 

 !!.الساعة الحادية عشرة صباحا 
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 وحيث أغفلت حمكمة املوضوع 
 .الرد علي هذا التساؤل األمر الذي يوصم حكمها بالقصور المبطل في التسبيب  

 الشاهد العاشر
الماثل تم القبض عليه رفقه الطاعن أن وقام الدليل القطعي علي .. قد سبق اإلشارة أنه  

 ) .طاعنبذات العقار الذي يقيم فيه الالذي يقيم ( ../ صاحبه وصديقه وجاره المدعو

 ومع ذلك 

 � 4�$
م� b��� �دون �א�
א��� ���:� �T�7)����� 8[� (��$� cN�� �4,]�$� ����� &�&t��
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  .. لسنة ..رقم ب.. / وكانت قضية املدعو

  .. لسنة ..والقضية احلالية برقم 
..  صباحا ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ .. ../ وحرر محضر التحريات الخاص بالمدعو 

 . صباحا١٠ر–الحالي بذات التاريخ الساعة الطاعن وحرر محضر تحريات 

 فهذا كله 
خلت من ثمة تحريات جدية ) ../ ومعه اتهام المدعو(بأن أوراق هذا االتهام يقطع يقينا  

الشك ي وهذا باإلضافة إل.. أو باألحرى يمكن القول بعدم وجود تحريات قد أجريت في األصل 

بما يؤكد أن لصحة الواقعة فيهما صورة مغايرة تماما لما اللذين يحيطان بهاتين القضيتين والريبة 

 . في األوراق – بالمخالفة للحقيقة –تم إثباته 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 

 � 14R�m�A���� �א���$� �����א�� �$� �א�,�د	 �א@ذن �"ن ���<&א 1t��� �R�Lא��cא���
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 ملا كان ذلك 
لهذا االلتفات أو إقامة التفتت محكمة الموضوع عن جملة ما تقدم دون تسبيب وحيث  

األمر الذي يعيب الحكم .. الدليل علي صحة التحريات ومن ثم صحة اإلذن الصادر بناءا عليها 

 .ٕالطعين بالقصور المبطل في التسبيب المبرر لنقضه والغائه واإلحالة 

 امس الوجه اخل

رد علـي الطلـب ي احلكم املطعون فيه أغفل متاما أن يورد يف مدوناته أ

هري املـبـدي ـمـن الـطـاعن يف دفاـعـه املـسـطور عـلـي وـجـه ـحـوافظ اـجلـو

) شاهد اإلثبـات األوحـد(املستندات وهو وجوب استدعاء ضابط الواقعة 

حول ما عاب االتهام املاثل من أوجه شك وغمـوض ومـا عـاب ملناقشته 

ـالن  ـه بـط ـاء وأوـج ـن أخـط ـه ـم ـريح ..إجراءاـت ـب التـص ـل طـل ـذا أغـف  وـك

صاالت عن الرسالة املرسـلة مـن هـاتف باستخراج شهادة من شركة االت

إال أن حمكـمـة .. الـطـاعن ـحـال كوـنـه مقـيـد احلرـيـة قـبـل إذن النياـبـة 

املوضوع التفتت عن ذلك دون إيراد أو رد مبا يوصـم حكمهـا بالقصـور 

 واإلخالل بالدفاع 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
المـسـوق ـمـن الـطـاعن وبـظـاهر المـسـطور اـلـدفاع 

المقدمة منه التي أفصح في طعنـه في مستنداته 

أـنـه تمســك ـبـداللتها وفـقـا لالتـهـام المســند إلـيـه ، 

فــإن تبــين لمحكمــة الموضــوع عــدم أحقيتــه فــي 

دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعـرض لدفاعـه ذاك 

استقالال وأن تسـتظهره وتمحصـه عناصـره كشـف 

لـمـدي صــدقه وأن ـتـرد علـيـه بـمـا يفـنـده إن ارـتـأت 

ـك فــإن حكمهــا اطراحــه أمــا وقــد أمســكت  عــن ذـل

يـكــون مـشــوبا بمخالـفــة الـقــانون وبالقصـــور ـفــي 

التسـبيب فضــال ـعـن اإلخـالل بحـقـوق اـلـدفاع بـمـا 

 .يعيبه ويوجب نقضه 



 

 - ٤٣ -

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلي األخص .. يان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة لب 

) .. مصدرة الحكم المطعون فيه(لدي محكمة الموضوع حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن 
 :ٕيتضح وبجالء أنها تضمنت وايضاح العديد من الحقائق علي النحو التالي 

 أوال 

 ��4�4��K��T6ذא(�א�0$�ن�)�....("ن�א���R�Lوز$R�m�Aن����¦�א��Nم�..�وא�
��
و<
−/−/−��Rא��١١א���r��$��..م��$"..�d2	�$�.�

 ورغم ذلك 
تقريبا برقمين متتاليين ضابط بتحرير قضية منفصلة لكال منهما علي حدة وقيدهما القام  

 .وذلك دون سبب واضح  .. .. جنايات .. لسنة ٢٥٢٣ ، ..هما 

 لذلك 
 ��)F*א���و���Q����2ذא�א�("����1د�و���א(د��;�ذ�!�א� ��ط�و�و�Rמ�..��#�

�א%و�#�(�!�א�ط��ن��ذ�!���#�و������L-�א��(�دא�7 �ن�א�����-��"د���א���מ�..� N'

�و�(�د�������#����)��..�א�ط	�ن��Sو"�������"و��..�א�(4(��7ن�ذ�!�(�����و�מ�(و�د�����

�.א���طل��#�א�(����� ���ن�א.,�ل���ق�א�د��ع�

 ثانيا 

 ����R�Lن�א�"����������������������k�	��
ل����TUא���]7�>���$������	�c��	"���F"�1�4R�c���−/−/−م�د�
����F^����]7�"���M�A��0��l..�"�������&א���Q>�k�	�7ن�"�a�אI$&�א���14R�S���..��hQא@ذن��و�

�������������c]ذن�א�����.���uLA^ن�א��14R�m�Aא���R�Lو7[�
 لذلك طلب 

�א����L-�א����3- –الطاعن من محكمة الموضوع   ��لهذه ي حال عدم اطمئنانها ف – �و

بوجود هذه الرسالة وتاريخ من شركة االتصاالت أن تصرح له باستخراج شهادة .. الرسالة 

 .تأكيدا علي أحقيته في هذا الدفع .. إرسالها 
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 إال أن حمكمة املوضوع 
�מ�(و�د�2ذא�א��ط���א��و�2?�א���زמ���دو������7)��و�מ�(�د������و�מ�(���א�ط��ن� 

�������ط���Eن�ذ�!�א���מ��	�������"و��א���طل��#�א�(����،�� ���ن�א.,�ل�..'����

�.��ق�א�د��ع�

 ثالثا  

���1��R��6���b��oو���[&���א������� F^����]���$��R�Lم�א�����T2�..��F^��uLA���$�
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 وهو ما كان يستوجب 

ذلك الضابط لمناقشته فيما تقدم إلثبات عدم إجرائه ثمة تحريات جدية حول استدعاء  

 .الطاعن وما هو منسوب إليه من وقائع مكذوبة 

 وبرغم متسك الطاعن بذلك 
 � �א�3��3- -Lא����� �����#�و �א��و وع�א�(4(��7ن�ذ�!�(.. �ن�����-� N'�7 Rو� ����

����7א�ط��ن���ط������و2و�..�א�ط��#2��������1�و�د(���#��دو���7* �6)���و��د������7�و�

�מ����وق�א�د��ع���..א%���א�ذ?��و"מ�* �6)������"و��א���طل��#�א�(����وא.,�ل�א�

�د��א������ض�وא.�<�;����	������.�

 ملا كان ذلك 
بمـا يوجـب .. دائما مطروحـا علـي محكمـة الموضـوع من أن الدفاع المسطور وعلي الرغم �
ـه عليهــا  ـرد علـي إذا رأت أو إجابتــه وتلبيتــه فــي حــال أنهــا ارتــأت عــدم أحقيــة الطــاعن فيــه ، أمــا اـل

األـمـر اـلـذي .. أـمـا وأن محكمـة الحـكـم المطعـون فـيـه لـم تفـعـل هـذا وال ذاك .. أحقيـة الطـاعن فيـه 

 . عن اإلخالل بحق الدفاع يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب فضال

 وال ينال من ذلك 

�א���$� �����א�� �"ن 1�[� �46��$� K� �א@`�	� �$� �T2�Uא� ��4 � &�t�� �و	د �$��
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 حيث أن ذلك ال يربئ ساحة حمكمة املوضوع من النعي

 علي حكمها بالقصور واإلخالل حبق الدفاع 

 وذلك أن 

 الثابت أوال 
محضر قد وردت في مستهل .. بأقوال شاهد اإلثبات الواردة باألوراق أن اإلشارة باالكتفاء  
أما حوافظ المستندات بما حوته من دفاع مسطور فقد قدمت في ) أي في بداية الجلسة(الجلسة 

 .ختام المرافعة وكانت أخر ما تم إثباته بمحضر الجلسة 

  وحيث أن العربة

 ���
	�..������4L(�א_��$Lد������/�ع�א��	א
���<&�אI$&�א���2���hQ"ن�א���4L(�א�
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�

����	دא���#'����	�]o&א��4Rא�&د��c�4Aو����"����&>
.����[��R�Lو] ����א���,�tو�.�
 كما أن الثابت ثانيا

.. بظاهر حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن بات الجازمة والجوهرية المسطرة طلأن ال 
علي بل تضمنت طلبات أخري كان يجب .. شاهد اإلثبات فقط لم تقتصر علي طلب استدعاء 

 .محكمة الموضوع بحثها وتمحيصها والرد عليها في حكمها 

 أما وأنها مل تفعل

 ����b����$��6#����^ن������u��LA��hQ���&�א��$Iא�b������K�cא����Lא���	
��,A��..א�Q��z�\����
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 سادس الوجه ال

أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب حينما التفـت عـن دفـاع الطـاعن 

 ../التي مجعت الطـاعن مـع املـتهمالذي أكد فيه وحده واقعة الضبط 

وما يستفاد مـن الواقعـة ) .. جنايات .. لسنة ..قم ملتهم يف القضية را(

علي هذا النحو من بطالن القبض علي املتهم الختالف الزمان واملكـان 

فضال عما يستفاد من بطالن ألذن النيابة الذي صـدر .. املذكور باألوراق 

م وحـدة الواقعـة وهـو األمـر الـذي مـن رغبشأن كل متهم علي حده 

ح الواقعة وأدان املتهمني بعد أن أفرد لكل ن صحيعأجله احنرف احلكم 

منهما عقوبة بناء علي تعديل وصف االتهام للطـاعن ووصـف االتهـام 

للمتهم الذي ضبط معه وهو األمـر الـذي يوصـم احلكـم بالقصـور يف 

 .التسبيب والفساد يف االستدالل 

 أحكام النقض علي أن  استقرت حيث
 المحاكمـةيعيب إجـراءات وضوع الدعوى عند نظرها علي األوراق مإغفال المحكمة اإلطالع  

عـلـي بســاط البـحـث ـهـي ـمـن األدـلـة الـتـي ينبغـىـي عرضــها ألن تـلـك األوراق ويوـجـب نـقـض الحـكـم 

 .فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادةوالمناقشة 

 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ثبت هي واقعة واحدة والمتهم األخر لتي ضبط فيها الطاعنأن الواقعة اوكان الثابت  

أو ..  منهما علي حده كالن سئال لذيل سواء بأقوال المتهمين وا في أكثر من موضعالدليل عليها
أو سواء في دفاعهما المشترك والذي استبان من محضر جلسة  .. سواء في محل إقامتهما

 .بما يفيد وحدة الواقعة ..  ..ة  لسن..  في الدعوى رقم../ محاكمة المتهم 

 ورغم وضوح

�א��� �א���2���hQو����א�
א����]�8"ن�א�MNOא�����Y�Lא��[Q>��R�dא�Q>S��Lא
����i[���4"و�����4Rد�&��jא��/�ع���$��و.�

 وهو األمر 
بأن أسند لألول تهمه الحيازة  االتهام علي المتهمين قام بتعديل توصيفالذي من أجله  
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رغم وحدة موقفهما ورغم وحده أقوالهما  .. التعاطي وأسند للثاني ي االتجار والتعاطيبغير قصد

 .ورغم ظروف ضبطهما .. 

 وعلي أثر ذلك 
 .أصدر حكمه بإدانة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات والمتهم اآلخر بالحبس لمدة عام  

 وأن احلكم الطعني 
ولو كان قد اعتني .. عنه من دفاع  علي ما أبداه الطاعن والمدافع لو كان قد أطلع 

 من مستندات أكدت أن الجناية األخرى والرقيمة برقم سابق علي القضية محل بفحص ما قدم له
 وال يختلف فيها سوي كمية المخدر ومحل طاعنهي ذاتها التي يحاكم من أجلها الالطعن 

 . لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى الضبط

 وهو األمر الذي 
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 سابعالوجه ال

قصور احلكم الطعـني فيمـا تبنـاه مـن الـرد علـي الـدفع املبـدي مـن 

الطاعن ببطالن الدليل املستمد من تقرير املعمل اجلنائي معتصما يف 

ذلك بأن واقعة ضبط املخـدر إذا صـحت فـإن االخـتالف البـني يف احلـرز 

 الذي مت عرضه علي النيابة يؤكد أن احلرز األخـري هـو املضبوط واحلرز

.. أو أن يد العبـث قـد امتـدت إيل احلـرز األول .. حرز جمهول النسب 

ومن ثم فإن كال احلرزين ال يشفع للحكـم الطعـني أن يعتصـم مبـا جـاء 

متمسكا بـالقول .. بتقرير املعمل اجلنائي بقاله أنه يطمئن هلذا احلرز 

 األـمـر اـلـذي يوـصـم احلـكـم الطـعـني بالقـصـور يف اـملـادي وـهـوباخلـطـأ 

 .التسبيب والفساد يف االستدالل 

 حيث استقرت وتواترت أحكام النقض علي أن 
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�)١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

مد من تقرير المعمل  المستقد اعتصم في دفاعه ببطالن الدليلوكان الثابت أن الطاعن  
 فيما قرر به ضابط الواقعة أو فيما تم عرضه علي النيابة مؤكدا اختالف الحرزين سواءالجنائي 

 .يلقي بظالل الشك علي الواقعة واضح وأن هذا االختالف هو اختالف .. 

 ومؤكدا يف 

 لفافة ١٤٧ ضبط هذلك أيضا أن الضابط الذي قرر بأن 

 . لفافة ١٥٧نيابة هو والحرز الذي تم عرضه علي ال
 



 

 - ٤٩ -

 وعندما
 ١٥٧أكتشف مغايرة هذا الحرز للحرز المعروض علي النيابة عاد في أقواله ليقرر أنها  

رغم أنه في بداية أقواله بتحقيقات النيابة أكد ما سبق وأن سطره لفافة معتصما بالخطأ المادي 

 .بمحضر الضبط بشأن الحرز 

 ملا كان ذلك 
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احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 

  نقضه واإلحالة يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة  أو ـفــي أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ق ص  ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

مـا فـي ك أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها
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 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (
 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ا  الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـعلـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 . األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها وعدم اتساق

 وهو األمر الذي جيعل 
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فساد احلكم املطعون فيه باستدالله علي ثبوت الواقعة املسندة للطاعن : ول الوجه األ

 من مثة سند – وبإقرار احلكم املطعون فيه ذاته –بتحريات املباحث التي خلت 

 .ميكن التعويل عليه

 بداية 
 ١٠ساعة  ال-/-/-المزعوم إجرائها والمسطرة في المحضر المؤرخ إنه باستقراء التحريات  

 وهذه  المعلومات كالتالي  .. ال غير ثالثة معلومات فقطتبين أنها تضمنت صباحا 

 املعلومة األويل 

��.../��א��Mא���M6"ن�
 املعلومة الثانية 

�F"�M�A���...�
 املعلومة الثالثة 
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 وحيث قررت حمكمة املوضوع مصدرة احلكم املطعون فيه .. هذا 

 ذاتها ويف صلب قضائها وحتديدا مبستهل صفحته األخرية بأنها 
إلي ) الطاعن(النيابة العامة إلي انصراف قصد المتهم ال تساير 

محمد / االتجار في المخدر ، وال تعتد بما دلت عليه تحريات المالزم 

في هذا في تحقيقات النيابة ال بما شهد به و.. طارق أنور 

 .لخلو األوراق مما ينبئ عن توافر هذا القصد الخصوص 

 وبذلك تكون حمكمة احلكم الطعني ذاتها قد أهدرت 

 وأكدت علي عدم صحة املعلومة الثالثة الواردة بالتحريات 

��{�Qو�����"��..N7	�14אR�c�4�$
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) الخاوية(ومن ثم وبرغم ما تقدم تأتي محكمة الموضوع لتزعم بأنها تتخذ من التحريات  

و ما يمثل عين الفساد في االستدالل والخطأ الجسيم في وه!! سند ودليال علي إدانة الطاعن 

 .ٕبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والغائه واإلعادة .. االستنباط 

تناقض وتضارب احلكم املطعون فيه وختبطه علي حنو أسقطت بعض  : ثانيالوجه ال

حبيث مل . .أسبابه البعض األخر وذلك يف شأن إيراد األدلة علي إدانة الطاعن 

يتبق منها ما يستطيع محل احلكم الطعني وهو ما يقطع بفساد هذا احلكم يف 

 .استدالله مبا يستوجب نقضه 

 فإن املقرر واملستقر عليه يف قضاء النقض أن 


ن� N�7���T����6�$،�و�������6����cTN����F���$�M#�T:���אIد����Kא�
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
ر أن التنـــاقض الـــذي يعيـــب الحكـــم مـــن المقـــر

سـبابه بحيـث نيفـي ويبطله هـو الـذي يقـع بـين أ

بعضها مـا أثبتـه الـبعض األخـر ، وال يعـرف أي 

  .من األمرين قصدته المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته الذي يعيب الحكم ويبطله التناقض  

والذي من شأنه أن يجعل الدليل أي من األمرين قصدته المحكمة ، البعض األخر وال يعرف 

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

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

 ملا كان ذلك 
.. الحكم المطعون فيه وأسبابه وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت أنفة البيان علي مدونات  

المالزم (لما أورده ضابط الواقعة بمقوله أنها تطمئن يتضح أن محكمة الموضوع استهلت حكمها 
، كما أنها تطمئن لما أجرته النيابة العامة من بمحضر تحرياته وفي محضر الضبط ) ../ أول 

بهذه المقولة دافع عن الطاعن من المبل أنها رفضت بعض الدفوع الجوهرية المبداة .. تحقيقات 

 !.وهي االطمئنان للتحريات وأقوال محررها؟.. الواهية والغامضة والمجملة 

 إال أنها يف ختام حكمها املطعون فيه عادت وقررت

 بأنها ال تساير النيابة العامة يف وصفها للطاعن 

 بأنه يتاجر يف املواد املخدرة وقررت صراحة

 وال بما شهد ../ يه تحريات المالزم بأنها ال تعتد بما دلت عل 

في هذا الخصوص لخلو األوراق مما .. به في تحقيقات النيابة 

 .ينبئ عن توافر هذا القصد لديه 
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 وهنا يكون احلكم الطعني 

 قد ارتكب خطأين جسيمني هما 

 اخلطأ األول 

 �l��$�Q+��� �F^�� ����Sو�&	� �$�u$�m���7� �F"� ��/� ����"� �א��t&��(�و$� &����:
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 ثم يعود ليقرر بشكل مبهم وجممل 
في شأن الزعم بأن ضر التحريات وبما شهد به ضابط الواقعة بما ورد بمحأنه ال يعتد  

 .قصد الطاعن هو االتجار في المواد المخدرة 

 ا تناقض واضح وجلي السيما ذوه
بالطاعن من وصف  –بهتانا  –ذ تم استبعاد ما ألصقه إ.. وأن التحريات المزعومة  

وذلك .. قواما لثمة نتيجة سليمة ما يمكن اعتباره  يتبق منها فلم.. في المواد المخدرة االتجار 
وهو ما يقطع بتخبط الواقعة في ذهن محكمة الموضوع بما .. كله علي نحو ما سلف بيانه 

 . حد التناقض المعيب لحكمها أسلس بها إلي

 ثانياخلطأ ال 
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 فعلي الفرض اجلديل 

بعد استبعاد وصف االتجار منها .. شيء من التحريات وأقوال ضابط الواقعة ي انه قد تبق 
من البقية (فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أي دليل يكون قد استمده .. وعدم االعتداد به 
واستند عليه في الزعم بحيازة الطاعن للمواد المخدرة حيازة مجردة من ) الباقية إذا وجدت

 .القصود

 من ثم و

���4TO�1]N���������14R���
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اقعة يف حق احلكم املطعون فيه أفسد يف استدالله علي ثبوت الو : ثالثالوجه ال

وهو ما ميس .. الطاعن بأقوال شاهد ال وجود له باألوراق ومل يسبق مساع أقواله 

 سالمة استنباط احلكم الطعني بتعويله علي أدلة ليس هلا أصل ثابت باألوراق 

 فقد تواترت أحكم النقض علي أن 

 i�8����14طR�G&L��jو� �6�4Rض�&���j�c���Kد� �6�"	�h��7אن���TNtT4�� 
ز�
��6$�$"�atא���

 ) ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ الطعن رقم ٤/٢/١٩٩٣نقص (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ الطعن رقم ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
التي يترك تقديرها إلي محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام األمور الموضوعية  

 .يجب أن تكون مستنده إلي أصل ثابت باألوراق تقديرها سائغا 

 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
 بحقه وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلي المتهمالمطعون فيه الحكم لما كان  

ويورد الدليل علي ه الخطأ المنسوب إلي المتهم دون أن تبين وقائع الحادث وكيفية حصوله ركن

انونا لصحة الحكم ، فإن الحكم يكون قاصرا وهو ما يلزم قكل ذك مردودا إلي أصل ثابت باألوراق 
 .قصورا يعيبه ويوجب نقضه واإلعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 

 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
إلي عدة .. بحقه للطاعن استند في القول بثبوت التهمة المنسوبة قد وكان الحكم الطعين  

الضابط باإلدارة ) إيهاب مصطفي عبد الحليم رزق/ الرائد (ها أقوال الشاهد الثاني من.. أدلة 
 !.ذات أقوال الشاهد األول ؟والذي زعم الحكم الطعين أنه ردد .. العامة لمكافحة المخدرات 
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 وحيث أنه باستقراء كافة أوراق االتهام .. هذا 

 املاثل سيتبني أنه 

 شاهدال وجود علي اإلطالق لهذا ال
في واقعة الضبط المزعوم ولم يشترك اشتراكه في التحريات المزعوم إجرائها ، فهو لم يثبت  

لم يرد اسمه كشاهد بقائمة أدلة .. وأخيرا .. أمام النيابة العامة ولم يدل بثمة أقوال إجرائها ، 

 .الثبوت المقدم الطاعن للمحاكمة علي سندها 

 والسؤال هنا 

��$��"���"��TNl�d7א� F^����]Pو�hQא�א���<��א�Q6ع��
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 ومن ثم فقد جتلي واضحا 
إلي أدلة ليس لها أي أصل أو وجود باألوراق قد استند في أسبابه أن الحكم المطعون فيه  

ويعيبه بالفساد المبطل في االستدالل بما يستوجب أوراقها للواقعة وسالمة استنباطه وهو ما يمس 

 .نقضه واإلعادة 

احلكم املطعون فيه أفسد يف استدالله بأقوال ضابط الواقعة رغم أنه : رابع الوجه ال

ورغم ) علي حنو ما سلف بيانه(القائم بإجراءات القبض والتفتيش الباطلة 

طع بعدم صحة الواقعة برمتها وقوعه يف العديد من األخطاء اجلسيمة مبا يق

 – بهتانا –وأن للواقعة الصحيحة صورة مغايرة متاما ملا أثبته هذا الضابط 

 .باألوراق 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

 ���$��T��$�c��ZLن�א�A�$�m�A�����Rم�א���
��K�cא���MNO@دא�h"�14R��Fد�
�.Q6א�א@ &א�rو������������Z/�1`�6د��$����م��

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في حكم اإلدانة علي أي دليل  

 كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم  ولماوبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ،مستمد منه 
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 . دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�و��@:�/��� ���A�� �T6FZL��d������¡�2�1
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  علي الفرض اجلديل بأن هذين اإلجراءين إال أنه

 متا بعد احلصول علي اإلذن
بطالن لإلذن الصادر عن  من – يقينا أيضا –لما أثبتناه فإنهما يكونا أيضا باطلين تبعا  

هذا .. علي نحو ما سلف بيانه النيابة العامة لعدم إبتناؤه علي ثمة تحريات أو دالئل كافية 

وال فإن إجراءي القبض والتفتيش يكونا باطلين .. ي باطل فهو باطل ٕواعماال لقاعدة ما بني عل

 .طاعن يستمد منهما ثمة دليل علي إدانة ال

 باإلضافة إيل ما أحاط بواقعة الضبط من شكوك.. هذا كله 

 تقطع بأن لواقعة الضبط صورة مغايرة متاما ملا مت إثباته يف األوراق 

 مظهر الشك األول 
 أنهما اأقر) .. جنايات .. لسنة ..في القضية رقم المتهم  (../ والمدعو طاعنأن كال من ال 

 مساءا ومن ١١الساعة  وفي ذات التوقيت -/-/- بذات التاريخقد تم القبض عليهما سويا 

  " .." ذات المكان أمام 

  .. لسنة ..واألوراق احلالية مع أوراق القضية رقم 

  تنطقان بذلك ..جنايات 
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ومظهر الشك الثاني 

 – علي خالف الحقيقة –الواقعة في محاولة منه لجعل الواقعة الواحدة واقعتين أن ضابط  
 ../ وانه قبض علي المدعو" مول أمريكانا التجاري" في  الحالي طاعنقبض علي الزعم بأنه 

) دون علم منهما بأثر ذلك علي األوراق(وهذا أمر أكد المتهمان " ٢٠٠٠سنتر الجزيرة " بجوار 
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  .." علي أنهما تم القبض عليهما أمام واتحدا في أقوالهما عفويا وتلقائيا .. عدم صحته 

ر الشك الثالث ومظه
مول " قرر علي نحو يفتقر للمعقولية والمنطقية أنه ما أن دلف إلي أن ضابط الواقعة  

وقام بالقبض ..  الحالي طاعنشاهد الحتى .. مدي ازدحامه الذي من المعلوم " أمريكانا التجاري

بالمواطنين أن الموالت التجارية تعج وهو أمر ال يقبله العقل ذلك أنه من المعلوم .. عليه 

 بهذه السهولة وذلك اليسر طاعنفكيف يتصور أن يصل الضابط لل.. ومزدحمة للغاية 

  !.المريب؟

 ومظهر الشك الرابع
تدل علي سذاجة وعدم حيطة  حسبما وردت علي لسان الضابط الضبطأن تصوير واقعة  

ه الذكاء علي نحو يتعارض مع وصفه بأنه تاجر مخدرات يفترض في.. طاعن أو حذر من ال

  .وهو ما يؤكد أن للواقعة صورة أخري تماما.. والدهاء ومراعاة أعلي درجات الحيطة والحذر 

 ومظهر الشك اخلامس
مما يسهل الهرب ..  فيه طاعنالشديد بالمول التجاري المزعوم ضبط الأنه رغم الزحام  

 لم يحاول طاعنرر بأن الإال أن ضابط الواقعة ق.. وسط هذا الزحام والذوبان في ثواني معدودة 

 !.الهرب ولم يفكر فيه ؟

 بل أنه مل حياول التخلص من الكيس 

 !املزعوم ضبطه معه واحملتوى علي املواد املخدرة ؟
وهذا أمر غير اعتيادي وغير متصور الحدوث بما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما  

  .هو ثابت باألوراق

 ومظهر الشك السادس
في إثبات واقعة الضبط وما أسفرت ضابط الواقعة واضحين لدي رتباك وتخبط أن ثمة ا 

فقد وقع في العديد من األخطاء الجوهرية التي تؤكد أن للواقعة صورة مغايرة لما تم .. عنه 

 :ومن هذه األخطاء ما يلي .. في محضر الضبط  – بالمخالفة للحقيقة –تسطيره 
�א�,ط��א%ول
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ـــة العامــــة � ـــت أمــــام النياـب ـــات مواجهــــة ال.. أن هــــذا الضــــابط اثـب ـــل إثـب ـــه أغـف  اعن طــــأـن

 ـمــن ـقــانون اإلجـــراءات ٣٦وهـــذا الخطـــأ ـفــادح ومخـــالف للمـــادة .. وبتبرـيــره لحملهـــا بالمضـــبوطات 

يرسـله .. وأن لـم يـأت بمـا يبرئـه فـور ضـبطه بوجوب أن يسـمع أقـوال المـتهم التي تقطع  الجنائية
 .إلي النيابة العامة 

 .هو ما لم يفعله ضابط الواقعة وخالفه مخالفة جسيمة  
���א�Eא�,ط��א�

مائه ( لفافة ١٤٧عدد أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن اثبت محرر المحضر �
مائه وسبعة وخمسون ( لفافة ١٥٧ ثم تبين للنيابة العامة أن عددها )وسبعة وأربعون لفافة

 ).لفافة

 وهذا إن دل فإمنا يدل 
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 مائتي(  جنيه٢٨٠مالي قدره محرر محضر الضبط زعمه بضبط مبلغ بعدما أثبت  
  .طاعنمع ال) وثمانون جنيه

 عاد وقرر حال حتريز املبلغ 
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 أما عن مظهر الشك السابع 
في عدم إثبات محرر المحضر ألسماء رجال الشرطة الذين اشتركوا معه في فهو يتلخص �

حتى يضمن عدم اكتشاف أوجه البطالن .. وانفرد سيادته بالشهادة .. واقعة الضبط المزعومة 

 .التي عابت إجراءاته 

 ملا كان ذلك 
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 مما كان يستوجب علي حمكمة املوضوع 
وعدم التعويل عليها لعدم ) الدليل األوحد في هذا االتهام(قوال ضابط الواقعة إطراح أ 

وهو ما يجعل الدليل المستمد منها غير صالح من الناحية .. صحتها وأحاطه الشك والربية بها 

وحيث خالفت محكمة الموضوع هذا النظر األمر الذي يعيب حكمها .. الموضوعية لالستدالل به 

  .بما يستوجب نقضه
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فساد احلكم املطعون فيه يف االستدالل باألحراز املرسلة من الشرطة : الوجه اخلامس 

رغم ثبوت اختالف تلك االحراز .. إيل النيابة العامة يف الزعم بإدانة الطاعن 

 ١٤٧من حيث عدد اللفافات املزعوم ضبطها مع الطاعن املثبتة باحلرز بأنها 

 لفافة ، ومن حيث املبلغ املزعوم ضبطه مع ١٥٧ة أنها ثم تبني للنياب.. لفافة 

..  جنيه ٢٨٠ جنيه يف حني تبني للنيابة بأنه ١٨٠الطاعن املثبت باحلرز أنه 

ذلك كله يؤكد انتفاء صلة الطاعن باملضبوطات املزعومة أو بالقليل حدوث عبث 

طعني مبا وهو ما خالفه احلكم ال.. يف االحراز ينفي التهمة برمتها عن الطاعن 

 .يستوجب نقضه 

 ذلك قالت حمكمة النقض بأن ويف 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المتهم إلي الدليل المستمد �

ولم تحصل المحكمة من ذلك التقرير إال نتيجته الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من تقرير 

وعلي تلك النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل 
لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام نحو ال يشوبه ثمة 

ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ذلك الدليل التمحيص الكافي 

المطعون فيه األمر الذي يعيب الحكم لقانون عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق ا
إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

ومنها مجتمعه تكون عقيدتها بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي أثر ذلك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

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

 كما قضي بأن 
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة  

حصت مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها مإسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 
ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الدعوى 

أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 
غير ورأت أنها ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 
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صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
.. بالمواد المخدرة المزعوم ضبطها تقطع بانعدام صلة الطاعن وكانت أوراق االتهام الماثل  

 .علي أقل تقدير ثبوت حدوث تالعب في االحراز أو 

 فالثابت أن ضابط الواقعة قد زعم 

�)ول(أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بمحضر الضبط  �� ����ن علي كيس بالستيك ) �#

قام بتحريز هذه ومن ثم ..  لفافة ورقيه صغيرة ١٤٧تبين أنه يحتوي علي عدد أسود اللون 

 .لي النيابة العامة  وأرسلها مع األوراق إاللفافات

 إال أن ما تسلمته النيابة العامة
بل تسلمت حرز أخر يحتوى علي عدد ..  لفافة ١٤٧ليس ذات الحرز المحتوي علي  

.. ما زعمه ضابط الواقعة أن ذلك يعد من قبيل األخطاء المادية  وال ينال من ذلك..  لفافة ١٥٧
عشرة لفافات ٕوانما يكون الخطأ في .. ثنتان في لفافة أو اذلك أن الخطأ علي فرض وجوده يكون 

ذلك أنه من غير المتصور .. فإن ذلك غير مقبول عقال ومنطقا ..  ويقال أنه خطأ مادي كاملة

 .الخطأ في عشرة لفافات كاملة 
�2ذא������ن�����-�

اللفافات تمهيدا أقر حينما كان يقوم بتحريز فإن ضابط الواقعة .. ومن ناحية أخري  
 مقررا .. لها إلي النيابة العامة إلرسا

 بأن أحداها فقط حتوي مسحوق اهلريوين املخدر

 إال أن الثابت من خالل تقرير املعمل اجلنائي 

 أن كافة اللفافات يف كل منها مسحوق اهلريوين املخدر
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�و�ن�����-�3��3-�..�2ذא�

فقد عاب تقرير المعمل الجنائي أنه لم يزن المادة المخدرة المرسلة له علي وجه الدقة  

في ..  جرام ٤٢ر٩ تزن بكل متعلقاتها منتهيا إلي أنهابالكيس واألوراق بل قام بوزنها .. والتحديد 

حيث أن وزن .. ميزان المادة المخدرة علي استقالل دون كيس أو أوراق عليه حين أنه كان يجب 

فتصبح كمية المخدر ال تزيد عن عشرة من الوزن القائم % ٧٥الكيس واألوراق كان سيمثل 

 !!. لفافة ؟١٥٧جرامات بما ال يتصور معه أن تقسم علي 
�א�������س�2ذ

 جنيه ١٨٠قد تضمنت مبلغ قدره من الشرطة إلي النيابة العامة بل أن االحراز المرسلة  

 جنيه ٢٨٠تبينت أن المبلغ المرسل قدره في حين أن النيابة العامة ) .. مائه وثمانون جنيه(

 ١٠٠لم يكن لديه سوي في الوقت الذي قرر فيه الطاعن شخصيا أنه ) مائتين وثمانون جنيه(

ال تخص وهذا كله يقطع بأن االحراز المرسلة إلي النيابة العامة .. فقط ) مائه جنيه(نيه ج

 .الطاعن الماثل وقد تكون تخص قضية أخري تماما 

 أو بالقليل 

 �cא�678م����)���[�K��z�����"و�د�8���h"�	�>"א8�&אز��K�a�R����>ن�
N�
��R�Lא�.�

 الطاعن ورغم ذلك كله ورغم متسك املدافع عن 

 نها أمبا تقدم لدي حمكمة املوضوع إال 
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حمكمة املوضوع مصدرة احلكم املطعون فيه التفتت وغضت الطرف  : السبب الرابع

عن العديد من الطلبات اجلوهرية اجلازمة املبداة من املدافع عن الطاعن يف 

مرافعته الشفوية أو دفاعه املسطور باملذكرة واحلوافظ املقدمة منه ، وكذا 

و يعيب حكمها وذلك كله علي حن.. ع والرد عليها اأغفلت إيراد بعض أوجه الدف

 .فضال عن القصور يف التسبيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

ر إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشا
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
ت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـ

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ س  أحكام النقض٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد ت ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبا

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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 ملا كان ذلك 
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 الوجه األول 

الدفاع احلاضر مع الطاعن وذلك ستجيب لطلب مل ياحلكم املطعون فيه 

بعدم استدعائه لشاهد اإلثبات ملناقشته ومواجهته باملطـاعن املوجهـة 

وذلك برغم متسك املـدافع عـن .. إيل أقواله وإجراءاته يف االتهام املاثل 

 اخلتامية املسطورة بظـاهر حـوافظ املسـتندات يف طلباتهالطاعن بذلك 

املقدمة منه حملكمة املوضوع يف ختام مرافعته ، وهو ما يؤكد أن احلكم 

 .الطعني وصم باإلخالل حبقوق الدفاع 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه إذا كـان اـلـدفاع  

لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي وى كان  في الدعالرأي

أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا  ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحه و فيه أغاية األمر

أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة 

 .يكون معيبا الدفاع فإن حكمها 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
 في المحكمةتجريها التي على التحقيقات نما تبني  أنها إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أوعليها  مواجهه الخصوم يوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 

 الشهادة ألداء بالقوة ولو ٕواحضاره بالبحث عن الشاهد أمرتوان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف
 تمسكه بوجوب في الدفاع أحقيه قد بنت المحكمة مجلس القضاء مادامت في يدلي بشهادته حتى

 مناقشته 
 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ملا كان ما تقدم
األوحد وكان المدافع عن الطاعن قد أسهب في الطعن علي أقوال شاهد اإلثبات  

بدءا من إلقائه .. علي بطالن اإلجراءات التي قام بها وأقام الدليل تلو األخر  .. ../المالزم

أي قبل تحرير محضر  مساءا ١١الساعة  -/-/-يخ ربتا ../ علي الطاعن وصديقه القبض 

 .التحريات المزعوم وقبل صدور اإلذن من النيابة العامة 

 مرورا علي قيامه 
تم في  رغم أن القبض عليهما )منفصلة تماما(ل من الطاعن وصديقه بتحرير قضية لك 

وصوال إلي تحريره محضري تحريات مخالفين للحقيقة والواقع واستصدار .. نفس الزمان والمكان 

 .إذني نيابة باطلين غير قائمين علي دالئل كافية 

 هذا باإلضافة 
    بدءا من تحريره بتاريخ بط محضر الضحال تحريره إلي ارتكابه العديد من األخطاء  

في حين .. لفافة مع الطاعن  ١٤٧وكذا إثباته ضبط عدد  -/-/-في حين أن صحت  -/-/-
ثم ..  جنيه لدي الطاعن ١٨٠مبلغ وكذلك إثباته ضبط !  لفافة ؟١٥٧أن عددها قررت النيابة 
عن بما أسفرت عنه عن مواجهة الطاوأيضا قعوده وتقاعسه  جنيه ، ٢٨٠أن المبلغ تبين للنيابة 

) بفرض صحة ذلك(وعدم سؤاله عن سبب حيازته ٕواجراءات القبض والتفتيش المزعومة تحرياته 
 .للمواد المخدرة 

 قات اوإزاء مجاع هذه املخالفات واألخطاء واإلخف
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 وذلك علي الرغم 

وذلك من خالل دفاعه هذا الشاهد ومناقشته باستدعاء عن الطاعن من تمسك المدافع  
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وهو ما يؤكد أن هذه .. ام مرافعته الشفوية المقدمة منه بختعلي حوافظ المستندات المسطور 
 .بمثابة الطلبات الختامية للطاعن الطلبات 

 إال أن حمكمة املوضوع 
الطاعن بل تمسك الجوهرية الجازمة التي لم ينفك عنها عن تلك الطلبات طرف غضت ال 

 ما قدم من حيث أن الحوافظ التي تضمنت هذا الطلب كانت أخر.. بها بعد ختام مرافعته الشفوية 

 .المدافع عن الطاعن 

 ويف هذا املقام قضت حمكمة النقض بأنه 
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 )٩٢٧ ص ١٨٥ ق ٣١ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٠(

 ومن ثم 
للطاعن علي مطلبه وقعودها عن إيراده محكمة الموضوع عدم إجابة يتجلى ظاهرا أن  

بما .. بحقوق الدفاع ومصادرة علي المطلوب يمثل إخالل جسيم بمدونات حكمها والرد عليه 

 .حكم الطعين ويجعله جديرا بالنقض واإلعادة يعيب ال

 ثاني الوجه ال

حمكمة املوضوع أغفلـت الـرد علـي املطـاعن املوجهـة مـن املـدافع عـن 

الطاعن إيل أقوال وإجراءات ضـابط الواقعـة واعتصـمت يف هـذا الشـأن 

برد غري سائغ وجممل وجمهل وغـامض بـالقول بأنهـا تطمـئن ألقـوال 

 توـضـح أو تـسـتظهر ـسـببا واـحـدا ـهلـذا وـمـع ذـلـك مل! ـهـذا الـشـاهد ؟

 .االطمئنان الغامض 

 سبق وأوضحنا أن حمكمة النقض قررت بأن فقد 
مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل من المقرر أن بطالن القبض  

م وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكمستمد منه 

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 
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 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـت   ـوال المــالزم أول مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وكــان الثاـب ال .. محمــد طــارق / أن أـق

ومـن بعـدها فقد اتخـذت النيابـة العامـة  .. ورغم ذلك.. يمكن التعويل علي ثمة دليل يستمد منها 

ت إليـه فـي إثبـات هـذا اسـتنددلـيال وحيـدا مـن أقـوال هـذا الضـابط محكمة الموضوع الطعـين حكمهـا 
قائم علي سند غير صـالح الحكم المطعون فيه وهو األمر الذي يجعل هذا .. طاعن االتهام قبل ال

 :ما يلي لك كله لوذ ..لالستدالل به من الناحية الموضوعية 

 ../وزميلـهطـاعن ٕالمذكور هو القائم بإلقاء القـبض واجـراء التفتـيش فـي حـق الأن الضابط  :أوال 

وذـلـك قـبـل الحصــول عـلـي إذن النياـبـة العامــة ..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/-بـتـاريخ ..  ..

ـاريخ  هــو األمــر الــذي يقطــع بــبطالن إجــراءي و..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/-الصــادر بـت
 يعتـد بما مقتضاه عدم التعويل علي ثمة دليل قد يستمد منهما وكذا ال.. بض والتفتيش الق

ورغم جوهرية ذلك لم تـورده محكمـة الموضـوع فـي حكمهـا .. بشهادة الضابط القائم بهما 

 .ولم ترد عليه إخالال بحق الدفاع

 ذات الواقعـة وفـي فـيوزميلـه طـاعن بـالقبض علـي القيـام الضـابط المـذكور أنه رغم ثبوت  :ثانيا 
وأفرد لكل مـن المتهمـين .. إال أنه تعمد مخالفة القانون .. ذات التوقيت وفي ذات التاريخ 

محــاوال .. دونمــا ثمــة ســبب قــانوني صــحيح  .. قضــية منفصــلة عــن األخــرى.. الـمـذكورين 
 وهو ما يثبت عكسه علـيالزعم بالمخالفة لألوراق أن كلتا الواقعتين منفصلتين عن األخـرى 

 :النحو التالي

تـم القـبض  .. ..../ أن زميلـه وجـاره للوهلـة األولـي  يتضح أنه أقر ..طاعن تقراء أقوال ال باس-١
 .في ذات التوقيت وبمعرفة نفس الضابط عليه 

 وباستقراء أقوال 
يتضح أنه لدي  .. لسنة .. لسنة .. في القضية الخاصة به التي قيدت برقم ../ المدعو 

 .األمر من الوهلة األولي سؤاله أقر بذات 

ورقم القضية الحالية  .. .. جنايات .. لسنة ..هو رقم .. ../  الخاصة بالمدعو رقم القضية -٢

وهذا يقطع بأن المتهمان تم القبض عليهما في ذات  .. .. جنايات .. لسنة ٢٥٢٣هو 

 .)وأغفلت محكمة الموضوع الرد علي ذلك(التوقيت 

كانا سويا وهذا وحده دليال علي أنهما ..  القاهرة – .. ذات العنوان إقامة المتهمان هومحل  -٣
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وتم القبض عليهما وفق التصوير الوارد علي لسان كال منهما وليس كما يزعم ضابط 

 .)وأغفلت محكمة الموضوع الرد علي ذلك(الواقعة 

ر  صباحا ، ومحض٩ر٣٠ الساعة -/-/-مؤرخ  .. ../ باسم المحرر محضر التحريات  -٤

أي ( صباحا ١٠الساعة ) ذات التاريخ ( -/-/-مؤرخ المحرر للمتهم الحالي التحريات 

 .وهذا أغفلته محكمة الموضوع  )بعد األول بنصف ساعة فقط
 صباحا ١١ الساعة  -/-/-بتاريخ الصادر في القضية الماثلة صدر إذن النيابة العامة  -٥

وهو ما أغفلته محكمة  )تحرياتأي بعد أكثر من أربعة وعشرون ساعة من محضر ال(

 . الموضوع 
علي ذات وكيل النائب سالفي الذكر عدم عرض محضري التحريات .. تعمد الضابط المذكور  -٦

الساعة الحادية عشرة صباحا علي السيد فعرض األول .. حتى ال ينكشف مسعاه .. العام 
ثانية ظهرا علي السيد الساعة الوعرض الثاني أحمد عبد الحكيم البطران ، / المستشار 
 . )هو ما أغفلته محكمة الموضوعو(أحمد الترساوي / المستشار 

وهو ما يؤكد عدم .. تام تطابقها حرفيا يتضح وبجالء اء عبارات محضري التحريات باستقر -٧
والزعم .. وأن األمر ال يعدو أن يكون نموذج يتم إفراغه .. وحقيقة فعليه إجراء تحريات 

هذا فضال عن تماثل المحضرين في ذات المأخذ .. قيقة أنه نتاج تحري قد تم بالمخالفة للح
 .)وهو أيضا ما أغفلته محكمة الموضوع(والعيوب التي سبق إيضاحها تفصيال 

.. هو االتجار في مخدر الهيروين ) ../وصاحبه طاعن ال(االتهام الموجه لكال المتهمين ن أ -٨

ثمة دليل علي صحة ما هو منسوب للمتهمين وخلت األوراق في كلتا القضيتين من 

 .)!وهو ما أقرت به محكمة الموضوع ومع ذلك أدانت الطاعن ؟(

متحدتين في تفصيال في ذات النهج يتضح أنهما سارا جملة أوراق القضيتين وباستقراء  -٩

العيوب وأوجه البطالن ال يفرق أحداهما عن األخرى سوي اسم المتهم وبعض التواريخ 

في محاولة منه لجعل كال منهما مختلفة عن أن تكون مختلفة   ضابط الواقعتينعمدالتي ت
 .بالمخالفة للحقيقية األخرى 

الذي تعمد في كلتاهما .. هو ذات الضابط في كلتا القضيتين شاهد اإلثبات األوحد أن  -١٠
 .االنفراد بالشهادة حتى ال تنكشف أوجه البطالن في كافة إجراءات هذا االتهام 

 مما تقدم مجيعه 
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واستحصل علي إذن النيابة عن إجراء تحريات جدية أن هذا الضابط هو من تقاعس  :ثالثا 

بما يبطله ويبطل القبض والتفتيش .. الغير مبني علي أي دالئل كافية العامة الباطل 

 ) .بفرض أنهما أجريا بموجب اإلذن(

 كور وحيث أن ذات الضابط املذ
األمر الذي يقطع ببطالن .. القائم بالقبض بناء علي ذلك اإلذن الباطل هو الزاعم بأنه  

 .ومن ثم ال يمكن االعتداد بأقواله سندا لهذا االتهام .. إجرائه 

وتحرـيــز تحرـيــر محضـــر الضـــبط ـفــي ارتـكــاب الضـــابط العدـيــد ـمــن األخـطــاء الجســـيمة : رابـعــا 
األخطـــاء بمعرفـــة ولـــدي مواجهتـــه بهـــذه .. مـــان المضـــبوطات المزعـــوم ضـــبطها مـــع المته

 .علل كال منها بأنه خطأ مادي .. النيابة العامة 

 والسؤال هو 
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 ثالث الوجه ال

 ..أغفلت حمكمة املوضوع أن تورد أو ترد علي داللة صورة اجلناية رقـم 

يف إثبـات أنـه قـد ) صديق الطـاعن (.../  املتهم فيها ..جنايات  ..لسنة 

ـري  ـر حمـض ـل حترـي ـان وقـب ـان واملـك ـا يف ذات الزـم ـبض عليهـم مت الـق

وهـو مـا يعـد .. التحريات الباطلني وإذني النيابة املعيبـني بـالبطالن 

 .إخالل حبق الدفاع ومصادرة علي املطلوب 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بما يفنده تتضمن في ذاتها منازعة الطاعن  

دون أن تعرض بالرد علي ما قدم لها من  واكتفت بما قالته لم تفعلأما وأن محكمة الموضوع 

بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في قول الطاعن بأنها يمستندات 

نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجه مما يتعين معه  اع ،التسبيب اإلخالل بحق الدف
 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
حوافظ بتقديم عدد ثالث الشفوية اختتم مرافعته  المدافع عن الطاعن قدوكان الثابت أن  

 ..من الجناية رقم قد تضمنت صورة دي الحوافظ وحيث أن اح.. مستندات ، ومذكرة بالدفاع 

والتي يتضح من خاللها .. صديق وزميل وجار الطاعن ) ..(المتهم فيها  .. جنايات ..لسنة

 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
بما يقطع بأنهما كانا برفقة بعضهما البعض حال  ..أنهما يسكنان في ذات العقار  

وقد تم  ../ للتنزه بالسيارة الخاصة بالمدعو  ..وجهين سويا إلي وكانا مت.. القبض عليهما 

وهو ما يجعله يعمل علي تلفيق اتهام .. استيقافهما وحدوث خالف بينهما وبين ضابط الواقعة 

 .لكل منهما علي حده 

 احلقيقة الثانية 
نهما قد أ) كال منهما علي انفراد في قضية(قد أجمعا في أقوالهما .. أن الطاعن وصديقه  

أي قبل تحرير محضري التحريات ..  مساءا ١١ الساعة -/-/-تم القبض عليهما بتاريخ 
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وهو ما يقطع ببطالن القبض عليهما وتفتيشهما .. الباطلة جميعها .. ٕواصدار إذني النيابة 

 .إلجرائها قبل الحصول علي إذن من النيابة العامة 

 احلقيقة الثالثة 
.. قد تماثال في ذات الظروف طي الحافظة المذكورة الدعوى أن الدعوى الراهنة وكذا  

وهو األمر الذي يقطع .. الواقعة التي ارتكبها ضابط حتى في األخطاء واإلخفاقات والمخالفات 
 السيما وأنهما أدليا عن سواهمابصحة دفاع وأقوال المتهمين وأنهما األقرب إلي المصداقية 

 .ها علي صحة اإلجراءات من عدمه بأقوالهما وهما ال يعلمان مدي أثر

 ملا كان ذلك 
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 ملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 � ����6F`&���و]�������K����6�"و��>�����"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع��..�����
mAF�� &7و� �R
:
��`�ZNو$�
���� &7� ��� �X���"�14R�cא������Lم�א�����MNOא�


ع�:
�א��Y�L��ل��F&�א�
 هذا 

 وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 
 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 
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 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 
 . موضوع الطعن الماثل المطعون فيه لحين الفصل في

لسنة ..  والمقيد برقم .. جنايات .. لسنة ..وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ثالثا 
 .-/-/- كلي الجيزة الصادر بجلسة ..

 والقضاء جمددا 
 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 

مة جنايات الجيزة للفصل في موضوعها مجددا ٕالحكم واحالة القضية إلي محكبنقض   :احتياطيا
 .أمام هيئة معايرة 

  وكيل الطاعن             
 

                                                                        المحامي بالنقض 
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 محدي خليفة
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المقيــدة .. فــي القضــية رقــم  لســنة   جنايــات الواســطى مــن محكمــة جنايــات بنــي ســويف �

 :والصادر بجلسة  والقاضي منطوقه باألتي .. لسنة ؟؟؟؟؟؟ كلي بني سويف برقم؟؟؟؟؟؟ 

 حكمت احملكمة

������$�c��N����	
����/�����&���Rدس�����&�،�א�����دس�،�א���`���a،�א������M6א������א�
)��������R�L؟؟؟؟؟؟�����)�..�א���$�cN�������Jو�..�����M6���[����"��TRא������������

���.و"��M6�$0א�,�	�!�א.��#
��و*د���ن��و وع�אN()�מ..�2ذא�

��و��,ص�و*�6	�����(��#

.. عة عشـر متهمـا آخـرين ومعـه عـدد سـب .. قد اتهمت الطاعن..  النيابة العامـة حيث كانت
 قاموا باآلتي – محافظة بني سويف – بدائرة مركز الواسطي –قوال بأنهم بتاريخ ؟؟؟؟؟؟

وعقـدوا تـوا النيـة بي وذلـك بـأن ني عليهما عمدا مع سبق اإلصـرارجقتلوا الم -

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

قاصدين من ذلك  أعيرة نارية صوب ثانيهمـا وأطلق المتهمان الثالث والرابع

ة التشــريحية والتــي أودت  فحــدثت أصــابتهما الموصــوفة بتقريــر الصــفقتلهمــا
 ـبــإطالق أعـيــرة نارـيــة مـــن أســـلحتهم بينـمــا ـقــام ـبــاقي المتهـمــينبحياتهمـــا ، 
 .لبيان حال تواجدهم علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم النارية أنفة ا

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

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

أعيـــرة ناريـــة صـــوب ثانيهمـــا واطلـــق المـــتهم الســـابع ناريـــة صـــوب أولهمـــا 
 فحــــدثت أصــــابتهما الموصــــوفة بتقرـيـــر الطــــب ـمـــن ذـلـــك قتلهـمـــاقاصــــدين 
مــن أســلحتهم  أعيــرة ناريــة بينمــا قــام بــاقي المتهمــين بــإطالقالشــرعي ، 
 البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد النارـيـة أنفــة

خاب أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم فيـه وهـو مداركـه المجنـي عليهمـا 
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 .بالعالج 

  عشرا الثامن إلي العاشر من لمتهمينا 

وعـقـدوا وذـلـك بـأن بيـتـوا النـيـة  قتلـوا المجـنـي علـيـه عـمـدا ـمـع ـسـبق اإلصــرار -

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

 فحــدثت إصــابته الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي مــن ذلــك قتلــه
 مـن أسـلحتهم بينما قام باقي المتهمين بـإطالق أعيـرة ناريـةأودت بحياته ، 

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

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

 وذلـك بـأن بيتـوا النيـة عمدا مع سـبق اإلصـرارشرعوا في قتل المجني عليه  -
) آليــةبنــادق ( الغــرض أســلحة ناريــة وأعــدوا لهــذا وعقــدوا العــزم علــي قتلهمــا

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

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

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

 .بالعالج 

   جميعا لمتهمينا 

وذلـك بـأن بيتـوا النيـة شرعوا في قتل المجنـي عليهـا عمـدا مـع سـبق اإلصـرار   - 
 علــي قتــل المجنــي عـلــيهم بعاليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض أســـلحة وعقــدوا العــزم

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

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

 . رادتهم فيه وهو مداركه المجني عليها بالعالجلسبب ال دخل إل
حال كونها مما ال يجوز الترخيص بحيازتهـا أو ) بنادق آلية( أحرزوا أسلحة نارية -

 .إحرازها 
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اســـتعملوها فــي أســـلحتهم النارـيــة أنـفــة البـيــان حـــال ) عـــدة طلـقــات( أحــرزوا ذخـــائر -
 .كونها غير مرخصا لهم 

 وحيث أن احلكم الطعني .. هذا 

 د حصل هذا االتهام حتصيال خاطئا مناهضا لألوراق ق

 وال خيلو من الظن والتخمني ملتفتا عن مجلة احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 

 ��������������Y�4#����و�����dF�2א�
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 الثانية احلقيقة 

�ن��	ض����אد����6-�..�������Rמ����(�دמ�����N')E���ن��)�..�א��()��ن��ن�א%ول�'�#�א�(�

�����,��������وא����מ����و�מ..��)מ�����..���������������W������������و�ط���وא���ن�2�ذ������S..�وא(ل�������)מ�

�طوא�����Eא����#����)מ������ن�*(�ل�،�و����A..�א%��-�وא����ن�א%�����א�����-���.و

 عن رد االعتداء ؟؟؟؟؟؟�يف الوقت الذي عجزت فيه عائلة 

رغم عدم تصـور عائلـة أن .. ص نظرا ألن أفراد عائلة باغتوهم بالتعدي وأمطروهم بالرصا 

السيما وأن كبير عائلتهم كان ينهي الخالف الـذي لـم يكـن قـد بـدء .. تصل األمور إلي هذا الحد 

 .بالفعل 

 وهذا كله يؤكد 

���������..�"ن�א�
א����א�Y���& ��$��$�d�4AFא�,'�	�������� ��pא���	��א���DRI���&/���rא��R�1א�[
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 .�������6-���؟؟؟؟؟؟�/�א����وמ� -

 .���Fق�א�ط��ن�؟؟؟؟؟؟/�א����وמ� -

  مصابا سقط كما 

�ل�א����#������א%ول�؟؟؟؟؟؟/�א��د� -��. 

��د����אد�؟؟؟؟؟؟/א��د� -��. 

�و�-�(وא�د����7"د�-��#����#����אن����6-�؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟؟/�א��د� -)��-	6���.�( 

  عليهما نيا وحىت 


א���)�א�,���X(؟؟؟؟؟؟��/�وא�����)�א��
/�v]��1	¯��א®�(؟؟؟؟؟؟����/�א�&�
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  الثالثة احلقيقة 

�ن�وא*	��..������ن�,�ل��دد�א��(��Xوא��"���ن���������A )د���������وא������-�א�N(دא;������7ن�

'�"������'���#�)���������� ����א�(������7(و2��و����������ول� ����ط�א�������+��..� ��د�א�	��6��-�א����3��-��
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 وهو األمر الذي يستحيل معه تصور أن يكون الطاعن 

 مشرتكا يف قتل أو إصابة أي من اني عليهم 
حيث لـم ..  في الهواء لمؤازرة باقي المتهمين ويستحيل القول بأنه كان يطلق أعيرة نارية�

يقم ثمة دليل علي حيازته لثمة سـالح ، ومـع الفـرض أنـه كـان يحـرز سـالحا فلمـاذا سـيطلق فـي 

وـهـــو ـيـــتم قتـلـــه بوحـشـــيه ، وكبـيـــر عائلـتـــه .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ / وـهـــو ـمـــن رأي ـشـــقيقه .. الـهـــواء 

ـفـإذا !! قي أـفـراد العائـلـة تصــاب ؟؟وـبـا.. يقـتـل ـغـدرا وـهـو أـعـزل يـقـدم ـيـد الصــلح .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ /

كمـا ورد ! ما كـان اكتفـي بالضـرب بـه فـي الهـواء ؟.. كان لديه في هذه اللحظة سالح ناري آلي 

 .بالحكم الطعين 

  الرابعة احلقيقة 

 ������������������������$�S�4Lن����2���F^��،�h	��F�GZ�����R��Lא��c�¯��t����14Rא�[&ض�א.����1,F"
����rא
zא�K��DRIو���..�א�uo���c���c"و�]ز<��ق�א��&وQ6/����������������hI�Gא�د��Aא�����F�r��]�F�1א�4Rزم��� 
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  اخلامسة احلقيقة 
�دوא��א�(	�د?���������)�و���#����ض�"��(������(�ن�����א.����-�����1א��ذ�������������E�ل��(وز��د�(�4���

�.و��Eذ�!��מ��(מ�א.����F'�#�א�ط��ن���3-��	ل�����F..���()��ن�وא�N(دא;�وא��(ل���#�א

 بل أن الثابت باألوراق 
ـم ســؤاله بمحاضــر جمــع االســتدالالت � ـه (أن الطــاعن هــو أول مــن ـت كشــقيق للمجـنـي علـي

وتجدر اإلشارة إلي أنـه توجـه (ومع ذلك لم ينسب إليه ثمة فعل في هذه الواقعة ) .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

فإذا كان مشـتركا فـي الواقعـة لكـان قـد هـرب مـع مـن هربـوا !!) رطة من تلقاء نفسهإلي مركز الش

 .أو اختفي 

 ليس هذا فحسب 
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 واقعة وملده عام كامل بعد ال.. هذا 
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 ملا كان ذلك 
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  األمر الذي مل جيد وهو

معه الطاعن مناصا سوي التقرير بالطعن بالنقض علي الحكم المطعـون فيـه مـن محبسـه 

 :   معتكزا في ذلك إلي األوجه واألسباب اآلتية/     / بتاريخ     ؟؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟؟ تحت رقم 

 أسباب الطعن 

 وذلـك بعـدم تطبيـق احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون: السبب األول 

قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة القانون بإنكـار 

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 
فــإن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاءا أن لعيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون عــدة صــور .. بدايــة  

  : وهي علي النحو التالي ..وحاالت تبطل الحكم المطعون فيه بتوافر إحداها
أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو ؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، علــي نحــو يــأو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 ن وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانو

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 
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(دNل�Nدא��#�א .א����ون��4

 فإنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن .. بداية 
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 )١٧/١٠/٢٠١٠ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦٢٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ال تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسـند إلـي المحكمة 

المتهم ألن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة 

 . تمحيصها إلي الوصف القانوني السليممن تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
بمشـــاجرة فيهـــا قـــد اســـتهلت وأـقــوال الشـــهود حســـبما أســـفرت عنهـــا األوراق وكاـنــت الواقـعــة  

  وـمـا أن عـلـم كبـيـر عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ ) ..العــائلتين اللـتـين ينتمــي إليهمــا المتهـمـين(بـسـيطة ـبـين صــغار 

وقـدم ..   "؟؟؟؟؟؟ عائلـة " حتى توجه إلي أفـراد .. بأمر تلك المشاجرة  )التي ينتمي إليها الطاعن(
 "أحـنـا ـمـش بـتـوع مـشـاكل ، وـعـايزين ننـهـي الخالـفـات صــلحا: ـقـائال حرفيـا الترضــية الالزـمـة إلـيهم 

أـقـاربهم حـتـى ـقـاموا بتجمـيـع ..  بالمصــالحة والتســامح "؟؟؟؟؟؟  عائـلـة " بعــض أـفـراد وهـنـا داهـمـه 

 .واستل كل منهم سالح ناري 

 وكان أول من اعتدوا عليه هو ذلك الشيخ الكبري 

  عاما وكان لديهم باسطا يد السالم ٧٧الذي يتجاوز عمره 
المتهمــين مــن األول  (؟؟؟؟؟؟ عائـلـة  أـفـراد نـهـالاـثـم ـفـتم قتـلـه ،  .. إال أـنـه قوـبـل بـيـد الـغـدر 
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فأســقطوا قتيـلـين والعدـيـد مــن .. ن الطلـقـات النارـيـة ل مــ بواـبـ؟؟؟؟؟؟ تجــاه عائـلـة ) حـتـى التاســع

 ) .فضال عن قتيل من عائلتهم ومصابه تواجدت بالصدفة في اتجاه اإلطالق (المصابين

 ملا كان ذلك 
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 وهو األمر الذي يبني منه أن الطاعن وعائلته قد توافر 

 هلم حق الدفاع الشرعي عن النفس وذلك مع الفرض اجلديل

 فيما ركنت إليه النيابة العامة من اتهام للطاعن 
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 حيث مل تفطن  عدالة احملكمة إيل ذلك 

 تفاقه مع األوراق والقانون علي حنو ما يلي رغم ا

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

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

 .ه منعه بطريقة أخري إلرادته دخل في حلوله وال في قدرت

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
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 .تي يرتبط بها ينشأ عنها هذا الحق والقيود ال

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

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

 فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم  لـرد أيوحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي ال يشــترطاألصــل أنــه 
ل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع بالنفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
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 ٠٨٣كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

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

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

 أحكام النقض علي أنويف هذا املقام تواترت 
واجبهـا والعامـة علـي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضـوع بالوصـف الـذي تسـبغه النيابـة  

ما عسـاه أن ، قعود المحكمة عن بحث بالوصف الصحيح الواقعة المطروحة أمامها في أن تصف 

 وب أن  وج– أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .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 

 .كامهالذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 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 ٣٤أحكام النقض س  ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
 الماـثـل وـكـان ـمـن أـهـم األدـلـة عـلـي ـعـدم إلـمـام محكـمـة الموضــوع بصــحيح واقـعـات االتـهـام 

تهــام المســند للطــاعن  فــي وصــفها لالأنهــا ســايرت النيابــة العامــة.. حســبما أســفرت عليــه األوراق 
نتفاء ذلك فـي حـق هـذا ا بوراق تصرخرغم أن األ  "قتل عمد مع سبق اإلصرار" أنه ب) علي األقل (

   هذه األدلة علي نحو ما يلي.. ت األدلة الجازمة بذلك ددعوقد ت..  عائلتهالطاعن و

  األول الدليل 
�7�4א%و�אق�و��د����F�E)ود�א.�7��3و��ل���ن�(�מ��Qא�����#�א�%و�אق�����������������ل��ن��(�

�������)�א���מ�א�ط	�ن�ذא(�����F���7�*�����7��ن�"�<������)����L�-��و���د��א�(��ن�א�وא*	-�*�د���د

�����د�73دون�(�(������و�(��4������������..�א�	��6(�ن�א��(�ن���(�#�'��)��א��()��ن�������Fא���Sو2ذ

�!!؟؟��L#�א�	�د�و�ق�א."�א���������1ن�א��ول��و�ود�..��و�(د�����ن��?��ن�א�	��6(�ن�

 الثاني الدليل 

���������������N��$�1��[�c�4���T2�...�����M"�[&(�אIو	אق��^ن�א��� &�����א�d6�Fو�Rد�2Rن�"���و�$
�1]����6א��R���D�2�)��R�L#��4؟؟؟؟؟؟����T��م��)�א�
��&����..�؟؟؟؟؟؟��/�و<
�א�&�Tא�����$������٧٧א��

��$��`&��]��1"/&אد�א�����4#א����g&fI..��^$&�47}�א��� &�����...��Rم�� 
7�v���)؟؟؟؟؟؟������4#�R�(
�.�,�2�$��4א��14R:&و	��]�r�6Fא_��Zوא..�و��م�]���M6א� :���א�Zز$��

وهذا كله أن دل فإمنا يدل يقينا
ً

 
ــة   عتـبــروا المشـــاجرة ـقــد انتـهــت اـقــد ) المنتـمــي إليـهــا الطـــاعن  ( ؟؟؟؟؟؟ عـلــي أن عائـل
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ًوهـذا يجـزم بـأن أيـا مـن ..  مـع العائلـة األخـرى هتصالحوبعد تدخل كبيرهم خصوصا .. وتالشت  
ية علي نحو ينم عن سـبق إصـرار و لم يكن ينتوي الشر ولم يفكر أو يدبر بر؟؟؟؟؟؟ أفراد عائلة 

 !!نتهاء المشاجرة ؟؟ان ببادروفعالم يكون سبق اإلصرار وهم ي.. 

 الثالث الدليل 
������#����O���,%-�א���6�	א����������)���������د������وא�ود����وא����ل�و,طط��وא��(N؟؟؟؟؟؟�(��

-�������..�����()מ����6���������E�)מ����س�������������M)�)�؟؟؟؟؟؟�/�א�����وמ���(�؟؟؟؟؟؟���+�*�מ�א�

�������Fא�,��1وא���;�()��..�A�"د�)מ��ن�א���E����Nو.�

 ورغم ذلك يستدعون باقي أقاربهم مدججني باألسلحة النارية
ثم ينهـالون تجـاه ) كبير العائلة األعزل ( ؟؟؟؟؟؟ ًويعتدون غدرا علي المجني عليه األول  

مد أو سبق إصرار ؟ وكذا ترصـد فإذا كان هناك من ع..  بوابل من األعيرة النارية ؟؟؟؟؟؟ عائلة 

أمـا عائلـة .. األول حتـى التاسـع مـن لمتهمـون  ا )؟؟؟؟؟؟ (  حـق أفـراد عائلـة فيفإنه يكون .. 

 . فال عمد وال إصرار لديهم ؟؟؟؟؟؟ 

 األمر الذي كان يستوجب
��-�وא��د�����������������#���Y��	����	��ل�و���"�د�������ل����ن�������"�ل���������..��دמ�و ��Eא��()���ن�

��ن�(��!�א����و�-�%���אد�א�	��6�-�א����3�-��������)���٩(�١��Xא��()��ن���ن����(��#���א%و�-���אد�א�	���6

א%�����..���*�7و�א6)������-�א��و وع�א�?�و�ن�א�����-�א�	��-��מ�(4	ل�و����..�و��)מ�א�ط��ن���

�.�א�ذ?��و�����ض�א���מ��	دמ�(	د�ل�و"�1אN()�מ�و�ق���وא*�Eو(ط����������Yون�

  الرابع الدليل 

��������Yو$��Zfل..�<Qא����Lא��M�NOא�)�Fو����Iو	אق�و$��d��א��,
�&�¤F!�א��2Q&�وא����
�������..�ذא7�4#�Rאد�&�����"ن�"/������R(�؟؟؟؟؟؟�����Lא�����6��[�1��T��א��(��& ���
א�������� 
/����T4�$

�����{�Q��
א�2��� 
/����A/�،�Y�4#����'�	�א���P�Y����1�������אIو��4#�Rאد�&��/"�rא����R�)؟؟؟؟؟؟��(�M6���4R
�	
2Qא���!P
���.�

  بأنهم حاولوا رد االعتداءفعلي الفرض اجلديل

فإن ذلك ال ينم عن عمدا وسبق إصرار أو تدبري
ً

 
 ـمـن أن تعمــل محكـمـة الحـكـم وـبـدال، لعامــة عـلـي خــالف الحقيـقـة احســبما ذهـبـت النياـبـة  

نســاقت  ا.. وتـعـديل قـيـد وصــف  االتـهـام المنســوب للـطـاعن .. الطـعـين نـحـو تصــويب ـهـذا الخـطـأ 
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 .عة االتهام وأصدرت حكمها الطعين  النيابة في وصف واقوراء مخالفة

  اخلامس الدليل 
������..�()�מ�א����د���ط���ن������و�ن����]�א%د�-���#��ط�ن�*�د�وو"�1א�����-�������������..�2ذא���

�	��#�א�4��ض����..�؟؟؟؟؟؟��מ�����'����'ط�ق���������?�وא�د�"و���?�F,ص��ن����אد����6�-���������������

��!����M�����ذ���!������Eא–�"���-�א�و"���1א���وא�د��������א.�����-��א����د�#��)�–�������M����*��د��

�.'ط�ق�����������-��#�א�)وא;��ط��ن�

 فإذا كان يصح وصف هذا الزعم بالعمد وسبق اإلصرار
أي فـي ( كان يتعمد إصابة الهدف ما كان الطاعن قد أطلق األعيرة النارية في الهواء بل  

قـد تـم قتلـه ..  سـيد ؟؟؟؟؟؟  /السـيما وأن كبيـر عائلتـه قـد قتـل ، وشـقيقه ) ؟؟؟؟؟؟ أفراد عائلـة 

نـه بعـد بأفكيـف يمكـن القـول !!  عن إصابة العديد مـن األشـخاص مـن عائلتـه ؟؟؟فضال.. ًأيضا 

ذلك كله أطلق أعيرة في الهواء ؟؟ فإن ذلك ال يتفق مع العقل حيث لـو كـان لديـه سـالح مـا كـان 

 ) كما زعم أمر اإلحالة ( ة ركتفي باإلطالق في الهواء للمؤازا

 علي فرض صحة ما نسب للطاعن .. ع ذلك وم

 من إطالق األعرية يف اهلواء
و2�و��������ن���(و������#������..��Mن�ذ�!���4#�����*ط	��Yو"�1א�	��د�و��ق�א."��א��������

�����-�א��و ��وع�'����ل����ط()��وא�(	��ل���)�������#�(	��د�ل�אN()��מ�א�����د�'��#�2��ذא�������

د��,ط�������)�������#�(ط����ق������א���ذ?��Qو���)�������מ�(4	��ل�א%�����������)�..�����#�א%*��ل(�א�ط����ن�

�� ������.א����ون�و�,��4(�������(و

 السادس الدليل 

��م�����������A7���$���4¬��$�d�������4���..�����2��ن��������������אو$��R��Lن�א�
�Nن��"�	
�,7����t���
����h	�F�GZ��c¯�¤��1�)���������
א�14R�(��������r���وP!�א���zא�K���	��א���DRIق�אZosم��
A��M�

�..�����Rאد�&/"�h&���F"�MJ	ن���
L��������4#�Y����������&���cو �����..�����������j���F^������A����2���{��sن�ذ�/
�������������3+�`�����1�4R�������jو�GZ��cT£��N��...����������������7�h"�����b���7�j���������Tو"ن�א����8

���3+`�14R�..������������
���"ن�א����<��א�T2�)�����u���<��א@����(�א�&א�`�/�����Rس�	��/���1�4R�±��)�א�
��������������&�NF"د�و��R�������K��Rא�
א��L4�����©&��MRز�hQא������
א��""�����������������א���$���و"$��م���Rא������م�א��$

�.א��TNUذא��67
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 ضف  إيل ذلكأ
سـتالم جثـة سـتدعائه الان الطاعن هو أول من توجـه إلـي مركـز الشـرطة حـال أ

ومـا .. ًكان مشتركا في الواقعـة لهـرب مـع مـن هربـوا إذا ف ) .. ؟؟؟؟؟؟ (شقيقه 

 كان توجه لمركز الشرطة بنفسه 

 كما أن الطاعن
!�وذ���..��\د�N;���*وא����وF��وא����S..��ن�(����;��4������..�3ل�����מ�א������-�א�	���-��������*د���

������������������������#����������"������#�F���������(��	����א�����#������	�د��ل�א��	�د���ن�א�وא*	�-�،�و

�)�.و��6��������#(��

 حىت مع إصدار النيابة العامة 

 عد أكثر من عام من الواقعة بأمرا  بضبطه وإحضاره

 )!!!خالل هذا العام اهلرب أو اخلروج من بلدته ؟؟؟؟مل حياول ( 

�����R�Lم�א�����A/�)����{�Q���T4Rد�&���(�����������1א���[����]F�M�4����..���rא&�����$���2^�$��
�������م���و��Rא����� א2���Kא�
א���`�..[�7������������א���$��������'�8"ن�א������אIد��4¬����R�d��4/�

�����o�Aא�8"א�������[�d����ن�وو 6�����א���]F�c����م�א����67�../�����4#�Rאد�&��/"�����"����F
N�����A؟؟؟؟؟؟��
�&f¤���و��"�c��.و��ون����د�

 وبرغم مجاع ما تقدم .. هذا 

 ومن خالل هذا الدليل واألدلة السابقة عليه
يتأكد يقينا أن محكمة الموضوع لـم تفطـن لصـحيح واقعـات االتهـام الماثـل وهـو مـا جعلهـا 

ـة العامــة ـفـي قـيـد ووصــف االتهــام الم ـد كــان ـفـي .. ســند للطــاعن تنســاق وراء النياـب ـه ـق رغــم أـن

.. ها لم تفعـل مخالفـة بـذلك القـانون وأخطـأت فـي تطبيقـه أنإال ... مكانها قانونا تغييره وتعديله ا

 .علي نحو يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء 
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي : السبب الثاني 

يث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد ح.. القضاة 

 وهو ما جيعل هـذا احلكـم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

 ن  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أ٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
قنعـت القاضـي الـذي أ التـي األسـانيد والحجـج علـي  أن يشـتمل الحكـميراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني حكمعند واضعي الكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـلهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن  ووجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام 

��������A�14א�Rن�
F�A��6א�:&/�Wא��)�F�T�א��M�R"��$����M6��4R�����M6$�����&6�$�
���]ذ�<
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��وא�&���h���Y����bא_,N���
�����������������u��A7�8���4T������TL$�Mz�R�1�[�u��YوA7�8��uא�X���I]ذא���R�dF�2	א67T.ن�א
R��/

�."���و�8?��/���TNl��6א����tP�Y����8���mAא�MNO$��/��د��
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
لمتعلقـة للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن ا

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (

 ملا كان ذلك 

��dא�

ل�وא��PIא�����Lو�������
ن�/�Lא��MNOא�)�F�14$�وRن���4�F"��..��v[��א�����
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 األول وجهال 

قصور احلكم الطعني يف التسبيب وذلك لعدم بيانه العناصر واألدلة 

تفاق فيما بني الطاعن وغريه من االتي أستخلص منها القول بوجود 

رتكاب ما هو مسـند إلـيهم ، السـيما  و أن ظـروف ااملتهمني علي 

 ، فكيف وأين ومـىت تفاقاستحالة وجود االواقعة ومالبساتها تقطع ب

 !!تفاق املزعوم ؟؟؟قد مت ذلك اال

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

ت مبنـيـا عـلـي االفتراضــاالـتـي 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  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

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

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

دـلـة وأن تـبـين األعـلـي 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 

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

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

 .ب النقض  فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واج–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 (

 ونفاذا ملا تقدم... هذا 
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 ليس هذا فحسب
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 ؟؟؟؟؟؟ حىت مع قيام أفراد عائلة 
بالتجمع وتوزيع األسلحة علي بعضهم البعض وتوجههم إلي مكان الواقعـة وتعـديهم علـي  

يــل تســقاط أكثــر مــن قٕا و؟؟؟؟؟؟  عائلــة هعتــداء تجــا وقتلــه ، واســتمرار اال؟؟؟؟؟؟ كبيــر عائلــة 

 .وجريح منهم 

  فإنه مع ذلك يستحيل حصول أي أتفاق

 بني الطاعن وبني أفراد عائلته
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  علي الطاعن وعائلته؟؟؟؟؟؟ عتداء عائلة اوهو يؤكد أن 

 تفاقاقد مت بشكل مفاجئ ومباغت مبا يستحيل معه تصور حدوث 

 هذا وإزاء انتفاء.. بني الطاعن وباقي أفراد عائلته 
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 ًيعد شريكا في الجريمة 
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 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن
ًـجـرائم ـيـتم غالـبـا دون مـظـاهر خارجـيـة محسوـسـة الأـنـه وـلـئن ـكـان االـشـتراك ـفـي 

إال أنه يجـب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن  ستدالل بها عليه ،يمكن اال

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

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

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
�����*�د�������..�4�W-�א����ن���#��دو���7א���מ�א�ط	�ن�����و�(ط��ق����-�א���2�4מ�����A� )�
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 لو احلكم الطعني وإزاء خ
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  الثاني الوجه�

در قد قصر يف األسباب وأفسد يف االستدالل حينما أصكم الطعني أن احل

احلكم بإدانة الطاعن وفقا ملا ورد بقرار اإلحالة معتصـما بتـوافر القصـد 

وعلي الرغم من عـدم تـوافر هـذا القصـد لـدي .. اخلاص لدي الطاعن 

الطاعن نظرا ملا يتطلبـه القـانون مـن ضـرورة تـوافر نيـة القتـل لـدي 

وعلي الرغم مما أسفرت عنه أوراق الدعوى من أدلـة ودالئـل .. اجلاني 

وأن الواقعة برمتها ال تعدو .. عدم توافر هذه النية لدي الطاعن تؤكد 

ملـا كـان .. أن تكون ضرب أفضي إيل موت وذلـك علـي فـرض حـدوثها 

ذلك وكان احلكم الطعني قد أدان الطاعن علي النحو املخالف ملا أسـفرت 

عنه أوراق االتهام وهو األمر الذي يوصم احلكم الطعني بعيب القصـور 

 .والفساد يف االستدالل يف التسبيب 

 بداية 
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 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل جـنـي علـيـه ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة الملســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

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

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 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  ص٢٠ 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 
، لمـا كـان ذلـك  " 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  سوي الحـديث دوم ال يغكان ما أورده الحك

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

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
 إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه ل في حق الطاعن مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نية القت
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 .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 ادث حــامال ســالحا إـلـي مـكـان الحــ
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 (

 ك ملا كان ذل
عـلـي ـمـدونات والثواـبـت واألصــول القانونـيـة والقضــائية أنـفـه البـيـان وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم �

لـدي المتهمـين ٕ وازهـاق الـروح بانعقـاد نيـة القتـلفـي القـول وعلي مـا تسـاند عليـه ، الحكم الطعـين 

أن الحـكـم الطـعـين عجــز عــن اإلتـيـان يتضــح وبجــالء ..  الماـثـل وعـلـي األخــص ـفـي حــق الطــاعن

هـذا القضـاء قائمـة بـل جـاءت أسـباب ..  علي ما اعتنقه وتساند عليه فـي قضـائه مادي واحدبدليل 
أشـارت إلـي كمـا أن محكمـة الحكـم الطعـين .. وليس علي حقائق ودالئـل التخمين واالفتراض علي 

ممـا يتضـح أن أي مـنهم لـم ينطـق ببنـت شـفه التي باستقرائها علي أقوال شهود اإلثبات ، تعويلها 
 وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين ذلك أن الثابت محكمة في قضائها ، حصلته ال

�	���א��7..��ن�א���מ�א�ط	�ن�*د�א�()#�'�#�א��ول��(وא�����-�א��(ل��د?�א��()��ن�����������  أوال 

����-�(�א�(�#�(�(�ل��)������(و�מ�(��+��ن�(�وא���2�ذ�Sא����-�א�,�"�-���������..����-�و����-�و�

�����������و�F�����7..���د?���ل����)מ����#���د�����������S)��א6מא�����-�א���و�-�'���)מ���ن�����-�א�

���د�)מ����	���دون�א�(	�אض��^د��-����������'������Nو�Rو ��'�#�א���ول��(�وא������-�א��(�ل������������

�-������.א��6<-�א�(#�(��ل�2ذ�Sא��(��-�א.

�ن�א����מ�א�ط	��ن�*�د�(���د���#�*و�����(�وא������-�א��(�ل�'��#��*�وאل���������������������7�3������3و*د����

��+��و�������7#����..��دמ�'����)����ن�2מ�NQ2;�א�F)ود�������������מ��ن����..�F)ود�א.���7��3

د�א�-��"�()מ��وא*	��7و�ط�א2�1ذא�אN()�מ��������7*د�(��د�7'�#��*وא�)מ���#��������������

 .א��ول��(وא�����-�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[�

 فالشاهد األول
وال يجـوز اتخـاذ ) ؟؟؟؟؟؟ /ونجـل المجنـي عليـه األول(؟؟؟؟؟؟   / هو ذاته المـتهم العاشـر
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أقوالــه ـســندا لـتــوافر قصـــد القـتــل ـلــدي الـطــاعن أو أن المتهـمــين جميـعــا أطلـقــوا األعـيــرة النارـيــة 

 .؟!ٕ؟؟ واال فإنه يدين نفسه ) القتلى والجرحى(وجميعهم أحدث إصابات المجني عليهم 

 مثل من تلقاء نفسه قد حيث يتضح أنه 

   ؟؟؟؟؟أمام النيابة العامة بتاريخ

��$,��K�Xא�����F"�	���R���{א�����وذ�
��..��������T�/�)"������A/��& ���^ن�א������F^����:"و
���
Rא���Y�/؟؟؟؟؟؟����)�����4#�R��$–��4؟؟؟؟؟؟����#�R��(���
R��4#���؟؟؟؟؟؟����(�؟؟؟؟؟؟����/�و���Yא��R���$�(
������)�؟؟؟؟؟؟�/�א�&�
م(و�bARذ�}���م�وא����..�و¦�/�����6����t4و7&:P��& ����Q>�ceא��
����4#�R�8"ن�א���#"�..�؟؟؟؟؟؟����"�"/&אد�[�����M6�	���"�u��T����d�$��������DfI؟؟؟؟؟؟��،��(��4א�M6��و$

4#���؟؟؟؟؟؟�������������)�؟؟؟؟؟؟���R�14R��DRIن�א
A4Lو���t4�"ن�
4T£א�
F�2�M6�������b..�و¬�P"���و�
����h	�F�S4Lوא������..���������7��������4Rول�&�
אن��������..�/6R������· 
�/���F"�8[�/؟؟؟؟؟؟��،؟؟؟؟؟؟�������..

��������P[ن��������و£���4Rאن�D���
ن�א��A4L��..��1�����Qא�������،�و2�����وא��/
��M��4R�1]�و�Kא����
�Y��,$د�
 
��M4Rو�M6�4Rא���.�

  ذلك كان ملا 
�����ن�א��(��ل�א(,�ص����ذ�2��������7�;��و�ن�,�ل�2ذ�Sא%*وאل�א�����ذ���A )���2و�

2ذא�� ���ن�א�(���-�("�و���ن����ون�2�ذא�א�F��2د����������..�'��������-�א��و وع��ن�(�!�א%*وאل�������

�����#�و����وא�د�S،�و�����#�'��دא+�'"���(����..��)و����#��������(�ن���..��()��ن���ن� �ن�א���

�..�;��Nאد��ن����6-�؟؟؟؟؟؟��ذ��2מ�������.�و�ل�ذ�!��4	ل�

2ل��(�#��ن��*وאل�2ذא�א�2�Fد��3-�د��ل����#�אF�(�א!�א�ط���ن���#�����������������:�وא�Qאل����2

و��ن�3�מ��( ���A�دמ�����!�������؟�א�وא*	-�؟؟��و��ن���2!��3-��	ل�����'��������ن��	�*�(�������

�!!."�-�א(��د�א���מ�א�ط	�ن���#�2ذא�א�2�Fد��#�א��ول��(وא�����-�א��(ل��د?�א�ط��ن

 حيث أن وصفه كشاهد إثبات ينحصر فقط يف املتهمني

محــدثين (والخــامس والســادس ) ـقـاتلي واـلـده(األول والـثـاني 

أما غير ذلك من المتهمين وعلـي األخـص الطـاعن ) إصابته

 يـعــد ـشــاهد اإلثـبــات األول دـلــيال علـيــه إذ ـلــم ينـطــق ـفــال.. 
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فيكون االستناد إلي أقوالـه كـدليل علـي .. بشأنه ببنت شفه 

فيه خطأ يعيب الحكـم ويـنم .. انعقاد نية القتل لدي الطاعن 

 عن عدم إلمام بصحيح األوراق 
 )يف قائمة أدلة الثبوت ( أما الشاهد الثاني

�����Fدس�����א��ذ?�����N�ن�א��)���F�S��2د�'�3���(�������7ن���������Yא�ط���(��)و��א��()מ��א�

����4��#��)����������������!�)�Fא��������و�����מ��	(���1)ذא�אN()�מ��و�N�..�(�����#�و���ل�2��

� ����..�؟؟؟؟؟؟��/�F��������A��"�..و"���4	د��ن�א�	��6-�א����#����)��א���(ول���)��������

א�(�#��د��#��)��������(وא������و2ذא���ن�����(����#��*�����..�؟؟؟؟؟؟������/��ن������א�	��6-�א����وמ�����

�)�.������(و���'�#����ز�א��Fط-�3מ�'�#�א�����-�א�	��-�طوא��-

 حيث قرر بأنه 
إلنهـاء .. إلـي عائلـة ؟؟؟؟؟؟  ) المجنـي عليـه األول(؟؟؟؟؟؟  / بعدما توجه كبيـر عائلتـه  

ـة ؟؟؟؟؟؟  تـقـوم باســتدعاء .. مشــاجرة صــغار العــائلتين صــلحا  ـام عائـل ـه ـفـوجئ بقـي إال أـن

وسـقط قتـيال علـي .. بها مدججين بالسالح ويقومون بإطالق وابـل مـن النيـران علـيهم أقار

فـقـام عـلـي الـفـور بنـقـل .. ؟؟؟؟؟؟  ســيد محـفـوظ /؟؟؟؟؟؟  ، وـشـقيقه / إـثـر ذـلـك المرـحـوم 

 .شقيقة إلي المستشفي 

 وبالتايل ومن مجلة هذه األقوال

 �������1F���1<&א��^ن�`�<��א@���(�א���t��)�R�Lא��)�א��dن��������א����T6ل�א������678م��
���uوא�&א��a���������������1..�א������[�����1و/�7�[�hد"������A�A�`�1�4R���	��א���DRIא��A4o"���Q4א�
��8
$��¯	�..�uא���$��وא�����YT6א����$�m�&t���{و�2ن�ذ�.�

 أما ما دون ذلك
د������#�2����R�NQ;�،�و��Nد��������4��#�����#�����������������)��2�Fد��3ن�(���(	د��*وאل�א�ط��ن�����

������Qد��ن�א(��د�����-�א��و وع�'��#��������..�ل��(وא�����-�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[�������א��و

�*وא����#�'دא�(���	���א���מ�و��Qد��دמ�א.���מ��وא*	-�אN()�מ�א���3ل�.�

 أما الشاهد الثالث

 ��������
א��Kא�
א������P"���Q����M6א���4R�������Tא��:����$�
���&(�אو�..�؟؟؟؟؟؟�/�/6�,�
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א����Kא��^��2�"������tP�14R��8א�������������P[�²��l�1�[�� 
/�א����M6א����������u(��67م�א�
4#�������$��"�"ن�"�h`+�����3و�b�&���$�D���j"و������]��������1)�؟؟؟؟؟؟���Rאد�&�2��ن���؟؟؟؟؟؟��/�

���������������������M6��4R������א�$�h"�1�4R�����	�وא��R�S�4o"���F"و�"�GZ��cT£�..ز�����
�i�8����
������b������Tذ<�����R���Lא������?�c���Aא������F�&/א
��7�1��4R�)�����[�c�����	��د����Rא�M��NOא

�����+��[���¥و	אق��
ن�/�Lא�.�
 الشاهد الرابع أما

2ذא�� ���ن����������..�א�ذ�ن�(מ�א(�	�د2מ��ن��אN()�מ��������..�؟؟؟؟؟؟��/��)و��ن����אد����6-�����

�و�*����"���א�-��	��دמ�"���-������ع��*وא���������؟؟؟؟؟���-��(�����_���3��ل������מ�א�������-�א�	�

��-����ق�(و����אN()�מ�'�#�א��()�������..�א��������*�����ً;���#���מ����١٦'�#�١٠ن��ن���و

�.א���س�������מ��2�Fد��?���)מ�

 ليس هذا فحسب
وأقـر ـبـذات أقوالـه ـمـن نـفـي ؟؟؟؟؟ بـل أـنـه مثـل أـمـام محكمـة الحـكـم الطـعـين ذاتهـا بجلـسـة  

 )ًالطاعن حاليا( االتهام عن المتهمين من العاشر إلي السادس عشر 

 أما الشاهد اخلامس

�
Rא���
4��1א�&א�������uא��..�؟؟؟؟؟؟����//6R�S�LFذא(�$��א��$�����4R�S�L���hQ�..��a���
����������bא$��c"$�م�א�������و����Fو�S������$�&�NF[��������م���������...�����&����و"�TNUم�א��$"�c��$���T2

���hI$��א���YT6$��א���`&�و����©	vא���
��.�א���دس��K�&�Rא�
 أما الشاهد السادس

����(����#���������ن�א�وא*	��-�����د�73א�(��#�(وא���د��7"���د�-����#��(�؟؟؟؟؟؟�/��)��#�א��

���()��"'(�..��������������������و2ذ�Sא�2�Fد���מ�((ط�)�Eد�د�F,ص��ط��ق�א�	��������(���و��מ�(و

��1�(دل���ن��*وא�)������#����������..�אN()�מ�'�F�-�3�#�,ص���ن�א��()���ن��و��R��2מ�����������������

�!!(وא�����-�א��(ل��#��ق�����Eא��()��ن�؟؟

 خريا فالشاهد السابعأو

�������
�א��������..�؟؟؟؟؟؟�/�و<�`"�hQ�������א��4#�R�����+�ص�$�`I�1א���[����
א��"�K�	؟؟؟؟؟؟��
������4�Aא��)���P[א�

א�א��DRIא���	���و"���A4o"���Qא�v������4#�R��$�Y��,؟؟؟؟؟؟���وא��..�

7������c)�؟؟؟؟؟؟��$���R#�����4(�؟؟؟؟؟؟��/�"$��א�&�
م����A�1"ن�א���[���/�b�&���$�D���M4"و���
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������$�3+`�h"����"���4#�Rא�]ن��"��؟؟؟؟؟؟��Q���ل�����/sدل���و<������1"ن�����������[�	��`"���F"�1�4R
4#�������������א8�R�bF� ��$�2ن���A/��������M..�؟؟؟؟؟؟����Rא�rو¯�cא���GZوא��+�א$>�M�6F"و

�)���P[�1��l�v4�Aوא.&�א�v��ً��¬��
 ملا كان ذلك

ًيضــحي ـظـاهر أنـه ـمـن المـسـتحيل عقـال أو منطـقـا أن يـسـتدل ـمـن .. ومـن جمـلـة ـمـا تقـدم 
ـي أقــوال هــؤالء الشــهود  ـي تــوافر عـل ـل عـل ـدي المتهمــين مــن العاشــر حتــى ثمــة دلـي نيــة القتــل ـل

ومـن ثـم يكـون انتهـاء الحكـم الطعـين إلـي القـول بـأن .. ، وعلي األخـص الطـاعن السادس عشر

هـو .. المتهمين جميعـا قـد أطلقـوا أعيـرة ناريـة وأنهـم جميعـا قـد أحـدثوا إصـابات المجنـي علـيهم 

لصــت المحكـمـة ـمـن أـقـوالهم ـقـول قاصــر ومعـيـب وفـيـه تحرـيـف ألـقـوال ـهـؤالء الشــهود الـتـي استخ

ٕتوافر نية القتل وازهاق الروح عند المتهمين وذلك علي النقيض مما جاء بأقوال الشهود والتي ال 
يستخلص منها بطريق اللزوم العقلي والقانوني ما استخلصته المحكمة واعتصمت به في إصـدار 

 .يب بما يستوجب نقضه حكمها الطعين وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بالقصور في التسب

  ثالثا ثبت وقد .. هذا
א�(�#�(F����'��#������..����ن�*���ون�א�	�و���٤٣��������7�ن�א(��د�א���מ�א�ط	��ن�'��#�א����د������������

�#�����)�Nد�א��د���..�א��"���4��A����"زמ�و����د����ل�����ز�א�����מ�א�ط	���ن����ن�'�����د����د�����د?�

�.�(وא���א��"د�א�,�ص�و2و���-�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[�

  من قانون العقوبات علي أن ٤٣فقد نصت املادة 
 فـي جريمـة فعليـة عقوبتهـا ولـو كانـت غيـر التـي من اشترك

تعمد ارتكابها متي كانت الجريمـة التـي وقعـت بالفعـل نتيجـة 

 .محتملة للتحريض أو االتفاق أو المساعدة التي حصلت 

 ومقتضي هذا النص 

���א��&�}���Rא�������א��4T�Uא�
א	د�����Q6א��د �
���7�8^�17]�8]ذא��2ن�"ن�$��
��%& �X�N7	�14אR��T6��
ن����`&�}�،�و"ن����א7[�ق����¦��N�14،�و"ن��P"�cR�/����>

�Y�$���&�"�²��4..�@��אT�l�dF�2��6�Nو��h&f"�«#�����17^7��6F"�8[.�
  وحيث خال احلكم الطعني.. هذا 

���ن� ���ن�(�"���#����ن��3��F'�-������'����2���#��-�א�F��,ص�א���ذ?������ن�و"�������4���������ل��
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وذ��!������ول����ن����*#�א��()���ن�F����;�����،�2�ذא�� �����ن���و�7א����מ��������������������)�א��()��ن

و(�د��دא��..�(������ن�א�(د��ل���#�و�ود�א(�4ق��������ن�א��()��ن����#�א�(�����א�وא*	�-����������������

���������������������������?��מ���מ��3�-�د���ل����#�و��ود�א(4��ق����ن�א�ط���ن�و�R����S�ن�א��()���ن����#�א�(�����

�-�����)����#���و�����ق�(4"�����#�א�و���א%ول��ن�����א��"و���#�א�(���وذ�!����(

 مل يكن هناك اتفاق أو اشرتاك يف فعل أصليإن الثابت أنه ف

 !حىت ميكن القول بوجود نتيجة مغايرة ولكنها كانت حمتملة ؟
ولئن كان المشرع لم يشترط لمساءلة الشركاء في الجريمة التي تكون .. هذا 

إال أنه .. أن تكون الجريمة األولي لم تتم .......... المحتملة من نتائجها 

اشترط أن يكون هناك اتفاق علي جريمة أصال حتى يمكن القول بتحقق 

.. وهو ما لم يستظهره الحكم الطعين .. القصد االحتمالي للنتيجة المغايرة 

  عقوبات استناد باطل٤٣األمر الذي يؤكد أن استناده إلي فحوي المادة 

 .ومعيب 

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد أصدر حكمـه معتكـزا علـي تـوافر القصـد الجنـائي الخـاص بتـوافر نيـة  

القتل لدي الطـاعن وهـو اسـتخالص معيـب ومخـالف للثابـت بـاألوراق إذا أن الواقعـة برمتهـا ال تعـدوا 
 .أن تكون ضرب أفضي إلي موت وذلك مع الفرض الجدلي بحدوثها 

 فضال 
ا أسفرت عنه أوراق االتهام بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن الـنفس ومـع ذلـك عم 

فإن الحكـم الطعـين قـد طـرح جانبـا مـا أفصـحت عنـه أوراق الـدعوى وأدان الطـاعن معتصـما بمـا ورد 
بقرار اإلحالة الـذي جـاء كاشـفا عـن عـدم صـحة مـا ورد بـه بتناقضـه مـع مـا هـو ثابـت بـاألوراق وهـو 

يكــون معــه الحكــم الطعــين قــد قصــر فــي التســبيب وأفســد فــي االســتدالل بمــا يســتوجب األمــر الــذي 
 .نقضه واإلحالة 
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 ا كان ما تقدم مل

 التـي سـاقها احلكـم  االحتمالية االفرتاضـيةوكان قد ثبت يقينا أن مجلة األدلة

.. لدي مجيع املتهمني إمجاال تدليال علي توافر نية القتل وإزهاق الروح الطعني 

فضال عن كونها قاصـرة عـن .. لالستدالل بها ي أدلة غري صحيحة وغري صاحلة ه

هنـاك العديـد مـن السـيما وأن .. محل النتيجة التي انتهي إليها ذلك احلكم 

وهـو مـا تـدل علي انتفاء هذه النتيجة لدي الطاعن القاطعة واملذكورة احلقائق 

 :علي النحو التايل .. وتنطق به األوراق 

 ألويل احلقيقة ا

 �����������Y�4#א����	�'P�Y���L����14R"�&<����..�"ن�א�
א����$����א�����6&د�$�� &���� 
و7
��אIول����4R��������4..�؟؟؟؟؟؟��/�א����د	��א�,���M����A���..�������
��c"ن�������Z�����rא_�6F[و�..

�����������)�/Z_وא�c2א����
�4#��$����Yو����8
ن���Rو��F"�14R�2�$א��..�����R��Lن�א�"�a�و�
����4#�R��$ول����Iא���4Rא����..������������#�6F��Z��&�و�2��A/�..������jن��������r�6�Fא_N]��j�{�Q��

�����������������[���
���ل�א����/Iא���$�h"ن���7[�
��u���..و��������������"�c��Aא����
א#�Fא�	
�,7����$�c�t��������
�rאQ�@א�v��و�"�Gز<�ق�א�&و[.�

 احلقيقة الثانية 
و2�و���ذ�!�F���ق������)��R�د�א��א��ذ?�*(�ل���(��Rמ��ن�א�ط��ن��ن����6-�א����#������א�%ول�����������

��������#���ن��ل�������'����..�؟؟؟؟؟؟��/א���N')�)�"و��4ض��(����#���-�������������ط�ق�����

�ط�ق�����א�������وא�دא���#��?��ن�א%F,�ص�������������..�א�)وא;���ط�����������'��و2ذא�د���ل���..�و�מ���

�4��ض��(����א�������+��و����ن���ذ�!�%ط��ق���..�*�ط���E#��دמ�א�(وא��6א��(ل��و�'ز�2ق�א��و[���

������Qد��ن���-�א��(ل���מ��..�و2و�����מ���د+����..���#����אد����6-�؟؟؟؟؟؟��������������F)�"�-�ذ�!�

�.((وא����د���

 احلقيقة الثالثة 

���������t4��"���T؟؟؟؟؟؟�������4#�R�c¯�14R���oאق����"د�����	وIא�K�&/א
�7�j�..��1�4Rو
����R�L�3א�fIא�..������DR"ق�Zo[����[�b�Fن�����N��8[و������4#�R�X
P�GZذ�}�א����$���	�F��

��אIول�..�؟؟؟؟؟؟���4Rوא�����A�A`�c�A���$�A�Fא���#�4..�؟؟؟؟؟؟��(א�D�2.��(�
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 احلقيقة الرابعة 
و2و�*�ول���..��ن�א��ول���ن�א�ط��ن���ن����ل��[����?�و�ط�ق������������#�א�)وא;���������������

���#�Lא�(�א #�و�..���A��"���R�..������3מ�� �ط��د����������-�،�و�מ�(��Fא�(�����7'��#��������ذ�!���-

�و��ق����אN()�מ��ذ�!��]��و������	(�د���#���ل��]��!�)�������

 احلقيقة اخلامسة
قول مبتور السـند ، ومتنـاقض مـع مـا ورد بـأمر .. باشتراك الطاعن في الواقعة أن القول 

 :حيث أنه أورد صراحة ما يلي .. اإلحالة ذاته 

١−����������אIول�������"ن�א��c���hQא���4R��/؟؟؟؟؟؟������(؟؟؟؟؟؟�����4#�R���$�(����T>
�.؟؟؟؟؟؟��/�؟؟؟؟؟؟����Tl،�وא����1F/�א���T6ن�אIول�

٢−��1F�����א�����4R�����T4��c��7�A؟؟؟؟؟؟��/�"ن�א�)��S�A�����؟؟؟؟؟؟��و`�4#�R����$
�R�Lא��(�aن�א�����T6א����T>�/؟؟؟؟؟��..�u؟؟؟؟؟�/�وא�&א�.�

٣−���������c����Kع�&���ن����)�..�4#���؟؟؟؟؟؟����$������R(؟؟؟؟؟؟����/���"ن�$��`T6א�����T>
�.؟؟؟؟؟؟��/�؟؟؟؟؟؟��،�وא���دس�/א_�$\�

٤−�������c���K؟؟؟؟؟؟�����(؟؟؟؟؟؟����/��"ن�$��`&ع����4#�R���$�(����u���
�א����M6א���>
�.؟؟؟؟؟؟��/

٥−���������4Rא����c����$؟؟؟؟؟؟�����(؟؟؟؟؟؟����/��"ن����4#�R��$�(ن������T6א�����T>
�&�R�uא�&א��v���&�R�1Fא�����$. 

 عه ومما تقدم مجي
بفـرض (لم يطلق ثمـة عيـار نـاري واحـد ) الطاعن حاليا( المتهم السادس عشر أنبيتضح 

وحتى مع فرض أنـه .. ولم يصب أي شخص بثمة أذي .. علي أي من األشخاص ) حمله سالح

فـالفرض .. فإن ذلك دليل علي عدم انتوائه القتل بأي حال مـن األحـوال .. كان يطلق في الهواء 

أو .. وهو األمر الذي تنتفي معـه نيـة إزهـاق الـروح ..  أعيرة نارية في الهواء هنا أنه كان يطلق

انه مع الفرض الجدلي بوجود السالح معه ورغـم وجـود جميـع األطـراف إال أن األوراق قـد جـاءت 

وهـو .. خلوا من ثمة اتهام يشـير بأنـه قـد أصـاب أو صـوب سـالحه قبـل أيـا مـن المجنـي علـيهم 

ومع ذلك يأتي الحكم الطعين مقـررا بـأن .. لطاعن منبت الصلة عن الواقعة األمر الذي يؤكد أن ا

دون بـحـث ظروـفـه الشخصــية ومالبســات .. نـيـة القـتـل مـتـوافرة لدـيـه إجـمـاال ـمـع ـبـاقي المتهـمـين 
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ـدا  ـه الحكــم .. الواقعــة بشــأن هــذا الطــاعن تحدـي ـل عـلـي صــحة مــا انتهــي إلـي ـان أي دلـي ودون بـي

ألمر الذي يعيب هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بمـا وهو ا.. الطعين في حق الطاعن 

 .يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 الثالث القصور وجه 

أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب حينما أدان الطاعن دون حبـث 

متعمق ألوراق االتهام ودون بيـان عمـا إذا كـان هنـاك دافـع علـي 

لذي من أجله يكون قد أقـدم والسبب ا.. ارتكاب اجلرمية من عدمه 

وأن تغافل احلكـم الطعـني عـن البحـث عـن .. الطاعن علي ارتكابها 

الدافع وراء ارتكاب اجلرمية يعيبه بعيب القصور يف التسبيب إذ أنه 

لو اعتني بفحص األوراق ومتحيصـها لكـان قـد تغـري وجـه الـرأي يف 

 بعيـب أما وانه قد سكت عن ذلك فهو األمر الذي يعيبه.. الدعوى 

 .القصور يف التسبيب 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 
ـفــي بـيــنهم تضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون ان مجـــرد التواـفــقوـكــواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣عن رقم الط(

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (
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 ويف البداية يثور تساؤل هام.. هذا 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
  لعله من املؤكد أن اإلجابة ستكون بالنفي


ل� A4��u/وא��א�bא����rא	�1و,Aوא���atع�א��
:
��2��A/�{�Qن���TNl�14Rא�

�"<�M$��ذ�}�..���` א��א���Q>�K��R�Lא�
א����>��$�c�]7�j��6F"�c��،�c�]7�j��6F"�8[

�14���$�
��14R�{��6وذ�TN��r�Lf"0م�����د�i���:�
  األول اخلطأ 

�و وع�و����)�������2�-�א�����و�א;��F�و;�����������د�,��א���מ��ن���+�و��ص�����-�א���������

����א%و��-���ن�����ن�א��د�و������Fد�و�)��ن����6-�؟؟؟؟؟؟�(؟؟؟؟؟؟����#�/�א���؟؟؟؟؟؟��/�و��ن�א��

�)�.�ن����6-�؟؟؟؟؟؟�(

������
�
��a"ن��א�����������������6��Mא�
א��/�K����T>Iא���4�"����Q>�b���14Rא��� &���2ن��
�..�����������D�Jو��R��Lא��א� �
ل���`�Aא������ �h�$و����������6�/�YT6�����א�$��..������c�´�	
�,Aא�א�Q�و<

��]��1���א��ZLن���	�t������MNt4�����.���X���Iא�
א��
  الثاني اخلطأ 

����א%و��-������Fא������ن���+�����..�������ن��Qد?�'�#��	��-����'ذא���ن�2ذא�א�

(د�#�(وא�����-�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[��د?������ن�א��()��ن��ن��د����.�

��a"ن�א�������������������	�������[�&>����O\�א�����	����8�1�]f�&�$"�1�>�c��Aא�����Fن�"�d����
���������������������]F�K��&T������TR�M��6���א.���1Fو7�7^��W����א�����LوאI$�	א(�א_�	 Uو��א&�����..

�������
א���������L�Uو��א&���cא���2�1��4R��
���
��bא�i��������Qא������]ذא�..�و�8��+Zص�<�TRو
���א��c�Aو]ز<�ق�אF��6�R���
����N%�dF�2"ن��7$�R��$�Gو&�.�

 وهو األمر الذي مل حتط به حمكمة املوضوع علما 
واالحاـطـة ـبـه حـتـى يـقـوم حكمـهـا عـلـي ـسـند صــحيح ـمـن .. وـلـم تـسـع نـحـو بحـثـه وفحصــه �

 .الواقع واألدلة والقانون 
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 الثالث اخلطأ 
 ����a(و��#�ذא�7א���..�����������������Fدد�����)������������7�-�א��و �وع���ن����+�����د�

��?�,������..���'*دאמ����6-�؟؟؟؟؟؟����و�,�ق�א(�4*�-�א�"��Aوא�(	د?����#����������6�-����و

�.؟؟؟؟؟؟���و*(���و*(ل�و'"��-�א�	د�د��ن�א%F,�ص�אb,��ن�

�������������Y�4#א�����	�'P�Y����
�rא��� &��אIو��F��Rאق�	وIא�)&]�"��A/�..ن����R&����Nو�
��אIول��������..�$��¦�]¸�د<�������4Rא����� 
7�	
4#���؟؟؟؟؟؟�����(؟����؟؟؟؟؟/�و�14Rא�[�R�D��2�(����A��

�����������>�6$�K��
"د�א�[����Y�4#א����Y��1:��4و7&אP���
�א����������M4..�א7[�����D�7�	
$Iא�dF�2و
�.وא�,��4

  ؟؟؟؟؟؟ إال أنه فجأة قام أفراد عائلة 
ثـم .. وقاموا بإطالق األعيرة النارية صوب المجني عليـه األول المـذكور .. بخرق الصلح �

 . عائلة ؟؟؟؟؟؟  وأسقطوا منهم قتيلين وأكثر من مصاب علي باقي أفراد

 ورغم ذلك كله 

�����������������hQ����א�,���4،�و$���א���א�1Rא���&ق�א7[��f�b������/&�$�
���Y�Lא��MNOא�u���j
���{�Q��
ن����$
A؟؟؟؟؟؟�������4#�R�c��� �..����v��4�Aط�א��A����	א�و]��J؟؟؟؟؟؟������4#�Rאد�&��/"�����J��$و

�M6�$�v�&.א..�وא�h�$����A���2����
	�א��X�R�hQא�MNOא��Y�Lو<Qא�42,A��
  الرابع اخلطأ 

����א%و��#�2�و����������������������F#�א���دא;���)�N���cن�א���د���	وא���#��؟؟؟؟؟؟��/��ن�����Eא�F)ود�

و����E..�و�ن�א���د�N���c(دא;���%��-�א�����-�2מ����אد�ذא�7א�	��6-����������)��ن����6-�؟؟؟؟؟؟����(��#��

��)�����#�א���ول������ز�����6�-�؟؟؟؟؟؟������������ذ�!��מ��و �Aא���מ�א�ط	��ن�א%د��-�א�(�#�א�(��ز��������������

�(���-������������-�����-�و'ط�*)מ�%.�

4#���؟؟؟؟؟؟����..$��Zfل��&و��و$���Z(�א�
א������T2و	د(����Iو	אق���������Rن�"�������..

ل�א�,����������4�A��4؟؟؟؟؟؟���#�R�D�2�6م��sא��
$���..�������������t4��I������4#�R��^���و$[� ��Jא����
$����M��

��cو &���א���	���و]Zoق�وא����Y���$ل�� 	�u�	"�M6�$א�
LAوא��M6�4R�)�A4Lא���$�c.�
 وهذا يدل يقينا 

مــا و( ألي أســلحة ؟؟؟؟؟؟ بعــدم حمــل أي مــن أفــراد عائلــة 
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ٕواال مـا كـان عـدد الضـحايا بـين الطـرفين ) كان أيا منهم يسـتطيع

 غـيـر ؟؟؟؟؟؟ فـلـم يصــب ـمـن عائـلـة .. ـقـد وصــل إـلـي ـهـذا الـعـدد 

وحـتـى ـهـذا الشــخص فهـنـاك شــك .. فـقـط ..  ؟؟؟؟؟؟ / المرـحـوم 

يرـقـي إـلـي اليـقـين بأـنـه قـتـل بالخـطـأ أثـنـاء إـطـالق عائلـتـه األعـيـرة 

 .؟؟النارية 
 ورغم ما تقدم مجيعه 

����1��4R����6��h������وא�����	�F��t4���I؟؟؟؟؟؟������4#�R�c��Te�	&��A���Y���Lא��M��NO�17א^���
���g&fIא�����4#א�..$�c�
ل�����Tد�Aא�א�Q>�14R�c����j�{ذ��u$ل�و
�A�..���1t����M�و$���

��������������������Y��Lא��r���Aא�א�Q�>�X��`�hQ���bא�����K�cא���Lא���	
�,Aא��h�$א�&>���..������4�i����
�r�'�@وא�mA�א����&�� .�

 للقصور الرابع الوجه

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه حينما أورد بأن احملكمة اطمأنت إيل 

ة دليل محل الطاعن لسالح ناري آيل صاحل لالستخدام رغم عدم وجود مث

فني أو تقرير خربه يشري إيل ضبط مثة سالح وانه قد مت فحصه وتبني 

صالحيته ، وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بانعدام الدليل والسند 

 !.ملا أورده وانتهي إيل صحته ؟

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مجـــرد قـــول ! نة ماهيتـــه ؟معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخ

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة 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 
قـاب المقـررة لهـا ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العضده 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 (
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 كما قضي بأن 
 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

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

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

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

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

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

  ملا كان ذلك
وـمـدونات الحـكـم أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة  

ـام يتضــح وبجــالء .. الطعــين  ـل عـلـي حمــل الطــاعن لثمــة أن األوراق.. ـت  قــد خـلـت مــن ثمــة دلـي

ـبـل ويـجـزم بـنـوع الـسـالح بأـنـه بندقـيـة .. ومـع ذـلـك ـيـأتي الحـكـم الطعـين ليؤـكـد ذـلـك .. ـسـالح ـنـاري 

 :وذلك كله برغم ثبوت ما يلي للعمل واإلطالق  بصالحيتها ثم يقرر آلية ،
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  ذلك كان ملا 

لة المفاهيم والثوابت أنفة البيان يتضح وبجالء مدي ما شـاب الحكـم الطعـين مـن جم ومن

.. ة والدالئل التي تساند عليها في القول بحمل الطاعن لثمـة أسـلحة ناريـة قصور في بيان األدل

 .وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بما يستوجب نقضه 

  اخلامس الوجه 

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه حينما طرح أقوال شاهدي اإلثبات 

 وكـذلك أمـام ؟؟؟؟؟الرابع واخلامس أمام النيابـة العامـة بتـاريخ 

 وتأكيدهما علي انتفـاء ؟؟؟؟؟ة مصدرة احلكم الطعني جبلسة احملكم

صلة الطاعن بالواقعة ، ومع ذلك مل تورد حمكمة املوضوع ما تقدم 

 .يف حكمها ومل ترد عليه مبا يربر طرحه 

 فمن املستقر واملتواتر عليه يف أحكام النقض أنه 
أن دفـاع الطـاعن أثـار  – الحكـم الطعـين –إذا كان الثابت من محاضـر جلسـات المحاكمـة  

ال من قريب وال مـن إال أنه لم يعن بالرد عليه من بين مدونات أسبابه دفاعا جوهريا وأورده الحكم 
وهو ما يعد قصورا في التسـبيب ويعجـز محكمـة الـنقض عـن رقابـة صـحة بعيد إذا ما كان الثابت 
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ولـو عنـي اضـي الموضـوع بهـا قالتـي ال يسـتقل حيث أنها مـن األمـور الموضـوعية تطبيق القانون 

وقصــور الحكـم ـعـن اـلـرد فـي اـلـدعوى لتعلقهـا ـبـدفاع جـوهري بهـا الحـكـم لكـان ـقـد تغـيـر وجـه اـلـرأي 

بـمـا يكـشـف ـعـن أنـهـا خاصــة ولـم ـتـدلي المحكـمـة بـدلوها فيـهـا عليهـا يعيـبـه بالقصــور ـفـي التـسـبيب 

مـن وجـوب عليهـا ولـم تقـم بمـا ينبغـي  .. لم تكن ملمة بها إلمامـا شـامالعندما فصلت في الـدعوى 

 .فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المعروضة عليها تمحيص األدلة 

 كما قضي  

�&א�������������������N�$دאم���$�a�tא���K���A���L��A7و�M6�����14Rא��TNU"ن��7&ض���/�ع�א�F^�
��������������������
������4R�b�7 ��hQ�
�א��>�h&>
�
<&���و"ن�א��/�ع�א. ��R�/و�2ن�د������T6�4א������]�

��Dو'7��Pא��K�h"&א�����"و� �/�&$Iא����J�1�[��J
4���AA§ن�"��TNU0�4م�א�/�g
R��
��4R7&د����.��^������X#'���7دo[�1�[�h&א�

 )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ض نق(

 ملا كان ذلك 
توـجــه وبعــد حـــدوثها قــد ـحــدثت بـتــاريخ ؟؟؟؟؟  أن الواقعــة محـــل هــذا االتـهــام وكــان الثاـبــت

؟؟؟؟؟؟  / علـي مقتـل شـقيقهكمجني عليه وشاهد إثبـاتوتم سـؤاله طة ي مركز الشرالطاعن بنفسه إل
وظــل .. وـتـم التحقـيـق معــه كشــاهد إثـبـات عـلـي الواقعــة  مـثـل أـمـام النياـبـة العاـمـة ، ـثـم بـعـد ذـلـك.. 

وبلدتـه لـم يحـاول الهـرب مقيمـا فـي مسـكنه ظـل الطـاعن .. األمر علي هذا الحال لمدة عام كامـل 
 .مه اليقيني علي براءة ساحته وأنه لم يشترك في هذه الواقعة من قريب أو بعيد لعلأو االختفاء 

 وبعد عام كامل جاءا شاهدي اإلثبات الرابع واخلامس .. هذا 
��ز�����ن�א�ط��ن�אF(�!��#�א�وא*	-�وא������ن�����ل���[�����?�و���ن�����������������

��4�-��و��+���;2�7ذ�Sא%*وאل����R"����-�و�,�������..��ط�ق�����א%�����א�����-�����

�*وאل������Eن��E��-��� )מ�(������-�،�و��()Nא�)מ��#�2ذא�אQ�.מ�

  النيابة العامة أنإال 

 ���������������א678��م�]��� 
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 لشاهدين الرابع واخلامس إال أن ضمري ا

 مل يرتكهما ينعمان بكيدهما وخمالفتهما للحقيقة 

 فراح يؤنب فيهما حىت توجها إيل النيابة العامة 

  ؟؟؟؟؟بتاريخ 

فـي الواقعـة ) ؟؟؟؟؟؟ ( بأنهما لم يشاهدا الطـاعن وأقرا صراحة

، وأنهمـا ـقـررا ـبـذلك ســابقا بـنـاء عـلـي رواـيـة الـنـاس وـلـيس عــن رؤـيـة 

  .  أو مشاهدة 
و���+����מ���(��2�1��ذ�ن�א�F���2د�ن����ذ�!����ل��"���א�����#��*وא�)�����א%,������א�������-��

-���������..�אN()�מ����(���ن�א�ط��ن����������(�����؟؟؟؟؟؟ و(و�)��'�#��دא�-�����-����و وع�و���3

�و�*��"�א�-����)���

ال يعلمــان أي شــيء عــن هــذه الواقعــة محــل االتهــام وانكــرا 

 ) .علي األخص الطاعنو(اتهامهما ألي من المتهمين 
��Mن��دא��-������-�א��و �وع���מ�(�(4��7'��#������������..�و��#�א��Rמ�����(�دמ�����..�ذ�!��������ن���

؟؟؟؟������מ�א�������-�؟2��ذ�Sא%*��وאل�א�"���د������ن�א�F���2د�ن�א��א����Eوא�,����س���وא;��(�����_��

���-�����(�����و�מ�(و�د���2#�* �6)��و�מ�(�د����)��������מ��ن��و�)�������������؟؟؟؟؟؟  א�	��-��و�

و2��و�������	��������)����..����מ�(���מ�'��������F�������وא*	���2�7��ذא�אN()���מ�و�������ط�����#��و�א*����

�����.����"و��א���طل��#�א�(

 هذا فضال عن 
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  السادس الوجه 

قصور احلكم الطعني يف التسبيب وذلك إلغفاله الـرد علـي املسـتندات 

 صلة املتهمني بالواقعة وعـدم تواجـد املقدمة من الدفاع إلثبات انتفاء

بعضهم أصال علي مسرح األحـداث ، فضـال عـن تلـك اجللسـة العرفيـة 

برباءة السادة احملكمني التي متت بني العائلتني والتي أقر من خالهلا 

ـهـذا ورـغـم جوهرـيـة ـهـذه .. ـسـاحة كاـفـة املتهـمـني يف ـهـذه الواقـعـة 

 .دون إيراد أو رد املستندات إال أن حمكمة املوضوع قد أهملتها 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
الدفاع المسوق من الطاعن وبظـاهر المسـطور فـي مسـتنداته 

المقدمة منه التـي أفصـح فـي طعنـه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا 

ــإن تـبــين لمحكـمــة الموضـــوع عـــدم  لالتـهــام المســـند إلـيــه ، ـف

 أحقيته في دفاعـه هـذا ، وكـان عليهـا أن تعـرض لدفاعـه ذاك

 لمـدي صـدقه ااسـتقالال وأن تسـتظهره وتمحـص عناصـره كشـف

وأن ترد عليه بما يفنده إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن 

ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالقصـور فـي 

التسبيب فضال عن اإلخالل بحقوق الـدفاع بمـا يعيبـه ويوجـب 

 .نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��b] &אrא(����������� ����>&�F���R�g
Rع�א��
:
]J[�ل�א��TNUא@Zoع��14RאIو	אق�$
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦رقم طعن ال(

 ملا كان ما تقدم
���"���4-�و����#�א%,��ص��������ط���������..�و����ن�א���3����7��ن����دو���7א�����מ�א�ط	���ن���
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 وحيث أن تلك اإلشارة 
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 وهكذا احلال 
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 واألكثر من ذلك 
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  للقصور السابع الوجه 

قصور احلكم الطعني يف الرد علي دفع الطاعن بعدم جديـة التحريـات 

وعدم صالحيتها كدليل إثبات ، حيث أوردت حمكمة املوضوع بشـكل 

كشـفت عـن مرسل بأن التحريات احتوت علـي عناصـر جديـة وأنهـا 

مرتكبي الواقعة ودور كل منهم مما جيعلها كافيـة ، وحيـث أن هـذا 

 التسبيب معيب وقاصر وجممل وغامض األمر  الذي يبطل احلكم 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

�����������������d�
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�.��Iو	אق
 )٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 
قد بني علي واقعة ال سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إذا كان الحكم 

 .إلي مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطال 

 )٨/٧/١٩٩٦ جلسة  ق٦٤ لسنة ٥١٧٦ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 
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 ومع ذلك 
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 ملا كان ذلك 
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احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه ..  شابه من تنـاقض الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
 إذا انطوت علي عيب يمس سالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل فإن أسباب الحكم 

 قبولة  أو غير مليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

  أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـالولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

 اإذا اـســتندت المحكمــة ـفــي اقتناعـهــا إـلــي أدلــة غـيــر صـــالحة موضـــوعياالســتنباط ويتحقــق ذـلــك 

كمـا فـي لـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر  أو إلالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدوناتالمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر  ووبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

ضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة قضائها علي أدلة غير صالحة مو

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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 وهو األمر الذي جيعل 

���א���ZLن������������������1��[����	�t���
��14R����a"ن���..�<Qא�א�A���r/���א��Kא����8�و�

	��"و�و ��و������P�14R�)^��jذ�}�א�[��د���&�$Iא8���8ل�א�Kد����/��א������7�cد(�"و 

�14���T�/�Z�,]7��6t:
F�hQא�:�
 الوجه األول 

تناقض احلكم املطعون فيه حيث وقع تضاربا بـني أسـبابه وعناصـره علـي حنـو 

أسقط بعضها بعضا حبيث مل يبـق منهـا مـا حيمـل احلكـم الطعـني السـيما وأن هـذا 

ق ، وهو األمر الـذي يفسـد اسـتدالل احلكـم التناقض يستعصي علي املوائمة والتوفي

 .الطعني ويؤكد اخلطأ يف االستنباط علي حنو يستوجب نقضه وإلغائه 

 فإن املقرر واملستقر عليه يف قضاء النقض أن 


ن�������������� �N�7���T����6�$،�و�������6����cTN����F���$�M#�T:���אIد����Kא�
אد�א.��#
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����������������������M�NOא�m�AF�Y�����M��������،�و$TNUא�����[�d6�Fא�hQא��h"&א��K�coא����c�Qzא�א���
��א�
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـــن المقـــرر أن التنـــاقض الـــذي يعيـــب الحكـــم 

فـي ن بحيـث يويبطله هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه

بعضها مـا أثبتـه الـبعض األخـر ، وال يعـرف أي 

 . من األمرين قصدته المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه التناقض الذي يعيب الحكـم ويبطلـه  

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل  األمــرين قصــدته المحكمــة ، الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
.. الطاعن في هـذا االتهـام وما تساند إليه في القول بإدانة مدونات الحكم الطعين وبمطالعة 

 يتضح أنه قد هوى في براثن تناقض وتضارب جسيم يستعصي علي الموائمة والتوفيق ويسقط 

 .أسباب الحكم وأدلته بحيث تنهار معه األدلة ويصبح الحكم بال سند 

ففي الوقت الـذي اعتصـمت فيـه حمكمـة احلكـم الطعـني بقـرار 

عن وآخـرين وفقـا ملـا االتهام التـي أحالـت مبوجبـه النيابـة الطـا

والتـي أصـدرت حمكمـة احلكـم الطعـني .. أوردته بقـرار اإلحالـة 

 .حكمها باالعتكاز علي ما ورد به من اتهامات
وهــذا .. القانونيــة المقــررة لــذلك ودون أن تعمــل علــي تعديلــه أو تغييــره ووفقــا لإلجــراءات 

 :منه قوله بما يلي وعلي األخص .. يعني أن المحكمة اقتنعت بما ورد بأمر اإلحالة 
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�:و(�!�א�	�����2#�..�و�Nد��ل��و��د��)��..��)���#�א%و�אق�

أن جميــع المتهمــين أطلقــوا النيــران مــن أســلحة كانــت فــي  

ـــى أو  ـــيهم ســــواء القتـل ـــي عـل حــــوزتهم فأحــــدثوا إصــــابات المجـن

 !.الجرحى؟
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א�r؟؟אz.�
  ؟؟؟؟؟؟ وهل يستوي أمر عائلة 

مع عائلـة ؟؟؟؟؟؟  المنسـوب ..  في قتل ثالثة آخرين  وشرعتنالقاتلة لشخصي

وحتـى هـذا الشـخص لـم يـأت ثمـة دليـل مـن (قتل شـخص واحـد ) دون دليل(لها 

بمـا ).. تحريات أو شاهد إثبات أو غيره يدعي بأن القاتل له من عائلـة ؟؟؟؟؟؟ 

ر عقال أن يكون قتل بطريق الخطأ بمعرفة عائلته التـي كانـت يجعل من المتصو

 .تحمل السالح وتطلق األعيرة منه 

 ملا كان ذلك 

���������������M..�و$��¬4���A7��$م������NOא�����R���Q������1t<&א�$���hא�������mوא�����	�Xא�4
��bא�[��د�א���K�cLא8���8ل�وא_L^�א.���K�Mא��8���ط�R�1�[�\4������Y�Lא��

�..��r�'�@وא�mA��������
,7�b 
�����.�
�
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 الوجه الثاني 

 يف االستدالل حينما مل يلتفـت إيل انعـدام اجلديـة د أفسدقأن احلكم الطعني  

الواضح الذي شاب التحريات ا�راه مبعرفة الضابط حممد املعتز الكردي واملؤرخة يف 

التي أديل بها يف ؟؟؟؟؟ والتي تناقضت مع أقواله .. ؟؟؟؟؟ أي بعد الواقعة بعام كامل 

بالتحقيقات أي بعد الواقعة بعام ونصف العام ذلك أن الثابت أن جمري التحريات قد 

يف أكثـر مـن موضـع ) بأن حترياته مل تتوصل إيل ذلك(اعتصم يف أقواله بالتحقيقات 

ومبا يؤكد عدم جدية حترياته وعلي الرغم من ذلك جند أن احلكم الطعني قد اعتكز يف 

بإدانة الطاعن علي هذه التحريات التي جاءت مشوبة بعدم اجلدية وبالتناقض قضائه 

 وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني بالفساد يف االستدالل 

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 

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

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

��������$�)Q�����א�������TNUن�א"�����
ن�/���Lא��M��NOא�)�Fو���$����$�Y�����ن�א��2�����
������6د���&�6���(�و`��&tא�����b����7����
ن����N�����6TN�ن�s����م�/�
(�א678�����K��������"�Z���د�

�&�א�������������&A7����R�&]������c[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�}�$��"�T����t4�,��hو��T�Nא��
��1����م�]������א678��F�1��4R�Z������m6د��7�8�&�	���Aא���{���&	�"ن�47�Aن�א�"�a�����1R&����bא���Lא�


	�א�MNOو/��د�������,���2���hQא��&$Iא�M6وא@�����א�����AF�b 
��و���.�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 ملا كان ذلك
بمحضــر التحرـيـات المــؤرخ ؟؟؟؟؟ أنـفـة البـيـان عـلـي مــا ســمي وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة  

محـرر ذلـك المحضـر وكـذا علـي أقـوال مـن الواقعـة الحاصـلة فـي ؟؟؟؟؟  "عام كامـل " المحرر بعد 
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يتضــح وبـجـالء .. أي بعـد عــام ونصــف ـمـن الواقـعـة (الـتـي أدـلـي بـهـا ـفـي ؟؟؟؟؟ ) ؟؟؟؟؟/ الضـابط (

مــا ـكــان وبــدون هــذا القــرار .. نفــاذا لقــرار النياـبــة العامــة فقــط أن تلــك التحريــات ســطرت مكتبيــا 
ومــا اـلـذي تضــمن ـمـا يخــالف الواـقـع .. ء تســطير هــذا المحضــر الضــابط المــذكور كـلـف نفســه عـنـا

لعـل ! فمن أين تأتي التحريات بمـزاعم لـم يقـل بهـا أحـد ؟.. أورده الشهود من الطرفين في أقـوالهم 

 ذلك يقطع بأن هذه التحريات معيبة باألتي 

  أوال معيبة 
������4�����F��	�ل���..����)��ط���7	د���מ����ل��ن��دو+�א�وא*	-���#���و����������

����3א�وא*	-�*د�(��7Fو(�4"���)��*�د�(�����7�ن��ذ2��ن�א����س�א��4(��ض���)�מ�א��"�د�����������������������

وא�(�א,�#�א�F�د�د���#�(�������� ���א�(�������7�د�و��������������..�א�����#��)ذ�Sא�(�����7א��ز�و�-�����

�.��F!�وא����-��#�"�(��و"�-����ط������

  الثاني العيب أما  

�����������&�"ن�א�
א����Uא��T���7����A/
R�����Yא��������$Z2د��������d46���؟؟؟؟؟؟��/�א�

)�$���R#��4؟؟؟؟؟؟����("¯���R؟؟؟؟؟؟������(؟؟؟؟؟؟����/�وא�����4#�R�����	��א�+��	א�)؟�������($?�b�����!

����������������Yو<�������و�[�����&�"ن�$�Uא�	&�l�!��2א�c6/؟؟����وא�'�$��T6א����	א������Q>�u$�
6���Qא�
א��������/�T4ذא���MA7�j��� א���K�& �����$�YT6א�+�	א(�؟؟��&��lو�]/&אد�"��L

�.!!؟؟
 هذا باإلضافة 

ـفــأي ـنــوع ـمــن الخالـفــات بســـبب المخـــدرات وقـعــت ـبــين ـهــذين .. إـلــي غـمــوض الجمـلــة �

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

 .التحريات الذي ألقي بالجملة بشكل مرسل ال سند له وال دليل 

  الثالث يبوالع 
�#4������������ن����F-�א����دא���E�������מ�������7ز����א�(������� �������ن����و(�3��ل����#�

..�و�א[��ط��ق�א%������א������-���#�א�)�وא;������������..*�מ�א�ط��ن����"	ود�'�#��ط���Aز������������..�א�ذ����

����ذא�؟؟..�وא�Qאل����2

 .لماذا أطلق الطاعن األعيرة النارية في الهواء ؟ -

 . أصال ؟ما صلة الطاعن بالمشاجرة -
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 .هل هو شريك ألحد طرفي المشاجرة ؟ -

 .وكيف نما إلي علم الطاعن بوجود هذه المشاجرة ؟ -

 .وهل طلب منه أحد إطالق األعيرة في الهواء أم كان متطوعا ؟ -
و��)����..��	ل�2ذ�Sא%�Q)�-�6د��د?�()�(�����(מ�(ط����S#�א�(������7א��ز�و��-���������������

�د��)��و�Nد���N�-��.ل����)����د��*�و�ل���

 الرابع العيب  

��S������bא�������א������و����2���..��������Oא�c'�������Rא��Lن�א�"�)����&t�����r��� �a����
��S4Lא��DRIא���	�����������������$Iאم�א��Fد�وאZ��6א����&��dF�2�Wא�����$I..�א�������و<���������F"�

��������������������o&���م�و$&א2��0א����I�S��&����$���6�R�«��F��$&�و���ن�"��א��²"�&�Uא�	&l�14R�)�/��
�!,Fو�Y$�R��$�&�2^א�����
�.�����u4L$�K�d���&�؟؟؟؟؟�"�c���hא�

 ؟؟فعن أي حالة أمنية يتحدث حمرر حمضر التحريات 
التحريات الالزمة حول الواقعة فـي حـين حصـولها فـي   إيجاد مبرر لعدم إجراءلعله يحاول

فهـو األمـر الـذي  .. ؟؟؟؟؟ أما وأنه يـزعم إجـراء التحريـات فـي ؟؟؟؟؟ بعـد عـام كامـل مـن الواقعـة

 .يحاول التهرب منه وتبريره معتصما بمزاعم الحالة األمنية وغير ذلك 

  اخلامس العيب 
�����ذא�א�(ط�ع���..�Mذא������7א�����-�א%����-���	��7'���א;�א�(������7و*��7א�وא*	�-������������

������3����7��-��؟؟؟؟؟  ��R��מ��ن�א�L���و�1א%�����-�����מ�� ؟؟؟؟؟ ����ط�א�(�������7'��א6)�������#��

�!�מ�؟؟؟؟؟�؟(�������	

 وعلي اجلانب األخر 

ــات   قـــد أكـــدت عـــدم إطـــالق ) بفـــرض صـــحتها(فـــإن التحرـي

 الطاعن لثمة أعيرة نارية تجاه أي شخص ولم يحدث إصابة أي 

 .من المجني عليهم 
 السادس العيب 

���؟؟؟؟؟؟��������4#�R�D���2�������$���������F"����A�At4�����]��+����d��TRز�)����&tא����Q��"ن�<
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)�����4R�������؟؟؟؟؟؟����)�؟؟؟؟؟؟/�א��4#�R�u��$��4��,4��c��P

..��Kא��R����^ن�א����MR0��/�¦�א�
��R�Lא����R��4؟؟؟؟؟؟��..�؟؟؟؟؟؟�����#�R�X
P���	��א���DRIא���$�Zق�وא�Zosא��
$��.�

 أنفسهم "  ؟؟؟؟؟؟ " وهذا أمر مل يقل به أفراد عائلة 
ر ـحـدث وـفـق ـهـذا حـيـث أـنـه ـلـو ـكـان األـمـ.. فضــال ـعـن أـنـه ال يتـفـق ـمـع العـقـل والمنـطـق �

الســيما ـمـع اـلـزعم ـبـأن الـطـاعن ـكـان أعـلـى .. لـكـان ـقـد قـتـل ـمـنهم ـعـددا ـلـيس بقلـيـل .. التصــور 

 .مما يسهل عليه مهمة إصابة أي شخص بسهولة .. سطح منزله 

 أما ما حدث فهو عكس ذلك متاما 

 �����3+`�����R�Lא��X�P"�²"ن��£�M4/�..��3+�`�h"�cو���"�G& ����[�b����jو
�..������)��&tא���&�tد��	א
�.������L���2م���tPא��,
	�א�

 السابع العيب 
�������و����ن�א�ط���ن��	(��#���������������..�و������Qد�א(���-�("�و����دو+�����(��دמ�������������

و��ط����#�א��و*��1ن�����������Xن��ن�����אد����6�-�؟؟؟؟؟؟��א��ذ�ن�(�מ�א�(د��2Qמ�*�د�����������������

�و�א�د�و�1'�#�א���ط�-�א�����������;#F�?������و�ن�ذ��!�����������..��"�-���)��א�وא*	�-�����א(ط��وא��	ل�

�.א%���א�ذ?���Qد��دמ�"�-�א�وא*	-�א��ط�������� ��..��מ���د+�

  الثامن العيب  

�����������������
م����Q>�K��R�L4א�
א��R0$�	د�دو�i[ول� �<�א����)��&tא���&�l�	&lن�"
�..����������������hذ"�K�3+`�hI�b�����jو�GZ��cT£��N��j��F"��6و����4P�r�]�Fא�MJ	�..�!�N/

�.���Mא�0ج������K&א���א�678م����Z���؟؟
  التاسع العيب 

���מ��F������������� ����א�(��������7��ن�*�������و��	���د�'���#�א��"��د��א���ذ?�(�"��ل������������

א��()��ن����	����#�א%��-�א��ز�وמ�א�(,دא�)����#�א�وא*	�-�،��������מ��F���'��#�����ن����������������������

�،������מ���دد�א%F,�ص�א�������ن�����[�����',�4;�2ذ�Sא%��-�،�و2ل����#2!��)מ��و����Rذ�!�؟�����������

�]��.و2ذא�������Qد��د?�()�(��א�(�����7وא�	دאמ��د�()��..�و�ن��מ���ن��د�)מ�

  العاشر العيب  

�Q>�..�������cא�و�&�MJ$&و	��Rم��14R�c$�2א�
א���������P
���א��R�0��R�)��&tא���&�l�8"ن�[
��������X���,$���$�&����Qא�
א�����،�و"�2�>�K�a�����c����������1"ن�<��[�..���������
د������و R�Z��/
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��������d��P"א����و���

د��$,�د/����Nن�א� 
$�dF�2�..����������j�)���&tא���&��lن�"���و<�Qא���2
���������L�14א�R��©א& [�M���..�������������$�&��&א��,��و	�"$�Fو�b���c"دא�rא�
א ������$�&L����A/��F"و

�!.א���������t&�&��؟
  ذلك كان ملا 

باحث بمـا يجعلهـا غيـر صـالحة مـن وعلي الرغم من جملة العيوب التي شابت تحريات الم�

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

.. وثوابت أكدت أن الواقعة في صحيح تصويرها تمثل اعتداء من طرف واحد تجاه الطـرف األخـر 

 :وأن الطرف المعتدي هم عائلة ؟؟؟؟؟؟  حيث تقرر باألتي 
� ���وא�'��#������ن�א�وא*	�-�����������..�د����6�-�؟؟؟؟؟؟������ن������א� •

���]�����-��و��ط��وא����6�-���..�وא(ل���ل����)מ���[��W�#�����..��د

��Eא�و ��E�#�א�N(�������(؟؟؟؟؟؟��*�"د�ن��ن�ذ�!�'ز�2ق���وא�)מ���

�ن��4���L'ز2���ق�א����و[����מ��F����'������א� ����ط����#�ز������������מ������

-���������� )�.א�ط��ن�و�,���Mط�ق�

�����7�4���ن�*(���ل����������..����7������אد����6���-�؟؟؟؟؟؟����ن�(	���د •�

 )�.��Fق�א�ط��ن(و؟؟؟؟؟؟�)���������6-�؟؟؟؟؟؟�(؟؟؟؟؟؟��/�ن

أنـه بتـاريخ ؟؟؟؟؟ .. ومما يقطع ويجزم وبحـق بعـدم جديـة تلـك التحريـات .. لما كان ذلك 

ر واـلـذي تضــمنت أقواـلـه ـمـا يخــالف المســطر بمحضــ.. ؟؟؟؟؟ / ـتـم التحقـيـق ـمـع ضــابط الواقـعـة 

 :وذلك علي النحو التالي.. وما يؤكد عدم جديته في التحري .. التحريات 

  أوال 
���ن��و�د����ن�'ط��ق�א%��������������..���ول�א� ��ط���ج�*"�و��(����(���א��ز��وמ�'��א6)��������������

؟؟؟؟؟�،�/�؟؟؟؟؟�،�و'"����-�/�؟؟؟؟؟�،�و'"����-�/�؟؟؟؟؟؟��،�و'"����-�/�א�������-�(��������#���(��ل���

�.؟؟؟؟؟؟��/��و'"��-�

�&�א���..�وא�����d"ن�¬�A7��$��4م����t���&L���j��������$�������ول�א����{�Q���)���&t
�����������1�4R���2"�M��� �^Lf�GZP[و��ول���7��&§�&�l�X�R�hQא�,�ع�א��X"	��Zfل�"�
א�

�����L�14א�R�)��&§�h"�rم�] &א�R.�
�



 

 - ١٢٤ -

  ثانيا 
�������������������NQ�2�-���"'�+د�-����د�2و��#�(�د��ل�'��א� ��ط�א��ذ�و����ن�(����(���מ�((و"���*�;

�.א��"���ن�وא��(و��ن�א���ق�ذ��2מ�


אل�א��������������������������و�^���r�� ������Tو"ن�$��8�)���&tم� ����א���R�14R�{`�Zא���ل��Q>
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 والسؤال هنا 
من أين أتت النيابة العامة بما سطرته بـأمر اإلحالـة مـن تحديـد محـدث إصـابة كـل مجنـي  

 .بمتهم معين أو أكثر 

 ثالثا 
��3����"��מ�((و"ل�(����(#�'��#�ذ��!����"��و�د�������� ��א�(�����#��7�*وא����������������

�:وذ�!�������(מ�Qא�����#������#�.��ن�����

- �M6�4Rא�����$�c2����P[�²�l�3+`����§��R.�
- ������YT6ذא��2ن�א��[��$��R)��4؟؟؟؟؟؟������#�R��$�(������t4א���	��Iא�א
�&	���(��א��+�$��a���

c�]�����t4�"�M6�2ن�����M6F^�.�( 
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- �{�Q��r�Rא8د�b����R�� .و���א�
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- ���
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د��14R����و�
א �6�"��$�cN. 

  ةكانت إجابته الدائم
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 ملا كان ذلك 

 ����������Lא��M�NO�17א^��������������������1و	�MJذ�}�¬�[����TL7ع�
�:
���א�TNlن�^���	&�A���Y
��)��&tא�א��Q>�..���>ن�..�/����אل����To8א�אQ>�1�[��6�Rد�Wא��X���I��1..�$��<�1א�و$��<

�����������������&��l�K�rא
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אل��&�6�Lא��M�NOא�b�������$�
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�r�'�@وא�mA�����&��.א�r��Aא�א�Qzא���ن��
N���)��&tא����Q>����ZP.�
 الوجه الثالث 

طعني قد أفسد يف االستدالل حينمـا أعتكـز يف قضـاءه علـي أقـوال كم الأن احل 

الشهود معتصما بها يف إدانة الطاعن رغم أن الثابت أن حمكمة احلكـم الطعـني قـد 

ع الشهود الذين متسك بهـم املـدافع عـن الطـاعن وهـم الشـهود األول ، أغفلت مسا

والثاني والثالث والسادس فضال عن التفاته عـن األقـوال التـي أديل بهـا الشـاهدين 

وهـو .. الرابع واخلامس وعدم الرد عليها مبا يؤكد عدم مطالعة احلكـم الطعـني هلـا 

ى إال أن احلكم الطعني قـد التفـت األمر الذي من شأنه أن يتغري وجه الرأي يف الدعو

 .عن ذلك األمر الذي يوصمه بعيب الفساد يف االستدالل 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

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

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

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

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

6
د������������� �
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�Kن��T6א����Rز��$
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���������&o����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t���6
د��$������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R�
�������&د�$��Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����Qא��67א����d��$�دא$

�X
4L�14א�R��	د�,$.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الطـعــين ومحاضـــر عـلــي ـمــدونات الحـكــمأنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة  

قد تمسك منذ فجر المحاكمة باسـتدعاء جميـع شـهود يتضح أن المدافع عن الطاعن .. الجلسات 

  .)عدا السابع(اإلثبات لمناقشتهم 

 وباستقراء كافة حماضر اجللسات .. هذا 

 بعد ذلك حىت جلسة صدور احلكم الطعني 

�Lא�א�Q6��{�Tא����R�{]���j��R�Lא���R�u/ن�א��א"������jو�،�h&>
�b4א.
���Rزل������..��A/�\$�_وא�uא���<����א�&א��h
��r�Rא����M���j�{ذ��u$و.�

 أما باقي الشهود األول والثاني والثالث والسادس 
������..���د���7�4Rא�����-�א(د��6)מ��Rמ�(�!�א�ط��ن��� و�2מ�و���*F�()מ������������

��ق�"�����A�ص�א�����ون���#����������و��دמ�(ط���..��מ���7�3א(���-�� و�2מ�و"	و�-�א(د��6)מ�������

�.2ذ�Sא����-�א��4(� -�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٨٩حيث نصت املادة 
ة أن تقــرر تــالوة الشــهادة التــي أبــديت فــي التحقيــق االبتــدائي أو فــي للمحكمــ

محضـــر االـســتدالالت أو أـمــام الخبـيــر إذا تـعــذر ـســماع الـشــاهد ألي ـســبب ـمــن 

 .المدافع عنه ذلك األسباب أو قبل المتهم أو 

 هذا و

���������Y��Nد�و�
6����r8א���>�r�R�������M��A7�M�4/�Y��Lא��M��NOא���TNl�����47�0م���j���$
����M6�����$��$��R�Lא��..�����������������d���7�j���6F"���T2�b����hIد�
Q�7�d��7�j��6F"��T2	�¨�ع�א��6


א/��Aא���M6"و�$�א/���Z7�14Rو��"�
אل�<��r8א��6
د�$�..����"�²�£�j��$�
�.و<
 ورغم ذلك مجيعه 

ـيـأتي الحـكـم الطـعـين مـعـوال ـفـي قضــائه عـلـي أـقـوال ـهـؤالء الشــهود اـلـذين خوـلـف الـقـانون �
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وهو األمر الذي .. ٕبشأنهم ، ولم يتم معاونه الدفاع في استدعائهم واهدار حقوق الدفاع بشأنهم 

 .يعيب الحكم الطعين بالفساد المطلق في االستدالل والتعسف في االستنتاج 

  الشاهدين الرابع واخلامسأما عن 

  والذين مت استدعائهم ومثلوا أمام احملكمة

  ؟؟؟؟؟؟ جبلسة 

�����������TNUא���$0��d�����/�..��d"ن�"�
א�Mz"$�م�א�������א���$�����	��k؟؟؟؟؟�و"$�م��Rא� 
�����cא�678م�א����clא����
�4#����Rא��Rو��R�L��4א�P�r�]�F���..����8���T6F^�����>���&�א���"��T2

���Qא�
א�����������������T4ن�"�>�3�´�r1�`�h�..�����������A�������Tz���
�
אل�א�����Iو"ن�א�..������2��ن�$���<
������������
א������YL��Uא���R����
A�$�)وא��	�..������������������K��Rא�
א��L4����T6و��	م����Dא�"��&א���f"و

�.Q>�clא�א�678م���$��
 ورغم ذلك 

ن فـي فقد طرحت عدالة محكمة الموضوع تلك األقوال الصريحة التي صدرت عـن الشـاهدي�

وهـذا فسـاد فـي .. ثـم عولـت علـي أقوالهمـا التـي عـدال عنهـا واتخـذتها سـندا لقضـائها .. رحابها 

.. فهل يعقل أن يكون هناك من هو أعلم بمصداقية الشاهد أكثـر مـن الشـاهد ذاتـه .. االستدالل 

فـي األمر الذي يؤكد التعسـف .. وحيث أن أخر أقوال لهذين الشاهدين تنفي الواقعة عن الطاعن 

االستنتاج واالسـتدالل حينمـا تقـوم المحكمـة بااللتفـات عـن تلـك األقـوال األخيـرة وتعـود مـن تلقـاء 

ـر  نفســها وعـلـي غـيـر إرادة الشــاهد إـلـي أـقـوال ـقـرر صــراحة بأنهــا صــدرت عـنـه منقوـلـة عــن الغـي

 :السيما وأن الثابت ما يلي .. وسماعية 

  فإن ملن املستقر عليه فقها أن

��<���"و������������������א���6د��<�1]���(�و���`���TRص��+�`Iא����"����
A�����Zل�$f��$����א����$�
������$��T�����cא��������cא���iو��&��`��$����A�&L��������Qא�
א���>����$����
א�e������"و�"د	2���¨

��������������������������م�وزن�אIد�A$�Kج����£���$������J���FI�1�:�Aم�א���T�>א�c�lא���6د��–������h"	���$�1��[�
�����R�M>د�

א���وQzא�����c^ن�א��6e��62	א����"و�"د

ن�א��TNUو"ذא��6Fوא���6د��<���1א�

�.�TRد�א@���(�
 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(
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 والشهادة السماعية 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر 
وهـذه الشـهادة ال يعـول .. يشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة ف

عليـهـا ألنـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا 

 .تتغير عند النقل 

 وهذا عمال باحلديث النبوي الشريف القائل بأن 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 

 أحكام النقض علي أن ويف ذات املقام تواترت 

��������3+��`����R�����
A�$�6د����`�1��4R����Fدא@����>r������\�����"ن���7�TNtT4�����,��8
��
א��"�uT�7�jل�
6�.�

 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

  بأن تقضوكذا 

���6�4Rض�&�����j�c�������Kد���"	�h������"ن��7�TNtT4ز��
��i�8ط�������1��4R�G&��L��jو��
��6$�$"�atא��.�

 )٤/٢/١٩٩٣ جلسة ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥طعن رقم ال(
 )١٧/١/١٩٥٠ جلسة ق١٩ لسنة ١٩٠٦طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك 
فقد أضحي ظاهرا أن األقوال المنسوبة للشاهد الرابع والخـامس .. وتطبيقا لجماع ما تقدم  

ي أقـوال منقولـة عـن آخـرين مجهـولين لـم التي اتخذت منهـا محكمـة الموضـوع سـندا لقضـائها هـ

ومــن ثــم ال يجــوز التعويــل عليهــا أو .. تســتمع إلــيهم المحكمــة وتعتبــر دليــل لــم يطــرح عليهــا 

األمـر الـذي .. وحيـث خـالف الحكـم الطعـين جمـاع مـا تقـدم .. االستدالل بها علي ثبوت االتهـام 

 .يعيبه ويجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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كمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد حم: السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو 

يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا 

 يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمهاال يقدح في  

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي همـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوىتندفع به الت
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ٕت التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة يعن له من طلبا
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك راده  للمـتهم أو إيـعدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩و  ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلكملا كا

 ��������&2Qא���]����M�
ل�وא�N�Iم�وא�[�<PI��4א¬�S��Lو���..���������TNl��6���	"�hQوא�



 

 - ١٣٠ -

�������������..�م�و$�و�F(�א�MNOא��14R�����Y�L"و	אق�<Qא�א����678..�א��4���`�����r��Aא�א�Q>ن�"�����

ق�א��/�ع�Ae�M��:وذ�}��14Rو �1�����2�Y6..�א@Zfل�א.�

 األول الوجه 

قد أخل حبقوق الدفاع حينما التفت عن دفاع الطاعن  احلكم الطعني أن

الذي أبداه بطلب جازم وصريح يقرع مسع احملكمة وهو مناقشة كبـري 

ورغم جوهرية هذا املطلب ملا قد يبني منه مـدي .. رعيني األطباء الش

تطابق الدليل القوىل املستمد من حتريات املباحث مع الدليل الفني 

إال أن احلكم الطعـني قـد التفـت .. املستمد من تقرير الطب الشرعي 

عن هذا املطلب اجلوهري وأصدر حكمه بإدانة الطاعن وهو األمر الذي 

�.حبق الدفاع يعيبه بعيب اإلخالل 

املطبـق علـي ( مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ٢٧٧فقد نصـت املـادة .. بداية

 علي أن ) الواقعة
بواسـطة أحـد المحضـرين أو أحـد رجـال بنـاء علـي طلـب الخصـوم يكلف الشهود بالحضور 

 إال في حالـة التلـبس بالجريمـة فإنـه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسـافة الضبط

ويجـوز أن في أي وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي يجوز تكليفهم بالحضور 

 .يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعالن بناء علي طلب الخصوم 

وللمحكـمـة أثـنـاء نظــر اـلـدعوى أن تســتدعي وتســمع أـقـوال أي شــخص وـلـو بإصــدار أـمـر 

أمر بتكليفـه بالحضـور فـي جلسـة أخـري بالضبط واإلحضار إذا دعـت الضـرورة لـذلك ، ولهـا أن تـ

 .وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات في الدعوى 

  من ذات القانون علي أن ٣١١كما نصت املادة 

��bi��������،م�
��14Rא��TNU"ن��K�c,]7א���4L(�א��A7�Wم���z$��א_,
��6��[�����7�Wא��X���Iא�Y�7و.�

 املقام تواترت أحكام النقض علي أن ويف هذا 
علي المحكمة إجابة طلب الـدفاع بسـماع شـهود الواقعـة ولـو لـم يـذكروا فـي قائمـة شـهود  

 .اإلثبات سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم 

 )٧/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٤٩٣الطعن رقم (
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 وقضي أيضا باألتي 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة ود إلـي طلـبـه سـماع شـهأن تجـيـب الـدفاع علـي المحكمـة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعنـي الكلمـة حتـى يـتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 
وألن المحكمة هي المالذ األخير الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق الواقعـة وتقصـيها علـي إعالنهم 

فيمـا تبينتـه فـي قائمـة شـهود اإلثبـات عامـة مقيـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة الالوجه الصحيح غير 

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فـي وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو تأبـاه العدالـة 

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (

 وقضي كذلك بأن 
كمـا جـاء ..  مأموريـة بقـوات حفـظ السـالم  فـيوكان مجرد تواجد الشـاهدين.. لما كان ذلك  

ال يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة مـن االسـتغناء  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بكتابي

ذـلـك بـعـد أن تـكـون ـقـد اتـخـذت ـمـن  مــادام ـلـم يثـبـت للمحكمــة أـنـه تعــذر عليهــا ـعـن ســماع أقوالهـمـا

اع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دف

.. لمـا كـان ذلـك ..  وال يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد علي هذا الطلـب أقوالهما
ـد أحــاط محــامي الطــاعن  ـرار المحكمــة باالســتغناء عــن ســماعهما والـبـدء ـفـي المرافعــة ـق وـكـان ـق

م يتمسك بطلبه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار  أن هو ترافع في الدعوى ولبالحرج الذي يجعله معذورا
ـه المــدافع مضــطراعلــي نظــر الــدعوى   الــدعوى بغيــر ة لقبــول مــا رأتــه المحكمــة منظــرممــا أصــبح ـب

وال يحقق سير إجـراءات المحاكمـة علـي هـذا النحـو المعنـي الـذي قصـد سماع شاهدي اإلثبات  ، 

 ١٩٥٧ لسـنة ١٣لمعدلـة بالقـانون رقـم  من قانون اإلجراءات الجنائيـة ا٣٨٩إليه الشارع في المادة 
عندما خول للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد ألي سبب من األسـباب أو قبـل 

ـم يســتجيب لطـلـب المــتهم أو المــدافع عـنـه ذلــك ،  ـدم وـكـان الحكــم المطعــون فـيـه ـل لمــا ـكـان مــا تـق

وجــاء رده عـلـي هــذا ... و ... .الـمـدافع عــن الطــاعن بســماع شــهادة شــاهدي اإلثـبـات الراـئـدين 

 .الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الطاعن آخرين علي محاضر جلسات محاكمة القانونية أنفة البيان مفاهيم وبتطبيق جملة ال 

 : الموضوع يتضح وبجالء ما يلي أمام محكمة
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ع�������و�K  أوال ��:
���א��TNl������م��Rא��$"�c������؟؟؟؟؟�$��T2�Uא�)����4 �&��:�l�1��"و�

ن���T6٣�،�٧�،�١٠�،�١١�،�١٣�،�١٤�،�١٦�،�١٧א��)��M���	�
������Rو<�Lא��M6�����������ن�$�و2

١٦�(�����&���R�a���&�،�وא������R�hد���Oא�،�&�����YT6א���`����א��R���/א���$�&���������Qא�و��>
R�u����&�وא�&א����Rدس������&�،�وא�����)�R����Lא��(�&����R�u��������ذ..�وא�����Iא������؟؟؟؟؟�/�א��
�1$�Uא.�

 طلب صراحة مناقشةو

 مجيع شهود اإلثبات عدا السابع 

 ومت التأجيل هلذا السبب 

-�؟؟؟؟؟��מ��� ��א�ط��ن��ن������وط����دא�	-����*F-�א�ط����א�F���#�������������  ثانيا ��و�

(د��;�א�ط����א�F���#�وF�)ود���و(����7א�د�و���O..،�وF)ود�א.����7��3N�#��)وמ��א��

�.א.�7��3

����������������������  ثالثا ��Lوא�������	�&�א�[�A�4��������Yא��R&����Yא����Lא�����"�&�
م�א�����1����و�Kא�
	
�.و¦�¨�ع�"�
א���و$������..�؟؟؟؟؟�/�א�&/I����Aو	אق�و<
�א���2

 طلب الدفاع استدعاء الطبيبة الشرعية الثانية و

 كذا استدعاء كبري األطباء الشرعيني و؟؟؟؟؟ / د 
وبالفعل تأجلت الدعوى لليوم التالي الستدعاء الطبيبة الشرعية المذكورة والسـتدعاء بـاقي  

 .شهود اإلثبات 

ـا  ��-�  رابـع��..�و�	��د�����ع��*وא�)����و���*F��()����..�؟؟؟؟؟���3���7א�ط�����-�א�F�����-��و�

����Fد��;������א%ط��;�א�)�.ن��و��ن���و���(�!�א�د��ع��ط���א

 وهنا قررت عدالة احملكمة التأجيل جللسة اليوم الثاني

   ملناقشة نائب كبري األطباء الشرعيني بالقاهرة؟؟؟؟؟ من دور أبريل 

 )٥ ، ٤ ، ٢( وشهود اإلثبات 

��Yو���������������������8خامسا R&����rא���oIא�D��2�&��£�jع�و�/���4��(�א�o�Q��]�7�M����j؟؟؟؟؟����و�4°
6
د�א@���(�؟`.!�
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 وقررت عدالة احملكمة إحالة األوراق 

 إيل السيد املستشار رئيس احملكمة 

 !!لنظرها أمام دائرة أخري الستشعار احلرج 

#��و�����1/���د��"د��א��د�א��(�������F..�و��4ذא��ذ�!��� سادسا ����1��6)��6س�����-�א

-�؟؟؟؟؟..����������L����7א�د�و�Oא��א�2-����מ�א�دא���6א�,��-�٦*�א���S(�د�د�.�

 إال أنه بهذه اجللسة
 عدالة المحكمة الجديدة قرار مماثل لسابقة الستشعار الحرج أصدرت

رئيس محكمة بني سويف / فما كان من السيد المستشار ) للمرة الثانية(

إال اتخاذ قراره بتحديد جلسة ؟؟؟؟؟ لنظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة 

 ) .يامصدرة الحكم المطعون فيه حال(جنايات 

�4��(�א�����������������..�و�bARذ�}��� سابعا .�������Aא��dאو���7�..�����u/א����م�7���زل�א�R�M�J	و
������������������R�X
���Y"و�$����R&א���r��oIא�D�2�r�Rא����b4o��R��R�Lא���R�..����������

���������������1�
�Aא��c������Y،�و7����mא�����cא�[��$��uא�R&א���Y���Lאل�א�
�"�X	��7ل�
�
�..�����R�u/א����}�א�����M��J	؟؟؟؟؟��و�����4 �Q���$�h&>
����bא.�4Lא�א�Q��6���R���Lא�

��#�R������c�]א����	א&���TNUوא��ذ�א.�
 إال أن تعدد استشعار احلرج يف هذه الدعوى 

والتي لم تستجيب .. تم االستقرار علي الدائرة الموقرة مصدرة الحكم المطعون فيه إلي أن �

ورغم تعـدد ) رغم أن ذلك كان متاح(يقه ولم تعمل علي تحق.. إلي هذا المطلب الجوهري للطاعن 

جلسات تداول هذه القضية إال أن محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القـانون وأهملـت طلـب 

وهـذا مـا ينحـدر بحكمهـا إلـي حـد الـبطالن .. ولـم تحققـه .. جوهري وجازم ولم ينفك عنـه الـدفاع 

 .لإلخالل بحقوق الدفاع 
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  الثاني الوجه 

عني قد أخل حبقوق الدفاع أيضا حينما التفت عن حتقيـق أن احلكم الط

املطلب اجلـوهري للمـدافع عـن الطـاعن والـذي أبـداه أمـام حمكمـة 

املوـضـوع متمـسـكا بـضـرورة مناقـشـة ـشـهود اإلثـبـات األول والـثـاني 

إال أن احلكم الطعني قـد سـكت عـن حتقيـق هـذا .. والثالث والسادس 

مـن تغيـري وجـه الـرأي يف املطلب رغم جوهريته ورغم ما قـد يكـون 

وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني بعيـب اإلخـالل حبـق .. الدعوى 

 . الدفاع 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 


ز���������� �i�8ول�وIم�א��Aא��K���TNUא�b�
�وא �>������SאIد����Kא�
אد�א.��#A§
���R�u/و�א��א"�M6א������
ن�	<��$�Nن��". 

 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤الطعن رقم  ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 كما قضي بأن 
تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب علـي المحكمـة فـي المقـام األول وواجـب علـي  

المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شـأن هـذا الـدليل 

 .ن بمشيئة المتهم أو المدافعألن تحقيق األدلة في المواد الجنائية ال يصلح أن يكون ره

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  (

 ملا كان ذلك 
��7א����������������ل��(	��-��ذא�7(�4"�ل�(Nد��������2-و����א��و �و��-�א����ق�

����������7)���	����(��א��(�#�א�و���א%ول�������7�3�ن�א��دא���Eن�א�ط��ن�وW,��ن��#��و�#�����M�

�ط���"�א�-�)�..�؟؟؟؟؟(א������-�

 دعاء مجيع شهود اإلثبات عدا السابع ملناقشتهم ستا

 ومنح عدالة حمكمة املوضوع فرصه للتفرس يف وجوههم 
وحيث قررت عدالة المحكمة بالفعـل التأجيـل السـتدعاء شـهود اإلثبـات .. هذا 

لـم يمثـل أي ) علـي التفصـيل السـابق(إال أنه بتداول الدعوى لعدة جلسـات .. 

 .المحكمة من شهود اإلثبات أمام عدالة 
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  ؟؟؟؟؟؟ إال جبلسة 

 بعد عام ونصف من أول استدعاء 

�������������A/�\$����a��&�א���<����א�&א���uوא_�)������)
����"د����א���T#�����6
د���)�$����א��$"
������..�אIول�وא����1Fوא�����aوא���د�������$��R��Lא���R�u/א��א�YNو��"�M6#�Rא����M���M4/

�������>	���[�K��7�R��$و����Nم���R�1م����ذ�}�،�و��������
ل�وא���(�<�Qא�א678��M6�����$و�M
�..���R������Q}�،�و�Rم�7��ز�N���MJ	�{وذ�.�

 واألكثر من ذلك

 أن حمكمة املوضوع قررت حجز الدعوى للحكم 

 ثم قررت إعادة فتح باب املرافعة جللسة اليوم الثالث 

  وذلك ملناقشة شاهدي اإلثبات األول والثالث؟؟؟؟؟دور مارس 

ـا.. ورغــم ذـلـك   انعـقـدت الجلســة ولـكـن ـبـدون ؟؟؟؟؟ريخ وبـت

المعــــادة الــــدعوى (اســــتدعاء شــــاهدي اإلثبــــات األول والثالــــث 

ـات االســتغناء ) للمرافعــة ألجلهمــا ـازل عنهمــا أو إثـب ـتم التـن ـم ـي وـل

 أو حتـــى العمـــل علـــي تـــالوة أقوالهمـــا وفقـــا !عـــن ســـماعهما ؟

 .للقانون إذا استحال حضورهما ؟؟
  للحجز للحكم ثم أعادت حمكمة املوضوع الدعوى

 دون حتقيق دفاع الطاعن وبدون حتقيق سبب اإلعادة للمرافعة أنف الذكر 


ن����� F��Aא��S���L7�K�M��������و°�7�rZم�$��hא_L^�א.���א����hQ(و����A7م�¬
����4��K��R�Lא��M2
��(������������������م�א�8����R�Lق�د/�ع�א�
Aeع�
:
و]Zfل���TNlא�

�i�
7��4��א.
<&���،�و<o�1�[�r�'�@وא�mA�و ��&א���������$�r��Aא�א�Q>�c.�
�
�
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 ثالثلوجه الا

قد قصـر يف أسـبابه حينمـا سـطرها ردا علـي الـدفاع احلكم الطعني أن 

الذي أبداه الطاعن بكلمات مبهمة وغامضة ال تعني أنه قد طالع هذه 

حبيث لو اعتني ببحث هـذه .. الدفوع حيث مل يقسطها حقها يف الرد 

أمـا وأنـه قـد .. ها لكان قد تغري وجه الرأي يف الـدعوى الدفوع ومتحيص

 .أغفل ذلك فإنه يكون قد قصر يف التسبيب مبا يوجب نقضه واإلحالة 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه للـم تفـعـأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي إلخالل بحق الدفاع ،وا
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣نة  لس٢٤٨١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���������������R�u/א��א��$��$�A2&��א�Qو$��א���R�Lא���T2�l�&:�l��$�dو�2ن�א�����..
�������TNU�14אR�bi�2ن��Wא����&>
�������}���������$��א��/
ع�و"و ��א��/�ع�א.F"

�������������������6�/�&�$Iא�����'��8
�P��6و�,t��6و��,t]7ن�"�MNOذ�}�א��	א���..�$,����6F"�8[������$�)Q��
�.א�&دود�א���$��وא����4T��א�@o&א��Q>�Gא��/
ع�

  املثال سبيل فعلي 

 �������6���Z��Pم����Rو�)����&tא��������م� �������R���Lא�����$�h�����/�uא����^ن�א��������Fs/
�������T6��4�?�X
���Rو�����&>
 �r���Lf"����$����>	&lאل�
���"�X��������6و`�`������������8ل��6��Z�

�Gא&o@�����&�� .�
 مة املوضوع ومع ذلك جاء رد عدالة حمك

����و��R ��و��)�����(�������4ول����ن�א�(������7*�د�������������

( ����7ن����"��א�(���?�����������e�ن���د�()��و�د��-���������������
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���)��و����1Fن����4()���.�

�Qא�א���/����������u..�و<Qא�� >�1�4Rد�&�4���4����j�a..�و���a"ن�47}�א����	א(�א���7�8��$,��

ع�$�<���א����P&�א��Wא��
��67א�:
��t&��(�وא���2�7�W �����6و ������§�د���TNlא�
��!��&�/�،��6��R��R�Zم����ن����د2�14R�c#8[�����6؟:
TJ��2]¬�ل�א�&د�و�����.�

 كما أن حمكمة املوضوع أضافت بأن 
א�(������F��7����74��ن�א�وא*	��-�و��(���)����ودو�����ل���

�.��)מ���)��و�����4א�(���)��

��م������..��
ل�´��!�אIو	אق�4���F&`"��T2[���..و<Qא�� R����&א��������$
R0א��)��&t���/
�����������6�/�)��A�Atא���	א&T����و�²א�
א�����و�����א����$�c$�2�..��������R�d]��2���6F^ل����A��!��N/

7���Yدو	�2��������������������c!�א�
א����؟؟��j���T2���6��N7&$���R���� �����R�!�N7�j�)��&tن�א��"��T2
��M6�$�..�����������d]��f�Y�Lא��MNOא��	�,$��TNU��2"ن�א���hQא��&$Iא�
$��و	د���Iو	אق���و<

����������������R�Lد/�ع�א��G&L��������$�)Q��6وא��4R�c������..�و �r(�����	א(���8�����zو�8د�$�
و<

ق�א��/�ع�Ae�M��.����zZf[��2א.�
  تقدم ما إيل أضف 

�Mن�����-�א���מ�א�ط	�ن����ز��7�ن�(�����ط��)������د�����E(4��;����-�א��(�ل���������������������

��و��א�(������و��L-�وא�(�א �-�و��מ�(��מ����#������+�א(�د��7#�ذ�!�'�#..�و'ز�2ق�א��و[���

�و������..��3-��د�-�*�ط	-�((מ�����زמ�وא����ن������-��������#��"�2ذא�و�دون�'�3���7و��ود�����ل�

�6ول���ن������������..�و�ود��Fא�-��#�א�����-�وא(�4ق����)����������!���Fن�א���ول���������F����7�2ذ

وذ�!��R�מ��..��א��(4ق����)���(�(��#���7א�����-��(����R�a6(�!�������١(��a6א��"د�א�N(���#�'ذ���

�دמ��3و�7אF(�א!�א�ط��ن��#�א�وא*	-��"��،�و'2دא�����-�א%د��-�א���ز��-����ن�א�ط���ن���מ�������������������

و�(�E��Xא�4��ض�א���د�#����������..���ن����ل��[�و�מ��	(د���#��?�F,ص�و�מ��Qذ��?�F,ص�������

��ود����-����������1��ل��	�د�ذ��!��و����..���ن����ل��[��Mن�א���و�����א.ط�ق��#�א�)�وא;����������

�O���,%-�א���6�	ن�א������������'ز2���ق�א����و[��د�����'ذא�����ن������ل����[������?�*�(��ل��ط��	(����و

��������������������������Eد��#�א��-����ن��د�א������א�	�Fא��7و��Eذ�!��ط�ق�א��������#�א�)�وא;�؟؟�و��ن�3�מ��(���د�

6]������ط�����و���(���#����ون�א����מ��	�������.,�ل������������������..���(�4;���-�א��(ل��������R2و��د�

�.��ق�א�د��ع�



 

 - ١٣٨ -

 ا كان ذلك مل
ـاع   ـرد عـلـي دـفـوع وأوجــه دـف ـنهج اـلـذي ســلكته محكمــة الموضــوع ـفـي اـل وـكـان هــذا هــو اـل

حـيـث اتـخـذت ـمـن اإلجـمـال واإلبـهـام والغـمـوض والتســتر وراء الســلطة التقديرـيـة الـتـي .. الـطـاعن 

غيـر أن المشـرع أوجـب أن يكـون مـا انتهـت إليـه المحكمـة لـه أصـل ثابـت .. خولها لها القـانون 

وهذا عين العيب الـذي شـاب الحكـم الطعـين بمـا يجعلـه جـديرا .. ٕق واال صار حكمها باطال باألورا

ـات  ـيس لهــا أصــل ـفـي األوراق ومجــرد تخميـن ـي دـفـوع الطــاعن ـل ـث جــاءت ردوده عـل ـالنقض حـي ـب

 .بما يجدر معه نقض هذا الحكم .. وافتراضات ظنية 

  رابعال الوجه 

أما باقي ..  الطعني فقد كانت الدفوع السابقة قد انتقاها احلكم

دفوع الطاعن وعلي األخص الواردة مبذكرة دفاعه املقدمة أمام 

فلم تشـر إليهـا .. حمكمة املوضوع مستمسكا بكل ما جاء بها 

حمكمة املوضوع ومل تقسطها حقها يف اإليراد أو الرد مما يؤكد 

 .إخالل هذا القضاء حبقوق الدفاع 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك 

 .لمحكمة بحق الدفاع يعد إخالال من ا

 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 كما قضي بأن 
دام منكرا للتهمـة  ماوتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه بأســباب 

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 
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 )١٥٢ص  ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
 أن تمحصـهتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (

 ملا كان ذلك
��������7�-�א�ط���ن���������� ���ن�א���دא����E���� �����ن�����..�و��ن�א���3���7�ن�,��ل���� ���

��������7���������د�وع�א�4Fو�-�א�(#�ط�������2 ��א��)�..����!�� ������ذ����א��د��ع������(�

����������(���;�������ل�����)و��Rמ�ذ�!��מ�(	ن�����-�א����מ�א�ط	��ن���..�א�(#�*د�������7

������ن����2��-�2��ذ�Sא����ذ����و�����ن������( ����(�����ن�د���وع��(��#������ن��������-�א�����ض����

א��و*�����א*�-��د?�"�-�א����מ�א�ط	��ن�و�����'ذא������7א������-���"��7و��"��7د���ع��������������

�و��2-��ن��د���א�ط��ن�وط���(��א�.�

 وحيث متسك الطاعن بالعديد من الدفوع

 مل تعن احملكمة بإيرادها أو الرد عليها وهي كالتايل 

�.א��/�S����&��r�]�F���uא@P&א	� −١
 .א��/L_���u^�و�Rم��Z$��א@���د� −٢
 .א��/����uم�:������"��3���t4א�
א���� −٣

אل�`�<��hא@���(����� −٤�^��{�T٤���،�٥א�����Uא���א�Rم��$"�������������א���$�����TNو"$��م�א��

6
د�א@���(�وא��	��f؟؟؟؟؟�`��$��A�
 .���	��k؟؟؟؟؟�و$��Zfل�א@�&א	א(�א�
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ع�א678���`
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٨− ��R�Lא��S��K���	��א���t4�Iאز�א&�[��%& �r�]�Fא. 
 ملا كان ما تقدم

ــانون  ــع والـق ــدفوع واتســـاقها مـــع صـــحيح الواـق ــة هـــذه اـل ــرغم جوهرـي إال أن محكمـــة .. وـب

بمـا يؤكـد إخـالل حكمهـا ..  والـرد عليهـا الموضوع قد طرحت جمله هذه الـدفوع ولـم تعـن بإيرادهـا

 .بحقوق الدفاع

  امساخل الوجه 

التفتت حمكمة املوضوع عن إنكار الطاعن ملا هو مسـند إليـه ، 

وقيام العديد من األدلـة علـي انتفـاء االتهـام املاثـل يف حقـه 

السيما وأنه مل يصيب أي مـن ا�نـي علـيهم بثمـة أذي وال 

ق األعـرية الناريـة يف اهلـواء ، يعقل أن يكون قد اكتفـي بـإطال

وعلي فرض صحة ذلك فإنه يعد دليال قاطعا علـي انتفـاء نيـة 

 .القتل لديه 

 وحيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه 

 ������c>^���7�8�W����א�R
�:
������$��"و ��א���/�ع�א��]�NF	�א����T6�4��M6א������]�
4���6$��[�دא�$��"د�R�2ن�א�&د�����oدא�	�MNOد<��א	و"�Wא��)
�.��א���

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 ي ذلكوبناء عل

 ���������������������������$�hد��$�c�����د�����$����
ن�/��Lא��M�NOא�
�4f���4 ��t:وא�)������a�و�
����6���4R�����T4ض��	����Qא�rא�����vא@���&و�G"و������ق�א����cو]ز<��Aא������F�&/א
��7�1��4RM�..��h����
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�Qא���������������������..�z��R��Lא��	��NFs������Y"ن��7�Lא��M�NOא���TNl�1�4R�b 
��2��ن����hQא��&$Iא
��������������������6TN��b�����hQא��&$Iא�c�]7�j��6F"و��$"�،�S�Atوא���atא���K��A���L�A7א�678م�و"ن�

F�b 
����
��14Rق�א��/�ع�
Ae�M�����@Zfل�א.��A.�
  سادسال الوجه 

أن احلكم الطعني قد أخـل حبقـوق الـدفاع حينمـا اعتكـز يف قضـائه بإدانـة 

إال أنـه علـي .. والتي استبان منها عدم جديتها ..الطاعن علي التحريات 

الرغم من ذلك فإن التحريات قد سطرت بـأن الطـاعن كـان يطلـق األعـرية 

وهـو األمـر الـذي كـان . .النارية من فوق سطح املنزل أي من مكان عـايل 

يوجب علي احلكم الطعني مناقشة الطبيب يف موقف الضـارب واملضـروب 

لبيان عما إذا كانت اإلصابة من أعلـي أو مـن ذات املسـتوي املطلـق منـه 

إذ أنه كان حريا علي حمكمة املوضوع التحقـق مـن هـذا الـدليل .. اهلدف 

طـابق مـع الـدليل حىت ميكن أن يستخلص عما إذا كان الدليل القـويل مت

أما وأن احلكم الطعني قد التفت عن حتقيق هذا الدفاع .. الفني من عدمه 

 .اجلوهري فإنه يكون مصاب بعيب اإلخالل حبق الدفاع 

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 

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

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

��������$�)Q�����א�������TNUن�א"�����
ن�/���Lא��M��NOא�)�Fو���$����$�Y�����ن�א��2�����
��6د����(�و`��&tא�����b����7����
ن����N�����6TN�ن�s����م�/�
(�א678�����K��������"�Z������د��6�&��

�&�א�������������&A7����R�&]������[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�}�$��"�T����t4�,��hو��T�Nא��c
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��1����م�]������א678��F�1��4R�Z������m6د��7�8�&�	���Aא���{���&	�"ن�47�Aن�א�"�a�����1R&����bא���Lא�

	�א�MNOو/��د,���2���hQא��&$Iא�M6وא@�����א�����AF�b 
��و����������.�

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه قـد عـول علـي تحريـات  .. علي مدونات الحكم الطعينبتطبيق جملة ما تقدم و 

ومع ذلك  .. ثم يطلق النيران في الهـواء..  يعتلي سطح منزله بأن الطاعن كانفي القول المباحث 

�!نسبت إليه توافر نية القتل ؟
 رغم أن الثابت أن أي من اني عليهم 

�������c]��"�1��[�14R"��$�dA4o"��A4o��$�b,��j�..������r�R���
 �bא���2��ن������$�
�و<

ل�]����(�א�������t"ن�����������������������Y�R&א���r��oIא�D�2�����������c��Aא�����F��R��Lא��h��
א/&������

�����������������������א�$�h"�X����Mא�������t"ن��,����
א�r،�و$zא�K���	��א���DRIא�S4L���F
��ل�2
�rא
zא�K&و����א��)�A4L4}�א����M6�4R.�

 ومن خالل ما تقدم مجيعه .. ومن ثم 
������ن�������#�����-�א��و وع��"�ل�א�ط���ن�(��������ن����*#�א��()���ن������������A )�

و�����'ذא������2�7��!�����..��د?�(وא�������ن�و���"��و���"د�א�����-�א���و���'����������و��+��

�ن������-�א��و �وع���מ�(4	�ل�����������..�د6Nل���#�אF(�א����و�'(������)ذ�Sא�وא*	-��ن��د�������������N�'

�F��,�ص�������S����)��������وو ��	�7א�ط����ن����#�ذא���7���מ����ن�����ز�א����[�א������?�و�ط���ق�������

�������#�'�������ق�א."��א��وא�(�"�د���������	��)מ�،�����و 	���E�ل���א��(���ن����#��7�3��E�����

��מ���#�א��د��ع�א��ذ?������א����מ�א�ط	��ن�������������������)�..����6-�؟؟؟؟؟؟���(�و2و������Q�د�א.,��ل�א�

�� �����(و��

�������ن�ذ�!

�و��+������ن�א�Fق�א�	��ل

 ��������������&���و]��`���6F����K����6������<��و"��"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع��..�������
���������������������M�NOא�m�AF�� &�
��Rو7�:
��ZNو$`����
���� &�7����� �X���"�14R�cא������Lم�א����
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ع�:
�א��Y�L��ل��F&�א�
 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 .لليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجاالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������K�c���Yא�[,O�M�NOא�אQ�>�Q��]�7����A�s��c א����Sل�א��
�A��uLA��hQא��&$Iא
��R
:
$�cא������Lא�.�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم ا للنظر في الطلب العاجل وبتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
  واســـطي جناـيــات ال؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ رـقــم وـفــي الموضـــوع ـبــنقض الحـكــم المطـعــون فـيــه: ثالـثــا 

  .؟؟؟؟؟الصادر بجلسة بني سويف  كلي ؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ والمقيد برقم 

 والقضاء جمددا

���4P"�:א�mA������[�X
��$�
>�����R�Lא���rو�&א�MNO.�
�����o����(�����:א������ ����TNl�1���[������Aא�������Mو]����NOא�mA�����!�
���������K�c��,]4�

��&��'$����
����6Rدא�"$�م�<:
$.����
 وكيل الطاعن                
 
  بالنقض المحامي                                                                          
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 ويف ذلك طعنا يف احلكم الصادر من 

ـات ؟؟؟؟؟؟   فــي القضــية رقــم ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ .. ة ؟؟؟؟؟ جنايــات الــدائر.. محكمــة جناـي

الصـــادر بجلســـة ؟؟؟؟؟ .. المقيـــدة بـــرقم ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ كلـــي شـــمال ؟؟؟؟؟ .. جنايـــات ؟؟؟؟؟ 

 والقاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 

��������..�؟؟؟؟؟��/��������
א(�،�و"��$0�����&���R�������د�������א�������
����Uא��	د������و$,����	�!�א.��#�,�����،��o
����0و	��א���&	א(�א�

����Z����������א�+�,��Fא������TNtT4�����6����s������Fא���g
R���و�Kא�
�.$,&و/�(�

 وقد كان موضوع االتهام املاثل .. هذا 

 كالتايل .. وملخص وقائعه 
فـي غضـون عـام ؟؟؟؟؟ قـوال بأنـه قد اتهمت المـتهم .. بال سند .. فقد كانت النيابة العامة  

 محافظة ؟؟؟؟؟ .. ؟ بدائرة قسم ؟؟؟؟.. 

− �������������������م���R�!��
$�u�$�� ����א`�$
Tא���!#���
���Xא��	"���$�\���
و<
�����K�&���07�Xو�N7	א�K���R��6
ل�،���S�&Lא78[�ق�وא����&f"�u$���א��
����X
�������؟؟؟؟؟�وא�������M؟؟؟؟؟������م�	�����cא�����2

�א������1،�و<��¨	�	&��l

ل���������6��u��$�S���^ن�א7[���{����د�؟؟؟؟؟؟�،�وذ����Sא§���
7�b���N���	و���P

�����1و�4R�{����ن�ذ����،�و2���$���t���&א	�א�,�J�1��4R����7�F����אد�����$s����R����
����������������������T4R�u�$��t�t�P���
	��وא���P�K��	0و�$�����cوא���°���A�AOא��Zf

�{�Q�. 
− �������������������k�	�����א���6&��؟؟؟؟؟���Aא���&����07�Kو��
�!��Rم�����א��$�u$�� `א

�����b���N��1�����אIو��T6ع�א��
��:
$�	&��Uא�M����Aم�������^ن�����{��؟؟؟؟؟�وذ�
��S؟؟؟؟��
7�����������������r�����	&�Uא�{���	�ذ�,/�،��&6��������(�א�Zز$F��؟؟�و"$�������

����0و�&<��T4R�u$�)�F���.47�14R}�א��
− ���������^ن���$���{�����وذ���F�1وא��������YאIو��T6ع�א��
��:
$�	&��Uא�cT����א�
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ع���������:
$���A�1א���4R�S�����S؟؟؟؟؟؟��4,�
7�b�N����
�!�����א��T4�
R�u$�)�F�����$������������lو	د��Fא�����T6א��{�Q���T4. 

− ������T6$���^ن����{����وذ�Fو��1وא���Iא�Y�T6ع�א��
:
$���	&Uא�cTא���
��������������������T6ع�א��
�:
$���A6&�א�����S؟؟؟؟؟؟�����
7�b��N��������א�����!�
T4�

{�Q���T4R�u$�)�F�����$������������lو	د��Fא����
و����+��ن�א�������-�א�	����-�و���ن��	��د������2��-�א��و ��وع�*��د��"���(��وא*	�������7..�2��ذא� 

Nא����و�א*����س����������-�..�()���מ�א����א2ن�(�"�����,�ط6����و���מ�(���ط�������-����"����Sو�������

و(�����7..��و�)���אN()��מ�'��#���ن���מ���(�����������..�א�	��-���و�'"دא������'���-��	����و*�"���������

א�����-�א�4�����ن�א%"����ن�وא��������ن���وא*	�-������(�������7 �)מ�و"�����א��"���-�������������������

و"��7��מ�א()���()����#�א�ط��ن�א��ذ?�2�و���#������-�א%��������#�������..�א%و�د��ن�2ذא�א�(زو�����

�.�����و(מ�א�(����وא�زج�����#�وא*	���N�7د������)���ن�*�����و��	�د�

 ثم جاءت حمكمة املوضوع 

������������������&�P��Rو�)��
א����b����cא���,tذא(�א����>&o��6���و�7�Lf�K������7&��א�������א���$

��b$��	�א�678م�����/��4R�cT�7�M4..و"و	אق�<Qא�א�678م����,7�1�..�������������Rو$�א/�Lא��{����MJ	

�{�Q����..��������1F����4��8
��Pאق�و	وI�����&L�������$�3���tو��a��e�K��67�L4����cT�����7�jو
�1��A�AO���6..�א������W�����א������¥د�����و$
א 6�6�6�o��[�����]�����$��6������"�Kد�	
��7�j����6F"����T2

�����6�4Rوא�&د���R�Lא��..������R�������6TN��b����hQא��&$Iא�
6�����dو<�Fא�����ل���7���&>
 �X

����[�..���AF�	�i���.�

���7�4)��א%و�אق�������ذ�!��ن�����-�א�وא*	-��

��((�,ص��������#

وفــي غضــون .. ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ /  األرض محــل التــداعي مملوكــة للســادة كانــت -١

 حــــرر الـمـــالكوبمناســــبة هــــذا البـيـــع .. ؟؟؟؟؟ / ـعـــام ؟؟؟؟؟ ـقـــاموا ببيعـهـــا لـمـــن ـيـــدعي 

 :التوكيالت اآلتية للمشتري المذكور السابقون 

− ��2��c	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟؟�$��א��
�.�؟؟؟؟؟�/�א��
− ��2��c	���M؟؟؟؟؟؟�$��א��
 .؟؟؟؟؟/�א��
− ����2��c	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟�$��א��
 .؟؟؟؟؟�/א��
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− ���2��c	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟�$��א��
�.؟؟؟؟؟�/�א��
فـــي إنشـــاء عمـــارة ســـكنية علـــي .. ؟؟؟؟ ؟؟/  ورغبـــة مـــن الســـيد -٢

ـــار .. األرض الـمـــذكورة  ـــد أنشــــأ اتحــــاد مــــالك غرضــــه إنشــــاء العـق فـق

بالشـــــروط والقواـعــــد .. ألعضـــــاء اتحـــــاد المـــــالك وتخصـــــيص وحداـتــــه 

وبالفعـل قـام المـذكور بتخصـيص .. الموضوعة لهذا الغرض في القـانون 

 .ه بعض الوحدات لبعض األعضاء وذلك في العقار المزمع إنشائ

مــــن األرض أنـفـــة اـلـــذكر ) الـطـــاعن حالـيـــا( وـفـــي غضــــون ـعـــام ؟؟؟؟؟ اشــــتري الـمـــتهم -٣

 ؟؟؟؟؟وبـتـاريخ .. بمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات .. ؟؟؟؟؟؟ /المـدعو

المزمــع إنشــاؤه علــي (حــرر محضــر اجتمــاع جمعيــة عموميــة التحــاد مــالك بــرج اإليمــان 
 وفي هذا االجتماع ) .. األرض محل التداعي

ٕواخالء .. ؟؟؟؟؟؟ / تم قبول استقالة مأمور االتحاد 

ٕطرفه وابراء ذمته خالل الفترة التي أمضـاها كمـأمور 
�.لالتحاد 

�;א�����٦������ذ�(���_�؟؟؟؟؟���..�و2ذא��	�#��� ��-�"���Aא���ذ�و�����������7..��א���-�א�,��

����(����SQ��F�'�Eא��ز�����	دא�#�وא�)ض�א���و���N..���א�"�-�(������ن�א(��د�א���!��و�ن�

�7�و�א�(	��ل���Fن����(�دמ����")�?��.��ق����'��אמ�

بعـد اســتقالته (حيـث قـام بتـاريخ ؟؟؟؟؟ .. إال أنـه خـالف ذلـك جميعـه -٤
ـد تخصــيص إلحــدى وحــدات ) مــن رئاســة االتحــاد بثالثــة أـيـام ـر عـق بتحرـي

 .. العقار لصالح المدعيان بالحق المدني وهما 

−�����.؟؟؟؟؟؟/��א��
−���� �؟؟؟؟؟؟/��א��

وא(�מ���)�������]�����-����;�2ذא�א�(,"�ص�א���طل�وא��	���وא�"�د����ن��R���ذ?���������������� 

..�א�"4-�و��ن�F�!����N#;��#�א%�ض��و�א�	����،�و��������N!��ق�א�("��1وא�(,"��ص����

2�و���ن��"����A���و��N(���د�א����!����ذ�(����_�؟؟؟؟؟�����������������)�א�ط��ن���������(��+��ن�א��()מ����

و�ن�3מ��)و�"�����א�"�4-�א%و��د������..���^�ض��ن�*�ل�2ذא�א�(���_�������� ���ن��و���א����!���
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�)و������زמ���ن�ذ�!�א�(,"�ص�*�د������..�و��+��מ���מ��������)�א�(,"�ص(�#�ذ�!�א�("�����1

�����Sدא��"'�!�����N�4-����و"�Nמ���ن�)�..���������-�(�و���(���#�������4�ذ�و���N	(�د�������#��وא

�)�.א�ط��ن������(א��()מ�

بصـــفته وـكــيال عـــن الـمــالك األصـــليين .. ؟؟؟؟؟؟ /  الـمــدعو وبـتــاريخ ؟؟؟؟؟ ـحــرر..  ـهــذا -٥
.. التوكيـل رقـم ؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟) بالتوكيالت المشار إليها سلفا(ألرض التداعي 

لنفـســه  وذـلــك التخــاذ كاـفــة إـجــراءات البيــع والتصـــرف )الطعــن حاليــا(لصــالح الـمــتهم 

 . بكافة أنواع التصرفات وللغير

ونظــرا لعالقــة الصــداقة القديمــة منــذ عــام ؟؟؟؟؟ (..  وعـقـب مــا تقــدم -٦
فقد استشاره المتهم ) ؟؟؟؟؟؟/ وتشعب العالقات فيما بين المتهم والمـدعو

والوحــدات فــي رغبتــه فــي تســجيل األرض المــذكورة ، ) الطــاعن حاليــا(
فقــام المــذكور بترشــيح .. المملوكــة لــه فــي العقــار المزمــع إنشــائه عليهــا 

والقاـئـل بأـنـه متخصــص ) ـسـابق أن تعاـمـل مـعـهال(أحـد مكاـتـب المحاـمـاة 

 .في إجراءات التسجيل 

 وبالفعل توجه املتهم هلذا املكتب 
 ���������"�E���*�4)ق��"�و(מ�'��אغ�2ذא�א%����#������..�و��د�א��ن������"���د�א(4����ن�א�ط���E�*و�

א�(�زמ���ن�,��������د?�א�ط���1א�3���#����ن��������������)�..�*دמ��ن�א�ط��ن����מ�א������-�א�	���-�������(

��ل�و���������ون��(���'��א;א�.���;����]��ن�א���ل�دد�Sא��()מ�..��7א�(

 ثم قام األخري بتحرير توكيل رمسي 

�����	
2Qא��b�NT4�������..�������������c�����3א���´���T�/�)�/&�א��ذ��2/���א@ �&אrא(�وא��,
���4R�S]א��.�

 ـهــذا وـقــد أفصـــحت األوراق أن واقـعــات أـخــري أعقـبــت ذـلــك حســـبما أشـــار الـطــاعن ـفــي -٧

؟؟؟؟؟؟ وشـريكيه وذلـك باصـطناع توكيـل /  من أن هناك اتفاق فيما بين المدعوالتحقيقات

 .لصالح الطاعن ) ؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟(يزعم صدوره من 

  ؟؟؟؟؟؟/ وذلك إلخراج املدعو 

مـن التعامـل تمامـا ومـن ـثـم ال يلتـزم بسـداد أي ضـرائب ـعـن  
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 .تلك البيعة 
  فحسب هذا ليس 

 �������,�����و2و����و�-�א�()������ن����د�א�(,"��ص�א���ط�ل�وא��	���������������..�ل���ن���2!�

)�����������4�"�N�د�و�������Sد��"��(��;����#���������������)�א�ذ?�Nמ�א�ن�3�د�#�،�و��ق�א������د���ن������

��وא�)���א�(#�א(و�#����)��. 

؟؟؟؟؟؟ /وكـمـا أكـد الطـاعن ـبـاألوراق فقـد ـقـام شـريكي الـمـدعو..أنـه وبـنـاء عـلـي هـذا المخـطـط-٨
مكـتـب اتحــاد (لقـلـة المتعــاملين معــه مكـتـب توثـيـق داـئـم الـهـدوء  بالتوجــه إـلـي.. ـفـي الجريمــة 

بتزويـر التوكيـل ؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟ ) سـيئ النيـة(وقاما باالشـتراك مـع آخـرين !) ؟؟؟؟؟؟ ؟

وذـلـك كـلـه ) والمزعــوم صــدوره ـمـن الـمـالك األصـليين لصــالح الطــاعن مباشــرة(توثيـق ؟؟؟؟؟؟ 

 دون علمه 

  ذلك علي والدليل 

ـــرار عـلـــي أول تعاـمـــل أـنـــه حينـمـــا ـتـــم  ـــب الطــــاعن لإلـق  طـل

ــب رقـــم ؟؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟(للعقـــار قـــام ) فـــي الطـل

بـالتوقيع عليـه بصــفته وكـيال عـن الـمـالك السـابقين بموـجـب 

وهـــــــي الوكالـــــــة .. الوكالـــــــة ؟؟؟؟؟؟ لســـــــنة ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

ــه مـــن  ؟؟؟؟؟؟ بصـــفته وكـــيال عـــن / الصـــحيحة الصـــادرة ـل

 .المالك السابقين 
�.�؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟ ��- �(מ�א(,دאמ�א�(و��ل�א������Fא��زو���*מ�؟؟؟؟؟����ذא��מ� −

��������)(�����������(و���ذא����وמ����#�(زو����(و���ل���������� −������و2�و��د����)و���ل��������(

�#��Qد?�ذא�7א�<�ض�؟�.! 

مـن ) وبـال صـفة وال حـق(عود إلي موضوع الوحدة المخصصة بالمخالفـة للقـانون و.. هذا -٩

ـي المــ.. ؟؟؟؟؟؟ / المــدعو ـالحق المــدني إـل ) والغيــر نافــذ عقــدها فــي حــق الطــاعن(دعيان ـب
عـن بتسجيلها من الطاعن بصفته وكـيال ) انفي الذكر( فإنه إبان قيام شريكيه في الجريمة
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.. قـام المـذكوران باتخـاذ كافـة اإلجـراءات ) شخصـيا(لصـالح نفسـه المالكين لعـين التـداعي 

..  لسنة ؟؟؟؟؟ شـهر عقـاري ؟؟؟؟؟؟ المشهر رقم ؟؟؟؟؟؟حتى أن أحدهما وقع علي هامش 
بأن التـوكيالت المسـتخدمة فـي إشـهار هـذا العقـد صـحيحة وسـارية وأنـه مسـئول عـن أي 

 .شيء يخالف ذلك 

 وألنه يعلم يقينا بأن التوكيل الذي استخدمه

 يف هذا العقد هو توكيل مزور 
�'*��א���وא�(د�#�א���()מ��2(�4���وא�(و*	�����#���������..����מ����Fط����#�2�ذא�א.*��א���������

و2ذא���Qد��������دמ���מ�א��()מ������ذ�!�א�(و��ل�א��زو��و'���N������ن����������������..����3ل��

��-���؟؟؟؟؟؟و2�ذא��������3���7"����א�	��د�א��F�)���*�מ���������������(��و*���E#��ذ��!�א.*��א�����������

�)�.؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟؟

فيمـا ال يـد ) الطـاعن حاليـا(فقد تم توريط المـتهم .. وبالبناء علي هذه الخطة المحكمة  -١٠

وذلـك دون علـم .. وهـو تزويـر التوكيـل رقـم ؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، واسـتعماله ه له في

 .وهو ما أكده الطاعن بالتحقيقات .. منه 

 وما أن علم الطاعن بذلك 

�&א#�m؟؟؟؟؟؟�����R؟؟؟؟؟��������M؟؟؟؟؟�����	��������Mא��&���Aم��������v����..
R������א��:�/
����N�&�����؟؟�..�؟؟؟؟؟؟�و`��&��M؟؟؟؟؟����������A؟؟؟؟؟��..�؟؟؟�؟؟؟؟؟؟�وא��M�&����)������M��

��M6א�678م�����0و�&�..������؟؟؟؟؟�]دא	�h؟؟؟؟؟؟��[���.وو 
  مازالت النيابة العامة حتقق فيه حىت اآلن ووه

 )علي النحو املتقدم حملكمة املوضوع(
.. كمــا أقــام ضــدهم دعــوى مطالبــة بالمبــالغ التــي ســددها إلــيهم  −

والـتـي الزاـلـت طــي .. ني كـلـي مقـيـدة ـبـرقم ؟؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ ـمـد

�.التداول أيضا 
 فضال عن أن املدعيان باحلق املدني . هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ جنح ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟قد أقاموا اجلنحة رقم 

  ؟؟؟؟؟؟ جنح مستأنف ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟املستأنفة برقم 
صـدر .. وبتـداول هـذه الجنحـة .. ضـد الطـاعن وآخـرون .. وموضوعها نصب وتزويـر �
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 حكم نهائي لصالح الطاعن قضي منطوقة ريخ ؟؟؟؟؟ بتا

 ببراءته مما هو مسند إليه 
�ن���د�א�(,"�ص�א�,�ص�����ذ�و��ن��������	���-��������� �#�����؟؟؟؟؟؟�و���س���/�(�

א�ط��ن�،�� ���ن��دמ�و��6)������(زא��()���،�' ��-�'�#�"دو��*�א���ن�א���	��-�א�	�و���-��������

�.����(,"�ص�א�و�د����4�����א;��ذ�(���(���_�؟؟؟؟؟�������ق

  ذلك كان ملا 

��م�����A7���$����4¬����Qא����..و$�>�c��l���
א�������R���L��4א��Pع����LAFא�א&>�����1t���
����������&f¤�S��K��67
��(א�678م���$��،�و���N�&`و������)�؟؟؟؟؟؟�و"����#�/������� 
7�8���F"و��T��8

��	
2Q����cא���2
�&�א������07و��$��R���L4���t4��,$�..���P�c���2
7�c���]��������������FI�Q��/�Fو���t
��h	�����؟�����..�و�t���(�א�,�Z��P�)ذא���t�%�&�f"�c���2
7�&���0���vو������ذא�]ذن��T4/�!����$"

��
R���T4��)���A�Fא����A/��t4��������Z..�؟؟؟؟؟؟�/�א�,����א��$�&����cא���`��2
�Qא�א�����a"ن�<���
����R�L4��YAא�����..�����������������TL\�وא��������F"��R�Z�/�،������$��א��&א#��Q>��R�bא���]���

��ن����SOא���A)��1F	���g��@و��א(�א����R�T4��(���{�
ن�$��Nودون�"ن����]P"و����دون��
�u������.�

 ورغم ما سبق مجيعه 
إال أن محكمة الموضوع قد حصلت واقعات االتهام الماثـل علـي نحـو معيـب ، ومخـالف �

أنفة الذكر وقعدت عن أداء واجبها في تصـحيح مسـار الـدعوى ) الثابتة باألوراق(لجملة الحقائق 

وهــو مــا يؤكــد خطــأ الحكــم الطعــين فــي تطبيــق القــانون .. مســك الطــاعن ومدافعــه بــذلك رغــم ت

ومخالفتــه ، فضــال عمــا عابــه مــن قصــور شــديد فــي التســبيب ، وفســاد واضــح فــي االســتنباط 

 .باإلضافة إلي اإلخالل بحقوق الدفاع .. وتعسف في االستدالل 

 وهو ما مل جيد معه الطاعن 

 ����L����&�&Aא���h
���P��$�������M�&���&��&Aא��������و��R�c�2
��MNOא�אQ>�K�mA������
���7pא�X���I�1א�[����o�Kא���؟؟؟؟؟�$���k�	؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟���:�

�
�
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����א�ط	ن���

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلـك بعـدم تطبيـق : السبب األول 

عن خمالفة القانون بإنكـار قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال 

  قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

 يف شأن حاالت إجراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون ٣٠فقد نصت املادة .. بداية 

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 
الطعـن والمسـئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعي بهـا لكل من النيابة العامـة والمحكـوم عليـه 

ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، ـفـي األحكــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــة ام محكـمـة اـلـنقض أـمـ

 وذلك في األحوال اآلتية 

'ذא�����ن�א�����מ�א��ط	��ون�������������������#��,��4��-�א������ون��و�����#�� −١

 .א�,ط���#�(ط������و��#�(�و����

 .'ذא�و*��Eط�ن��#�א���מ�-٢

�.��מ�و*��E#�א.��א;א��7ط�ن���#���3א�'ذא�  −٣

أثـنـاء واألصــل إعتـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت .......... الطعــن مــن المــدعي وال يجــوز 
 تلــك اإلجــراءات قــد أهملــت أو أنومــع هــذا فلصــاحب الشــأن أن يثبــت بكافــة الطــرق الــدعوى ، 
 أنها ، فإذا ذكر في احدهما مذكورة في محضر الجلسة ، وال في الحكم وذلك إذا لم تكن خولفت ، 

 .يجوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير فال ت فيه اتبع

 وإيضاحا ملا تقدم .. هذا 
���Mن�א����(������������)����و* ���;א��ن��	�����א�,ط�������#�(ط����ق�א������ون����د��"��و����

�:و�#���#2א���و�א�(��#��..و���7N(�طل�א���מ�א��ط	ون������(وא���'�دא��2

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، ـكـار الحـكـم بإنوتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون .. علي واقعة تنطبق عليهابرفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 
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وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. صدره تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أ

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. ا هذ

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 ثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايلعلي أك
א���מ�א��ط	ون������*�د���,ط�����#�(ط���ق�א�����ون�و,��4������������מ�(	��ل�����������:�א�و���א%ول��

�������������������-���������אN()��מ�א���3�ل�و(و��)���'��#������#�א���A���")�#����()ط�א�����-�

ون��ن��وذ��!�د��..�א�������ن�وא�ذ�ن�(���F'��)מ�א%و�אق�و(�!���()��)מ�א�ط��ن���������

(	�#�����-�א��و وع��(��4ذ�����و�������)��א�����ون���#�2�ذא�א�F��ن�،�ودون��ن������������������

�������������'�-���)Nو�א�و2و�����(و�����ض�2�ذא������..�(	�#�����د���#�2ذא�א�د��ع�א��و�2?�

�.א���מ�و'�<���6

  من قانون اإلجراءات  اجلنائية  علي أن ١١فقد نصت املادة .. بداية 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاات إذا رأت محكمــة الجنايــ

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

 لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن وتحيلها إلـي النيابـة العامـة، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق وللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 

وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة ة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا وال يجـــوز أن يشـــترك ـفــي الحكـــم فيهـــا أحـــد المستشـــارين اـلــذين ـقــرروا إقامـــة اـلــدعوى ، أـخــري ، 

ارتباطـا ال يقبـل وكانت مرتبطة مع الـدعوى الجديـدة في الدعوى األصلية كانت المحكمة لم تفصل 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

 أن استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا الش
األصل هو الفصـل بـين سـلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 ـمـن ـقـانون ١١أن تـحـاط بـهـا المحاكـمـات الجنائـيـة ، إال أـنـه أجـيـز بمقتضــي الـمـادة 
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 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االسـتثناء فيمـا أجازتـه لمحكمـة الجنايـات 

وهـي بصـدد الـدعوى المعروضـة .. ليا والعتبارات قدرها المشـرع نفسـه المصلحة الع

أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمـة المعروضـة .. عليها 

ـة أمــام  ـدعوى الجنائـي ـك اـل ـر تحرـي ـي اســتعمال هــذا الحــق غـي عليهــا ، وال يترـتـب عـل

ين أعضـاء الـدائرة التـي سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنـدوب لتحقيقهـا مـن بـ

تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة التصـرف فـي األوراق 

 ـحـين –ٕحســبما يـتـراءى لـهـا ، واذا كاـنـت المحكـمـة ـلـم تفصــل ـفـي اـلـدعوى األصــلية 

وـجـب ..  وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة –التصــدي 

ـة القضــية كلهــا إـلـي مح ـل إحاـل ـي المحكمــة تأجـي ـه يجــب عـل ـي أـن كمــة أخــري ، بمعـن

 .الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــاهيم   ــة المـف ــق جمـل أن تـــام يتضـــح وبجـــالء أنفـــة اـلــذكر علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل وبتطبـي

ت يمنـحــه ذات الصـــالحيا.. مـــن المـــالكين الســـابقين لعـــين الـتــداعي الـطــاعن لدـيــه توكـيــل صـــحيح 

توثـيـق ؟؟؟؟؟؟ بموـجـب التوكـيـل الـمـزور رـقـم ؟؟؟؟؟؟ لـسـنة ؟؟؟؟؟ والحقـوق الـتـي يســتطيع ممارســتها 
 وهو ما يؤكد يقينا بأنه ال توجد مصلحة وال فائدة ستعود علي الطاعن من تزوير ذلك التوكيل .. 
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 ومن ثم فإنه جيب البحث والتمحيص عن صاحب املصلحة 

  ما سوف يدلنا علي الفاعل احلقيقي وهو.. والفائدة من هذا التزوير 

 استعمال احملرر املزور حمل االتهام الراهن  ولواقعة التزوير
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 ؟؟؟؟؟وبعد فرتة من الزمن وحتديدا يف غضون عام .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/ باع املدعو
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 ؟؟؟؟؟؟/ وجتدر اإلشارة إيل أن املدعو

 للطاعن شريكيه يف اجلرمية هو الذي رشح 


:�	א����Rא���c'؟؟؟؟؟؟/�א���..������ZR��N�&אن��	
2Qא����..
�����c�2
����v..�؟؟؟؟؟؟����������؟؟؟؟؟؟و�&:07�14R��T6و�&�א����

��6�����X&6$����אد�א��&����א�����Sא@`�	��]�
 متاما أخري ناحية ومن .. ذلك كان ملا 

؟؟؟؟؟؟��ن�א�(�"ل���ن�א���	�-�وא��	#����و������/��Mن�א%و�אق�(��7�3"��-��,�?����د�و�����

�����(����������R�מ���	����	��ن�א�(�د����������..�',�אج��4�+������������-�א�#���ط���ن�،�وא�(���(����ن���6

�.�������Qد�א��ط�ع�"�(�����	�ن�وא�("����1)���)����6؟؟؟؟؟ א(��د�א���!���ذ

  ؟؟؟؟؟إال أنه قام بتاريخ 

 )بعد انقطاع صلته بالعقار بثالثة أيام(
.. بتحرير عقد تخصيص الوحدة رقم ؟؟؟؟؟ من العقار لصالح المدعيان بـالحق المـدني 

كـمـا أـنـه استحصــل ـمـنهم .. ـفـاء صــلته أو صــفته ـفـي إـبـرام ـهـذا التصــرف وذـلـك رـغـم انت

علي مبـالغ ماليـة لقـاء هـذا التخصـيص الـذي ال ينفـذ قـانوني فـي حـق المالـك الحقيقـي 

 ) .؟؟؟؟؟؟/ المدعو(وذلك لصدوره من غير مالك ) الطاعن(

 ومن ثم 
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  شريكيه املذكورينوهذا كله ما جعله حيرض 
ســالفي الــذكر علــي أن يقومــا بتزويــر التوكيــل محــل هــذا االتهــام وتــوريط الطــاعن فــي 

وذلك كله لصرف األنظار عنه وتحقيـق المصـالح السـابق اإلشـارة إليهـا ) بال علم منه(استخدامه 

هذا وقد تعددت األدلة علـي ..  ضرر بغض النظر عن الطاعن وما سيلحق به من.. له شخصيا 

 :وهي .. ما تقدم 

  األول الدليل 
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  الثاني الدليل 
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  الثالث الدليل 
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  الرابع الدليل 
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  اخلامس الدليل 
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 السادس الدليل 
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 فقد قام بالشطب علي اإلقرار احملرر واملوقع منه 

 ثم استدعي الطاعن هاتفيا بزعم خيالف احلقيقة 

 بأنه جيب التوقيع بشخصه 
����1��Lא��و������A����(����-��R��מ����������و�����ن�א%��������ذ�!�������
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  سابعال الدليل
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  ثامنال الدليل 
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  ذلك كان ملا 
يتضـح وبجـالء تـام بـأن األوراق أسـفرت عـن أن الجـاني ..  األدلـة أنفـة الـذكر ومن جملـة�

ب حـيــث أـنــه ـهــو صـــاح.. ؟؟؟؟؟؟ ومـعــه شـــريكيه / ـهــو الـمــدعو .. الحقيـقــي والـقــائم ـبــالتزوير 

وـهـو األـمـر اـلـذي ـكـان يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تبـحـث .. المصــلحة األوـحـد ـمـن التزوـيـر 

جمـلـة األدـلـة الـتـي ـسـاقها الـطـاعن ومدافـعـه ـفـي ـهـذا الـشـأن وأن تمـحـص الطـلـب الـجـازم الصــريح 

 ١١المبدي من الطاعن بخصـوص تصـحيح مسـار الـدعوى وتفعيـل سـلطة المحكمـة وفقـا للمـادة 

لجنائيــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات نحــو توجيــه االتهــام لهــؤالء المتهمــون مــن قــانون اإلجــراءات ا

أـمـا وأنـهـا ـلـم تفـعـل وـلـم تجـيـب الطــاعن لمطلـبـه وـلـم ـتـرد علـيـه .. الحقيقـيـون المرتكـبـون للواقـعـة 

ـه الجســيم  ـذي يؤكــد خطــأ الحكــم ـفـي تطبـيـق القــانون ، واخالـل ٕبأســباب ســائغة إلطراحــه األمــر اـل
 .معه نقض هذا الحكم بما يتعين .. بحقوق الدفاع 
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א���מ�א�ط	�ن��,ط���#�(ط���ق�א�����ون�������������א������-�א�	���-���#������������������:�א�و���א����#��3

א���د�وא�و"�1א����ط��ن���#������א.����-�وא��ذ?�و�د���ن�,������ن�א��وL��1א���(,�ج���������������

و���ن�(����+�������-�א��و ��وع�א%د���-����"����ن�א�����-��"���(و����ل�����ل�2��ذא�אN()���מ���

�������Q�د��ن��2��!�������..���)��وא���ط	-����(�4;��ن�א���-���د?�א��وL�����������1א��	�و -���

�-���"���R�-ن�"و�(��א��������()��ن�W,��ن���ن�����'د,��)מ��#�2ذא�אN()�מ�و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي فــــي محاضــــر جمــــع ، أو ال تتقـي

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

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

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

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ســاه أن ـمـا ع، 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 
يدة غير مقبأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

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

 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 الحضور ، بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف ب
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



 

 - ١٦١ -

 .الوصف القانوني السليم 

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

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
وعلـي مـدونات .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل 

يتضـح أن محكمـة الموضـوع بمسـايرتها .. وعلي مدونات الحكـم الطعـين .. الحكم الطعين الماثل 

عن اإلحاطه باألدلـة .. حجبت نفسها .. للقيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي األوراق 

مؤكدا علي انتفاء وصف حسـن النيـة الـذي اطلقتـه النيابـة العامـة .. التي طرحها عليها الطاعن 

وـهـذا يـجـزم ـبـأن للواقـعـة مـحـل االتـهـام .. عـلـي الموـظـف الـعـام الـقـائم باســتخراج التوكـيـل الـمـزور 

 :ذلك أن الثابت .. الماثل تصوير مخالف تماما لما ورد باألوراق 
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  يتضح األقوال هذه خالل ومن 
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�.��ل�אN()�מ�א���3ل�

  ثالثا ثبت قدو ����

��YA���������Zא��������P�_א�)�����Lم�א�������M("ن�"	��6F"ض� ��א�[
���M6�¹א���,��c�2
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د������,A$�&�$Iن�א"���2�����������وא�[�4A�AOم�א��	I�14אR���وא
��T��$و.�

������������������Sوא�..�و��+�������ن�א��	�وמ��ن�2ذ�Sא%�*�מ�(�(����	��-�א��و�1Lא��,�(ص�دون�
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�.����F*מ�؟؟

لعل ما تقدم مجيعه يؤكد أن إنقـاص الـرقم الواحـد مـن كـل رقـم 

هو أمر متعمد من قبل املوظفة الكاتبة له فمن املستحيل ..  قومي

، ومستحيل أال تكون علي علم من قام بذات اخلطأ ريف كل األ أن ختطأ

وجوب أن يكون الرقم القومي عبارة عن أربعة عشر رقم وليس ثالثة 

وهو ما ينفي قطعا عن املوظفة قالة حسن النية مبا كـان .. عشر فقط 

�يستوجب تصحيح ذلك 

 ارابع الثابت أن كما������

��������F�����������A7��$�14R�rم��F"�..אل�������	
�������
���م�و ��زم�و<>�..
�������������&2Q����[��א�����
�����א��]�
���Mא����X��Nא���j؟؟؟؟؟؟(��ذא��(

���������������c��2
6���א����c�Q���(�א����
�L���dא��Pא���
ن�<$�1N7��64��
�0و	�؟���(�����!�..�א�����
�^ن�א�����������א���$�������א���7
א 66�jذא����و�

�.א���P���Zد	�����7�2�����Rوא���؟؟



 

 - ١٦٤ -

؟؟؟؟؟؟�و����ص������'ذא�����ن�/���(�(���א����د�������ذא����מ����(מ�א..�وא%�3�������ن�ذ���!�

و�����S(מ���2�E(�ن�א����F(�ن؟..�א���(���(و*�	��،�و(و*����F�E(����ن��د����.!�

 ولعل السؤال األول هو األهم 
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 ملا كان ما تقدم 
ة األدلـة فإنه يتضح ظاهرا أن محكمة الموضوع قد حجبـت نفسـها عـن بحـث وفحـص جملـ�

وانساقت وراء النيابة العامـة فـي وصـفها وقيـدها لالتهـام الماثـل مسـتبعدة .. والثوابت أنفة الذكر 

الذي كـان مـن شـأن اتهامـه فـي هـذه الجريمـة أن يـدلي بمـن .. الموظف العام ) بال سند قانوني(

ـغ األثــر اإليجــابي فــي التوصــل ل.. حرضــه عليهــا أو اشــترك معــه فيهــا  ـه أبـل لمجــرم ممــا كــان ـل

 .الحقيقي الذي ارتكب الواقعة

 وحيث كان ما تقدم خطأ من النيابة العامة .. هذا 
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�(�������1؟؟؟؟؟����-����؟؟؟؟؟؟�،�وא��(��4-���*מ���؟؟؟؟؟؟������A؟؟؟؟؟ ���-�؟؟؟؟؟؟��A����

وא�(��#�����������7���� ��د��S��ن�ذא�7א����د���ن�������ق�א����د�#����ز�מ�א��"�����..�؟؟؟؟؟؟

�؟؟؟؟؟؟؟����-����؟؟؟؟؟؟���)���و(زو���א�(و��ل�وא(	������#�א�	�د�א��F�)�����*מ�����������

�;��)�����#�א�و��د��א��ز��وמ�(,"�"�)���)�����،�و���+�* �#��)��6�����(��������א;������������

�و�אق�������������������-�()�א�ط��ن�������زמ��	دמ��"دא*�-���غ�א��د���ن�����ق�א��د�#�א��

�.אN()�מ�א���3ل�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي ٤٥٤فقد نصت املادة .. بداية 
ــدعوى  ــة بالنســـبة للمـــتهم المرتنقضـــي اـل ــه والوقـــائع الجنائـي فوعـــة علـي

 .المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو باإلدانة 

ٕواذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فال يجـوز إعـادة نظرهـا إال 

 .بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
�א�(������Sوא���������-����–������2�3–מ�א������#6^���מ�א���(-�����*و��א%���א��� #���������

و���-���#�א����-���������N�ل����*F�-�א���א��ز�א����و���-�א�(�#�א�(����7���،�و'����ل����������

���������������������-���*و��א%����א��� �#������מ�א�����6#�،�وא�������#�א������-���ن�(����;��4�)���(	��ق�א��

�.�����Lמ�א�	�מ�

 )٣٠/٤/١٩٨٦جلسة  ق ٥٤ لسنة ٧٦٣٣طعن رقم ال(

 كما قضي بأن 
أنـه .. علـي مـا أسـفرت عليـه أحكـام محكمـة الـنقض ..  إجـراءات ٤٥٤مفاد نص المـادة  

يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معـه االمتنـاع عـن 

معيـنـة ، وأن أن يـكـون هـنـاك حـكـم جـنـائي ـسـبق صــدوره ـمـن محكـمـة جنائـيـة ) أوال(نـظـر اـلـدعوى 

يكون بين هذه المحاكمـة والمحاكمـة التاليـة التـي يـراد التمسـك فيهـا بهـذا الـدفع اتحـاد الموضـوع 

أن يـكـون الحـكـم صــادرا ـفـي موضــوع اـلـدعوى ســواء قضــي ) ثانـيـا(والســبب وأشــخاص المتهـمـين 

 .باإلدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها 

 )١١/٦/١٩٧٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٠٩الطعن رقم (
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 وتفعيال جلملة ما تقدم .. هذا 

  من ذات القانون علي أن ٤٥٥نصت املادة 

��������1�4R�r��������#�6F���6�/�M�NOא��������
�gא.��#Rع�]��1א��

ز�א�& i�8
���������!��P
��Dא���'7�1��4R�r�������،�"و�����&و�� �������"و����� ����
	�"د���6�

��%&�4��1F
F�Aא�.�
  ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن

�"د��7א�����-����)���#�א�د�و����O(��!�'���د���2�L���'���N���ط	ن���#�2�ذא�������������������� �#)�

��وز�א����وع�'��#�א��د�و�Oא�����6�-��	�د������������N� ����א���מ����ط�ق�א��������#�א����ون�،������

����)����א�����מ���)�����)��6���������;�����#�(<������א�و"���1א������و�#���������-�وذ���!�����#������

�وز�ط�[�א�د�و��Oن��د�د�����מ�����ن�*��٤٥٤�،�٤٥٥א���د(�ن���N�����?��-�6���ون�א.��א;א�7א�

�.א�� �;��ن�ذא�7א�4	ل�و د�ذא�7א��()מ�א����وמ������

 ملا كان ذلك 
والمقـدم نسـخة منهـا المقدمـة مـن الطـاعن أمـام محكمـة الموضـوع ، ومن خالل المسـتندات  

ـالحق المــدني فــي غ.. رفقــه الطعــن الماثــل  ضــون عــام ؟؟؟؟؟ أقــاموا ضــد يتضــح أن المــدعيان ـب

.. بطرـيــق االدعــاء المباشـــر  ؟؟؟؟؟؟جــنح الجنـحــة رقــم ؟؟؟؟؟؟ لـســنة ؟؟؟؟؟ .. الطــاعن وآـخــرين 
ــه أوراق واألباطـيــل المســـطرة مـــنهم وأوردت ـفــي صـــحيفتها ذات المـــزاعم  ــبالغ المســـتهلة ـب ــي اـل ـف

 .الجناية الحالية 

 داعي حيث زعموا بأنهم اشرتوا وحدة سكنيه يف العقار حمل الت

 ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟؟/ من املدعو

 �����������	
2Q���1א��[�M6�$ن�א������א���د������Kא�
������Z(وא� �4/��6�t�Pض�&�]��W�وא�
�����6���R�L4��cfم�؟؟؟؟؟��������������)�د��Rن�
��J�K�M�6F"א�
�TR0���دوא��R�M�
א(����(�����1F���������h"


م����R0א���אد�א��k�	�7��$��4$�2�(���������
��bא�Lل�����TRא�
4�	"�،)��̂7�S���4�����1א��R�M>���2
������>
T4����j�M6F"�(���&6�
4$��6F}�א��c�������R�L	��M؟؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟�`N��M6��$�M�/

�.�AR	�h؟؟؟؟؟؟�
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 ثم اختتموا صحيفة ادعائهم املباشر بالزعم باتهام الطاعن وآخرين 

 اخل .... بالنصب واستخدام طرق احتيالة 

  صحته وحيث ينهار هذا االتهام ويثبت يقينا عدم.. هذا 

 وعدم مصداقية املدعيان فيه من خالل احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 
*د�א(��ل��ن�א(��د���!�א�	�����א����6�-���������..�؟؟؟؟؟؟��/��ن�א��د�و�

��ذ�(����_�؟؟؟؟؟�و�"������A��7א�"��-�(�����������..������ن�א�(دא�#���

�)���+���ن�*د��ق�و��ع�א%�ض���ط��ن(�ن�א�	������ ��و���;א�

 فة للقانون واحلقيقة باملخال

��وبعد انتهاء صفته بالعقار متاما

�3���,�����AR�	&����	��k؟؟؟؟؟�����א�������(و§����[��و��8�P�Z����(
���������������������دون�و ���$������$�M6��$�M4����ن�����SOא����1Fوא�R�T4�

�S����..����$���	���A������]�����4وא�,���uא�,�LA�$����F"و��T����sذא�..��8�/

ن��������������N���R��Lن�א�s���ل�/���bوא��,F����>�2ن���������2��cא���������

�.��Rذ�}�
  الثانية احلقيقة 

و��+���7�3ط�ن�אد��;����#4א�ذ����F��א;��������..�و��+���ن�ذ�!����

��Mن�2�ذ�Sא�و��د��F���)������..�א�و�د���*מ��؟؟؟؟؟����	����א���ذ�و��������

�,���?����מ�(����ع����Sد��و��?�و2��و�..�(L��ل����#�����!�א������!���..�F���ن�

��-����؟؟؟؟؟؟א�ط��ن�،�و2و�א%���א�ذ?������7�3	�د�א��F)���*מ������������

�.؟؟؟؟؟؟

 األمر الذي ينتفي معه مثة تغيري يف احلقيقة أو تزوير 

��1F������SOא����ن��R������1Rא�����T������..����Aא���r��� �a����
�����A�AOא�����Rא������$�&2Q����!�א���F"�&6����&א�r..�א����`�d�������M���4/

���6N��$��$�Y�4אن��	
2Qא��..��{���$�DJ��$�	&£��AR�h"و"ن�



 

 - ١٦٨ -

�..Iא���}�א�S��K�Q]���8�14P�..�Y�4���N��$�c���hQא�.�
  الثالثة احلقيقة 

4-�����د��7()���(��وא�	��دאמ����د�������)���ن�������-�א������Aא��

..�و���دמ��"��دא*�-�אد����6)מ�..����زא�מ�א����د���ن�������ق�א����د�#��

و������4ض�"��()����M���*�د��3���7�دמ��دא2Q�מ�����3ن�א��(4�ق������������������

��������Q��د����دמ�������()מ������������)�؟؟؟؟؟؟/�����Eא����د�و�(�������

�.د�و���

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم 

فقد صـدر حكـم جنـائي نهـائي بـات ببـراءة الطـاعن ممـا هـو 

ومــن ثــم أصــبح عنــوان للحقيقــة ال يجــوز معــه ..منســوب إليــه 

حتى لـو تغيـر الوصـف .. العودة إلي الدعوى الجنائية مرة أخري 

 .القانوني 
 اعم وحيث أن املدعيان باحلق املدني اختذا من ذات املز.. هذا 

 السابق الفصل فيها سندا لبالغهم املستهلة به أوراق االتهام املاثل 

 األمر الذي يؤكد أن للحكم املشار إليه حجية مانعة من نظر االتهام الراهن 

 �������M��NOא�������א	�����>sن��
F���Aא��S����L7�K�Y���Lא��M��NOא�^��Lf����2������$�
��و<
4��1א����������..�א���Aم�ذ2&����R��R�Lא���Fدא[�K�dوא�����c����������c�����1��ن�و2�4Rد��	א
�0א�MRא�

�1F������SOא����ن��R������M)�؟؟؟؟؟؟(א��NOא����$�����[��tא���������א�,�$��&��A/�&��f"�Kد�	א
��א�
��Y�L2&�������������������–א�Q��!�א�F"�����«��Uא�MNO�����6�t�Pم���R���2���������6�/�c�..��وא�����Sא�[,

����������������������6F���)����1#��6F�1#��� �M�Ne�r���Aא��S����م�<Qא�א�A���14R�r"��س��A0م��iא�Q>و��	
���tPم��Rو�..����و]�'�#�A���r��Aوא���FZL����$�	�i���.�
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���Eא��א����א���מ�א�ط	�ن�,���A��"�1א����ون�و�,ط���#�(ط�����وذ��!��	�دמ�'������������:�א�و

�א�(�#��؟؟؟؟؟؟�'دא�?�؟؟؟؟؟ ����-�؟؟؟؟؟؟��د�و�Oא��א�2-����ن�א�4"ل���#�א�� ��-��*�מ����������

�،�وא��و��������ن�؟؟؟؟؟؟� �����-�؟؟؟؟؟�،�����א6ض؟؟؟؟؟ ����- ؟؟؟؟؟ ���������7��د������*מ�

�.,��)��אN()�מ�b,�אن����(زو����#�ذא�7א�(و��ل���ل�אN()�מ�א��א2ن

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٢٢فقد نصت املادة .. بداية 

����MNOذא��2ن�א[������K�c����א�[,���F�1�4R�!��
������
�gא.��#Rא���K
���"�h&fو �bو�!�אIو��1�#�� �g
Rد���Fא����K�c,]א��M���v�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

-��������(���(מ�����#���٢٢٢ א��������*��و�����و���ق�א�����د������6�������ن�*����ون�א.����א;א�7א�

��Oو��#�د���ل����א�4"�-���א�������-��ن�)و*���1א���د�و�O'ذא�����ن�א�����מ���(�����(و*�����1��#��(�

�?�,��-�6���.�

 )٣/١١/٢٠٠٢سة جل ق ٦٩ السنة ٢٥٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ـمــن قــانون اإلجــراءات الجنائـيــة أن يتوجــب عـلــي ٢٢٢مــن المقــرر وفـقــا لــنص المــادة  

المحكمة أن توقف الفصل في الـدعوى الجنائيـة إذا كـان الحكـم فيهـا يتوقـف علـي نتيجـة الفصـل 

تكـون  أن – علـي مـا جـاء بالمـذكرة اإليضـاحية للقـانون –في دعـوى جنائيـة أخـري ممـا يقتضـي 

اـلـدعوى األخــرى المرفوعــة بالفـعـل أمــام القضــاء ، ـفـإن ـلـم تـكـن ـقـد رفـعـت فـعـال ـفـال محــل لوـقـف 

ٕأن المحكمـة فطنـت إلـي هـذا الـدفاع واعـادة .......... الدعوى ، وكان البين مـن محضـر جلسـة 
 وكلفـت الطـاعن بتقـديم شـهادة رسـمية بمـا تـم –بعد أن قررت حجزها للحكـم .. الدعوى للمرافعة 

واثـبـت الحـكـم المطـعـون فـيـه تـقـديم الـطـاعن ـشـهادة ـمـن الـجـدول ـعـن .......... لجنـحـة رـقـم ـفـي ا

الجنحة المشار إليها ، فقـد كـان علـي محكمـة الموضـوع تمحـيص طلـب الطـاعن ووقـف الـدعوى 

المطروحة حتى يفصل في الدعوى األخرى بلوغا إلي غايـة األمـر فيـه أو الـرد عليـه بمـا يدفعـه ، 

 فضـال عـن قصـوره فـي -لك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيـب أما وقد قعدت عن ذ

 . باإلخالل بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه –التسبيب 

 )٢٨/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٩٢ لسنة ١٥٨٨١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
ن مـدونات الحكـم الطعـيأنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل ووبتطبيق المفاهيم القانونية 

كـان الطـاعن قـد .. قبل تقديم المدعيان بالحق المدني للبالغ محـل االتهـام الحـالي يتضح أنـه .. 

/ ضــد المــدعو.. إلــي نيابــة ؟؟؟؟؟؟ .. تقــدم بالعريضــة رقــم ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ عــرائض ؟؟؟؟؟؟ 

 والـقــائمين بتزوـيــر.. اللــذان كاـنــا مكلفــين بإنهــاء التســـجيالت لصــالح الطــاعن ؟؟؟؟؟؟ ، وشــريكيه 

 .؟؟؟؟؟؟ / التوكيل ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ مكتب توثيق ؟؟؟؟؟؟ بتحريض من المدعو

 وقد قيدت هذه العريضة .. هذا 

�����؟؟؟؟؟؟����&��M؟؟؟؟؟������M؟؟؟؟؟؟����..������h	؟؟؟؟؟�]دא������&��M؟؟؟؟؟؟������)������M����..
��A(�א�������א���$�������A§��6�/�dא�
���א��2������و$��cא���R�L"$�م�א�������و��م��2/��אIد���..�و7�


Rل�א������/����tP�14Rא�678م�����0و�&���N�&`؟؟؟؟؟؟�و.�
 ملا كان ما تقدم 

�ن���..�و��+�ط��[�א�ط���ن�و�دא�	���2�ذא�א%�������#������-�א��و �وع�وط������)�����������������������������'

(��ق�א�وא*	-�و(�وמ���(د��;�א��()��ن�א�������ن����#4א�ذ���و��وא�)()מ���%د��-������������

���א�� �-�א��א�2-��(و����()��-�א�(زو����������������א��ط�و�-� د2מ��ن�א�ط�������A��")ن�،�و�ن�3מ�

�.�#�א�(و��ل�'�#����#4א�ذ����

 ما أن توقف االتهام الراهن إ

؟؟؟؟؟؟ /تعليقيا لحين الفصل في االتهام الموجه إلي المدعو�

 .وشريكيه في القضية المشار إليها سلفا 
 إال أن حمكمة املوضوع 

6��������d�&o¬��$��4"��	��א��� �4Rو�א�&د�"��7��4Lא�א��^ن�دون�א��������Q>�K��R�L
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي : لثاني السبب ا

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد .. القضاة 

وهـو مـا جيعـل هـذا . .ني املعتربة التي أعتكز عليها يف قضـائه بإدانـة الطـاعن

  ا بالنقض واإللغاء واإلحالةقائم علي غري سند من الواقع أو القانون جدير احلكم

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجـب أن يشـتمل الحكـم عـلـي األسـباب التـي بنـي عليـهـا وكـل حكـم باإلداـنـة 

يجــب أن يشــتمل علــي بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي 

  .وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
قنعـت القاضـي الـذي أ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن ذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهفـإن هـالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـه  ـم مــن ـل ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل ـة عـل حــق المراقـب

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ية ج مجموعة القواعد القانون٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام
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 )١٧٨ ص ١ القواعد القانونية ج  مجموعة٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ألن مـن 

شـأن القصـور أن يعـجـز محكمـة اـلـنقض عـن مراقبـة صــحة تطبيـق الـقـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 ا كان ذلكمل

��dא�

ل�وא��PIא�����Lو�������
ن�/�Lא��MNOא�)�F�14$�وRن���4�F"��..��v[��א�����
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 الوجه األول

ه لعـدم بيانـه واسـتظهاره ماهيـة املصـلحة قصور احلكم الطعني يف تسبيب

والفائدة التي عادت علي الطاعن مـن تزويـر التوكيـل وإغفاهلـا أنـه بيـده 

صـالحيات التوكيـل املـزور ، فلمـاذا سـيقدم توكيل صحيح وسليم وبذات 

 .الطاعن علي التزوير 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفـي بذاتـه فـي التزويـر ، ولكنه صاحب المصـلحة المتهم بالمحرر المـزور مجرد تمسك  

ـه  ـراف الطــاعن التزوـيـر أو االشــتراك فـي  كمــا –لعـلـم بــه مــادام ينكــر ارتكابــه ويجحــد اـفـي ثـبـوت اقـت
فـإن الحـكـم إذ لـم يـدلل علـي قـيـام الطـاعن باالشـتراك فـي ارتـكـاب  –الحـال فـي الـدعوى المطروحـة 
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ـي تــوافر القصــد الجنــائي ، يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب  ـر وعــول فــي إدانتــه عـل التزوـي

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

���������������������j�M�NOدאم�א��$���
(�א��4�0���Mو�&<����K�1�]N��8��	א�0و���	
����{�Tد�א��&�
���
�א����hQ	��א��0و�&�"و�א` ��/>�M6�14"ن�א��R�c��.��MAא���

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (
 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح أن .. القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل تطبيـــق جملـــة المفـــاهيم وب 

 في األصل مملوكه لكل من محل التداعي كانت األرض 
 ؟؟؟؟؟؟/��א��د�−

�؟؟؟؟؟�/��א��د��−

�؟؟؟؟؟/���א��د��−

�
R�������M6א���$�����6Rא���������u..�؟؟؟؟؟؟�/�و�����Qא�א����z�Z������م�؟؟؟؟؟�،�و7[���Rن�
����J�K
R@����������������1و�4R�	
�
אع�א��,�&/�(�وא��6F"��/�2و@�&אم��،�D'4و����]�����N4א��cAF�K�SOא��#�L

�.�YRא���א6���1R&�א���}�
 فقد حرر املالك السابقون لصاحل املشرتي املذكور

 ؟؟؟؟؟؟ توثيق ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟التوكيل رقم 

#����ن�������1אF��(�?�א�ط����ن�ذא�7א�	���ن�����ل�א�(��دא��؟؟؟؟؟  و���#�R ��ون�����מ..�2��ذא�

)���و���א�و���-�א�(�#����د��S�ن�א����!�א%"����ن�����������(א�ذ?�������ط��ن�و���-�����)�؟؟؟؟؟؟(א�ذ����

�-����..�(�����Aط��ن�א�("�4���1��و��<���و����-�א�"�����7א�

-��.�(و�3ق�؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و2ذ�Sא�و���-����د����*מ�؟؟؟؟؟؟��

 

 

 



 

 - ١٧٤ -

  لعني التداعيوبذلك يتضح أن الطاعن لديه وكالة من أخر مالك

 )بصفته وكيال عن املالك األصليني(

تبـــيح لـــه كافـــة صـــالحيات التوكيـــل المـــزور ؟؟؟؟؟؟ لســـنة �

المزعــوم تحريــره مــن المــالك الســابقين .. ؟؟؟؟؟ توثيــق ؟؟؟؟؟؟ 

 .؟؟؟؟؟؟ /دون وجود المدعو.. إلي الطاعن مباشرة 
 ومما تقدم يتضح أن الوكالة املزورة 

ال تمنحهـا تضيف للطاعن ثمة ميزه جديدة ولم تمنحه أي صالحية لم .. محل هذا االتهام  
ومن ثـم فـال مصـلحة وال فائـدة مـن .. له الوكالة الصحيحة رقم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ توثيق ؟؟؟؟؟؟

 .الزعم بأنه زور الوكالة محل االتهام الماثل 

 مما جيزم بعدم إقدامه علي ارتكاب هذه الواقعة
������Eא�ز�מ���ن�(زو� N����מ�*د�(ط��()N!���(���א�(و��ل���ل�2ذא�א�-�ذ���ض�"��4��(

�3+��F,�ص���)و��ن��������7א���!�א%"���ن������������-�",F�7�*ل����..�(زو����ط�����X)��!وذ�

2�NQ;�א%F�,�ص�א���)و��ون�����ل�א����!�א%"����ن���#�א��3��ول�����מ��وL����1(���א�(و�3��ق����������

�.�(�����א�(و��ل�א��زو��

 ستئجار ثالث أشخاص جمهولونفهل يعقل أن يقوم الطاعن با

 ثم يزور هلم بطاقات ببيانات املالك األصليني 

 اية رالذي لديه اخلربة والد(ثم املثول أمام املوظف املختص 

 وذلك الستخراج توكيل ثم بعد ذلك ) لكشف هذه اجلرمية

يكون ليس له أي فائـدة أو مصـلحة مـن تحريـره وأنـه بـذات �

فلعــل ذلــك ! تشــوبه شــائبة؟صــالحيات توكيــل صــحيح وســليم ال 

يجزم بعدم صحة هذا االتهام واستحالة تصوره وأنـه فـي الحقيقـة 

 .له صورة مغايرة تماما لما ورد باألوراق 
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  ذلك من ينال وال 
بأن الطاعن قام بتزوير التوكيل محل هذا االتهام ليمنح لنفسـه الحـق فـي القول 

يل الصحيح رقـم ؟؟؟؟؟؟ لسـنة بزعم أن التوك.. بيع وحدات العقار محل التداعي 

فهـذا قـول إفـك صـادر عـن .. ؟؟؟؟؟ يمنحه الحق في التصرف فـي األرض فقـط 

 :ومردود عليه بما يلي .. ؟؟؟؟؟؟ / المدعو

  األول الرد 
�א�F,ص�א��ذ�و������"��-��#�א�زج����ط��ن��#���א3ن�2ذא�אN()��מ�������د��������������ن�ذ�!��

�����א�����6מ������(زو����د6Nل�وא��%و�אق�(���زמ������ذ���!��ن�����ل�א�F���)��7وא�����..����ن�א������ون��
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�����SO�����ن��R������¹א��,���©����F[�u����	�א�$0�Aא(�א�����و�
����1Fא��..���������	��P���Aא���{���������و���a"ن�ذ�]�P�hذ�D�J���$

�����1Rא���א�Y���{��$�8و�..����������{���Sא�����K�Q�]�7�8�16/�..
�SO�����ن��R�������א��?�������א��0א$�$�X&����ول�א��6���{�Q���

�1Fא���..��������$��$��א���]Fאج�&fs��{وذ�. 
 .؟؟؟؟؟؟ غير صالحة لالستدالل بها / وهذا كله يؤكد بأن أقوال المدعو

  الثاني الرد 
������'ذא�����ن�..�����+����������ن�א��(	��������1�����..��و��*��ول�'���!��ن������*����������א����ذ

3מ�*�د�(�מ�����;�א�	��ن����)���و����������������..�א�(و��ل�����'��ن��ون�א%�ض�� �;�و�מ���ن����)�����������

��M��������ق��^,��������������א;�'����אמ�א�("��������7��#�א�	���ن������..���(���א,�ص�א����و���-��������!��
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..��ل��د�د�������א��ق��#�����Eא�و��دא����������7وא�و�دא�7א��ز�6�F�'�E)��دون�������(�����(و�������

�.������د���ن��ن����!�א%�ض����!�و�دא�7א�	����א����#������

 الثالث الرد  

���������K����T������c"و�א���2
7�&������0و��� �e�\������R���Lن�א�^����)���2"����"ن�אIو	אق��
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����������1F����ن�����SOא�R�����At(�א��$��$�..���������)����1#��6F�1#��� �M�Ne�d����������F"�{�ذ�
����[����$�
>�����R�Lא���r���1א��.�

 وذلك بعدم قيامه بإبرام التصرف مع سالفي الذكر 

�ه مثة التزامات لصاحلهما يلعومن ثم ليس 
ود ثمـة مصـلحة أو فائـدة يضـحي ظـاهرا عـدم وجـ.. ومـن جملـة مـا تقـدم .. لما كان ذلك �

ومـن ثـم لـم تسـتظهر محكمـة .. عادت علي الطاعن من تزوير التوكيل موضـوع  االتهـام الماثـل 

حســبما ـهـو (الموضــوع ماهـيـة الغاـيـة والـهـدف اـلـذي يرـمـي الطــاعن لتحقيـقـه ـمـن تزوـيـر التوكـيـل 

مـاذا نسـب ل.. وبـذلك يكـون حكمهـا عـاجز عـن اإلجابـة عـن التسـاؤل ) مزعوم في االتهام الماثـل

للطاعن التزوير المزعوم وما هي الفائدة التي عادت عليه منـه؟؟ ، وبـذلك يضـحي ظـاهرا قصـور 

 .الحكم في تسبيبه علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء 

 ثانيالوجه ال

استظهار الـدالئل الكافيـة علـي  لعدم طعون فيه يف تسبيبه قصور احلكم امل

بتزوير التوكيل حمل هذا االتهام مبا يعني إغفاله حتقيق مـدي علم الطاعن 

 .توافر ركن من أركان جرمية االستعمال للمحرر املزور  

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
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�Iوא�،��R�Lא��	�14دوR��/
6���"و��و$
��oא��0و�&�/���6و���/��ل�א��c2��>�7"�W$��زو	�و	�����

�����������/��	����"و�`��
ن�/�Lن�א�������م���+,����0و�&�א��F"�14R�c���u،�و]�&אد�א����
��ن�"و�7�
���������)
���14R�c����j��2،�و	א�����Q>���]���S��Kא���R�L،�]ذ�א��������K�1]�2א��0�����M4و�&�و2

�����������6�$�Y���8��46��4و�T���$�R�)א	�������^ن�א�
א������������uذ�}�42`�K�M�NOد�א
�,A$��A�A�
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��������X��i[�������א����	ع�$,��hQ�
�$�א	�א�N�Iم�،�و��6��SA£�8א�'&ض�א�>�hQא��&وض�א�
���AF�b 

ن���P&א�����N����
ن�/�Lא��MNOن�אs/�،ن���
�Gوא��:
��7����$��6א�.�

 )١٥/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٤٨٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

العـلــم ورـقــة الـمــزورة ال يكـفــي ـفــي ثـبــوت مـجــرد التمـســك بال 

ـــالتزوير  وهــــو ركــــن جــــوهري مــــن أركــــان جريمــــة االســــتعمال ـب

 مـن قـانون العقوبـات ال تقـوم ٢١٥المنصوص عليها في المـادة 

 .تلك الجريمة إال بثبوته 
 )٤/٦/١٩٥٦ جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١عن رقم الط(

 وقضي أيضا بأن 
ل�א�%و�אق�א���زو���א���"�وص����)����������ن��ن�����ن������-�א�(	�����א�	�מ����(زو��� 

��N(��وמ�2�ذ�Sא������-�'��3��Nو(���،�������מ���.دא��-����������٢١٥#�א���د�� ��ن�*��ون�א�	�و��7

���������������������������!��ن�����מ�א��د��ل����#�(�و���2�ذא�א�	��מ���د?�א���()מ�،�و��������ن�����د�א�(�������(��

�*�מ��(زو��2����و�����و�*-�א��زو���4���N#��#��3و2�7ذא�א�	�מ���دאמ�א��()מ���س�2و�א�ذ?�

��س�����������������������#����-�����אF(�!��#�א�(زو���،��Mن�א���מ�א��ذ?��� �#��Mدא��-�א��������#�2�ذ�Sא�

��د�(��)�����و�*-�א��زو���א�(#�*د�)��زو�)���#�* �-��د��-���ون�*�"��א����ن���

 )٩/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٨٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
لـم يشـر مـن يتضح انـه لبيان علي مدونات الحكم الطعـين أنفة اوبتطبيق المفاهيم القانونية 

 أنه قـام باسـتعماله بنفسـه وهـو بتزوير التوكيل أوإلي ثمة دالئل علي علم الطاعن قريب أو بعيد 

ن جريمــة اســتعمال المحــرر أركــاوهــو مــا يجـعـل الحـكـم فاـقـدا ـلـركن مــن أهــم .. ـبـأمر تزوـيـره عــالم 
فقـد أهملـت محكمـة .. بـل علـي العكـس ..  مـدي تـوافره ولم يسـتظهر.. المزور المنسوبة للطاعن 

.. بـأن التوكيـل محـل هـذا االتهـام مـزور الموضوع العديد من األدلة الجازمـة بانعـدام علـم الطـاعن 
 :وهذه األدلة علي نحو ما يلي 
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  الدليل األول    
����و�7�ن�א�ط�����ن�*���د������W�1,����אن���(,����ذ�������-�'�����א;א�3����7

������(�2���ل���	�ود�و�ن���-�� ؟؟؟؟؟؟א�	��د�א��F�)�����*מ�������א�(�

؟؟؟؟؟؟�وذ�!����#�א����و�א���3���7�ن����د�אN(4��ق�א�����מ������������������������

�.�����و��ن����#4א�ذ��

 وهذا يؤكد يقينا

���M���4���8�����FI������0و	���[�����cא����2
����cTא�������j��R����Lن�א�"

د��"�ZPو$�����M4���8�M^$&�07و�&�� 
�.�

 الدليل الثاني �
�(�دא�7�ن�א�ط���ن��������(�מ�א�(د���������6������ن�א���3���������7�

��ل���د����Eא����ل�����(�(�����'*�א����ول�(	��ل���#�א�	����������)

?�����������א.*���א����و�����א�)و����ل�א�"������A*��מ�؟؟؟؟؟؟������(א�(

؟؟؟؟؟؟��"�4(����/���-�؟؟؟؟؟�(و�3ق�؟؟؟؟؟؟א�"�د������ن�א���د�و�������

�.و�����ن�א���!�א%"���ن�

 وهو ما يؤكد أمرين


م��":�األول ���R0א��	0و�����cא����2

د�א����� 
��M���4�������N��j�����F
�������������M��sذא�2��ن���4/�����[��&`��$�Y�4PIא��Z$��א���	و�P

������$�+�����
���F"د��و
 

م���(��R0$�
>��T2�(�����Aא���K
�����؟؟؟؟؟؟�����M؟؟؟؟؟؟������	�&6������K..�א��$�+������ن�א���N�

�c$��7^ول���	א@�&א.�
������b:�أمــا األمــر الثــاني� 
���R���Lא��	א&���sن�]��/�c���2
א��

��S؟؟؟؟؟؟������
����؟؟؟؟؟�7���M؟؟؟؟؟؟�����	���t��
ل�..�א�,��و��
�������������&���א��,��������c�2
<Qא�א@�&א	�$���0iم��^ن�<Qא�א��
���������F��6��M�Rز���T2����A/ض�	Iא�K�\����	�و�A�1א��F���$�K

��
R؟؟؟؟؟؟��/�א���..����������&��^ن����07�bو���MRو"ن�ز�S���hQא�
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����������hQ�����cא����2
��م�"ن�א�����Qא�א678��>�c���l�c����2
א��
Lא����R�)؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟؟����M�	�(���h
����&���א��,�������8

����A/ض�	Iא�K�..���R���Lم�א������{�Q���)��M��Rز������1��4R
	
2Q����م�����)�א���Qא�א678�>�c��l�c���2
�&�א����Qא��..���0و��>

���c���2
��bא��� 
������$�c���&א	�"و�$��7�
ل�]������¦�a���و�
����t,א��..�������������
R���&	��א������0و	�$������A��u�LA��{ن�ذ�s/�/
���07و��&����������و����r�]�F..�؟؟؟؟؟؟��$��R��L4����#�/و�"��t4,$�h"

��م����Qא�א678�>�c��l�c���2

د��..�א�����7�����$��t4��و"ن�א�,

R�14א��R�/�]4����t:و"��T2؟؟؟؟؟؟�.�

 الدليل الثالث 
א��(,دאמ�א�ط����ن���(و����ل�א�"�����Aدون���وא��S��#�'*���א���ول�

���زמ������������������������و*���E..�(	����ل�،�و*���ول�א.*���א���������

'*���א��..������-�؟؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟؟��F��)������*מ�����#�2����ش�א�	���د�א�

�.�"�-�א�(و����7

 فإنه كان يقصد بال شك


R������א��$������د	��������؟؟؟؟؟؟א�,���M؟؟؟؟؟؟�����	�c���2
؟؟؟؟؟؟�/א��
�������S�����)Z�2
��7�b�� 
��YA�������Zא������א��R�Z�����و2�]��,�

�Z��א@`�	��]�"�1	��7��6$[,
 وهذا يتضح جليا من استخدام الطاعن لفظ توكيالت

���������ª]א��+�אم���h&�Iن�א�N��	א�0و�c�2

د�א��,Aذא��2ن�א�s/
��c�2
7�������)Z�2
�
د�א���,Aن�א���2�����M؟؟؟؟؟؟���.."$�	�c��2
"�hא��

�����Z������א�����د	��$����א�,����4R��A�����2�Z(�א��
�������؟؟؟؟؟؟وא������
��م�؟؟؟؟؟؟��������؟؟؟؟؟؟����������	�1"�،�؟؟؟؟؟؟��)�´��3؟؟؟؟؟؟��(א�����YAو<

����؟؟؟؟؟؟�����3؟؟؟؟؟(��������؟؟؟؟؟�،�؟؟؟)�و´����3؟؟؟؟؟(؟؟�����)�و´
2��c	��M؟؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟؟�و´�3؟؟؟؟؟؟�
�./���R�Zא��
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 "توكيالت"فإن ذلك يؤكد أن الطاعن يقصد من لفظ 

 كل ما سبق ذكره واقر بصحتها وسريانها 

 فإذا كان يقصد التوكيل املزور 

 فقط " توكيل " الستخدم لفظ 

  الدليل الرابع
���ن�����ل�א�ط���ن��ن��و*��Eو������"��-�����������ن�א��(��ل�����

�و���������زو�������������Sود��و'������..�א�(و��ل�א��زو��'ذא����ن��	��מ��و

؟؟؟؟؟؟���#���/�و*���E#�א.*��א���	�د���و�ط������د�F����;�א���د�و�������������

��(,دמ����#�'F��)�����)��W��ذא!(ذ���!���������ن�א%,������	���מ��+����

��	��د���و*�����E��#��..(و����ل����زو��..������-�؟؟؟؟؟�؟؟؟؟؟؟א�	���د�

..���د�و*�מ����Fط�������و��#�(و*�	��������..�"�-�א�(و��ل���'*�א���

3מ�*��מ����(د��;�א�ط���ن�و'�)�������������(,دמ�א�(و���ل��������������

�.؟؟؟؟؟؟ ���-؟؟؟؟؟؟א�"����A*מ�

 لذلك قام الطاعن 
مطمئـنـا إـلـي وكيـلـه ودونـمـا أن يعـلـم بأـنـه يســتخدم التوكـيـل ـبـالتوقيع 

  تزويره ؟؟؟؟؟؟ في/ الذي اشترك آخران وبتحريض من المدعو

  ذلك كان ملا 


ع�����م����������:
���א�TNlم���$"��R��Lא��{����MJ	2&�،�وQא���]F"د���Iא��4¬�MJ	و
������������+�א$������T4Rم��R�M���$،�و�	א�0و�c�2

د�א�� 
���T4R�..��������Y��Lא��M�NO�8"ن�א[

����Rدو����"ن�������������������������Lدאن�א�"���F"���T2�،�h&>
��Qא�א���/�ع�א.zאد�&����Zf$��$�����	دא�"و�]�
�����������������R��Lא��M4���j�Wא���	����2א�0و
���6&�	��2א���K�M4א��T������MR0ل�א���Qz��R�Lא�


د<��؟�� 
��M4���8�
�!����+�$��6و<N/��>د
 
��!�����c�Lא���	
�,A����M�NOא�b�����$�
و<
����و]�'�#�AF���$�	�i�
��14R�b��.�Kא����

 ثالثالوجه ال

تعقـيـب عـلـي أوـجـه اـلـدفاع اـلـرد والقـصـور احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب و
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والدفوع التي متسك بها الطاعن ومدافعه ومل ينفك عنهـا حـىت قفـل بـاب 

وتـرك ) بـرد غـري سـائغ(املرافعة ، حيث أنتقي احلكم دفعني ورد عليهمـا 

ورائه العديد من الدفوع وأوجه الدفاع اجلوهرية التي لو كانـت قـد حققـت 

 ما يعيب احلكـم وجيـدر وحبثت وحمصت لتغري وجه الرأي يف الدعوى وهو

 .نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن ر في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من أن التأخي

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

اكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحمتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ملا كان ذلك
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���������و�2ن�א����Zf��$�dل�$���������R��Lن�א�"�)���&�א.�4:�lو�Y��Lא��M�NOא�)�Fو
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ع�و"و /������א��$�����������{����

��������������A��g
Rא���K�h"&א����,�D'����6و t��6و�,t/�..��������������Y��Lא��M�NOא���TNl�8"ن�[
�������&>

 ��Q>��R��66א��/
ع�א.��d��`"�..A/�Y�/د�)	��fوא��D�Jد�&���T6�4R�)د	و��

���T6�א&o8א�����1]N��8و��#��)������A�8��4���Dد�7[,����$�
��14R�(�������A/ع�
/������1א�����$"
���������Gא&o@א�אQz���و��"�b��6دون�����&o��6�4وT>"�..����������������A����6TN��b�����hQ��&�א�$Iא�
�و<

�����������6�4R��6وא�&د��eع�
:

	��Kא������bو$��<��Qא��/
ع�א���TNl�d4]J"�Wא�,A�����$��
�14�:�
�א%ول�د�Eא�

�������Q�د��ن��2��!��F�,�ص���������..�����)�������א�(מ�א�Fد�دמ�א�(����א�ط��ن���وא*	-�و������

و������Fא���ذ�ن����(4�����M)��;�������..�؟؟؟؟؟؟��/�W,�ون�*د�א�(��و��2و��د����)מ�2מ�א��د�و������

��ل�و��� )�����#�א�(زو�����"��(��و2و�א��د�و�.؟؟؟؟؟؟�/�'��א;א�7א�(

 يه نقضا أنه ذلك أن املستقر عل

مـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـزر وازره  أنه ��

وزر أخري ، فـالجرائم ال يؤخـذ بجريرتهـا غيـر جناتهـا ، والعقوبـة 

شخصية محضه ال تنفذ إلي في نفس من أوقع القضاء عليـه  ، 

ـدأ أن اإلجــرام ال يحتمــل االســتنابة ـفـي المحاكمــة  وحـكـم هــذا المـب

 ). أيضا(حتمل االستنابة في التنفيذ وأن العقاب ال ي
 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 وحيث أن الثابت 

 ���������������Y4R����/����A}�א��א/��R�uא����R�L^ن��4
א����א�&א<���/F����!4���$�
��14R
�����������������������{�4��1ذ�Rد�
�����������א��0و��&�وא�[�#$��t4���c"ن�א�,��،��R��Lא���Z|���&f¤���� و

�&ض��U�����1..�؟؟؟�؟؟؟/�א���0אع�]��4�I�Y	ض�א����PIא��Z�����א��$�c���2
�&�א�����a"ن�07و����
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����������������������h ��$���F"�a�������4R��At�����א���&א#�bא��$�	
2Q����rא�]R[��F^`��$��&`��$��R�Lא�
�����������������R��L4����z�u#��4��Y،�و��PIא���62Z$���$�1Rא���א�Y���..��������&�:����4R�St���7�����..����$"

������6F^��MR0وא�������$��<��Qא���]Fאج�&f[����������&�`��$��R�L4��Y�4PIא��Zא���$�d����..ن��s�/
�b#&א�47��$}�א�����.ذ�}���[

 هذا فضال عن أنه باع للمدعيان باحلق املدني 

 بدون صفة ما ال ميلك 
حيث انتفت صفته وصلته بعين التداعي منذ ؟؟؟؟؟ إال أنه باع إحـدى الوحـدات للمـدعيان �

 ومن ثم فإن تزوير التوكيل محل هذا االتهام ) .. فهبال سند وال ص(بالحق المدني بتاريخ ؟؟؟؟؟ 

 ٕمن شأنه إخراج نفسه من الواقعة والصاقها بالطاعن 

 ومما تقدم يضحي ظاهرا 

 ������Rزل�����}�"و�����]��jو������$�א/�����{�����hQ������Rא��Lع�א�������د/��&>
 �h���$�..
t/و�"�����o��@א���]�������4Rو�א�&د�"���t����TNU���7א�j�{ذ��MJ	و��,.�

Eא��#��3א�د��

�!��א�ط���ن�و�دא�	��������)�..����������Sذ�2�����)�Nن����ط���E�و�د����������Nو��د��3�-�������

�)��و�����د�S(و����ل�"�����4��A��د�(���������	���ن�א�(��دא�#��� ����و�����;א�������ذא���..�א�وא*	��-�

����وמ�����#�(زو�����(و����ل��,�������ذא�7א�"���������7�..��-���)����-�����������מ�������	��������

��.א�("و���و�א�و*وع

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

إن ـكــون الجريـمــة مســـتحيلة معـنــاه إال يـكــون ـفــي اإلمـكــان �

تحقق تلك الجريمة مطلقا ، كأن تكـون الوسـيلة التـي اسـتخدمت 

 .في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها
 )١١/٥/١٩٣٦ ق جلسة ٦ لسنة ١٤٣٧الطعن رقم (

  لدي حمكمة املوضوع وحيث ثبت

��I	ض������������������� �N4��d�������#��`���
�4��Mو�7�8����و�t�P�1¨	�c�2
7�������R�Lن�א�"
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�����1Rא���א�cl�	�Aא���r��و��..��������������6T>"����¨	�)�/&,7���R�K�����R�Lل�א��Tא����dو�����
"��c$��7"ول��	�������1"�]�&א�:	Iא�	א��و�h �$م���Aא_�ص��)�)Z�l�(����4����0م����..�و�7iא�Q�و<


�^ن�א�����1"	ض���������4R�rא
����)�/&�����א��,��&אم��2/��[�K�S��Oא��R���Lא������4��Mو%����c���2
��6�4R�^��א��r���1"و�א��Rא���א.�

 )رجل وامرأتان(فما الداعي إذن ألن يقوم باستئجار ثالثة أشخاص 

 ني ، وأن يقوم بتزوير بطاقات رقم قومي هلؤالء يلينتحلوا صفة املالك األصل

 !كيل املزور حمل التداعي ؟الثالثة ثم يقوموا بتحرير التو
في حين أن بيده بالفعل توكيل صحيح وسـليم ال يقـل فـي صـالحياته عـن التوكيـل المـزور �

.. الذي ليس لـه أي فائـدة ولـن يحقـق أي مصـلحة عـن تلـك المحققـة بالفعـل بالتوكيـل الصـحيح 

التي ال يتصور .. األمر الذي يؤكد يقينا أن الجريمة بنسبتها للطاعن تعد من الجرائم المستحيلة 

 .مطلقا أن ترتكب من الطاعن وال تحقق له أي غرض منها 

 هذا ورغم جوهرية 

 �����������������������	�אo&א����������4R7&د��jو����d��o"ع����
:
<Qא�א��/�ع�]�8"ن���TNlא�
���$&$�1�[�d�L/��6F"�d�����$و�".�

Eא���3+�א�د��

�ل�2�ذא�אN()��מ�و�������מ���������(�!��א�ط��ن�و�دא�	�����(�4;�������(زو���א�(و��ل�����������

و������������و*����E�#�'*��א�����������..���מ���?�'��א;אF�7)��א�	�د�א��(,دמ�����2ذא�א�(و���ل�����������

�-������"������-�א�(�����و�����7������ن���"�����د�א�(و�������ل�א�"��������Aوא��������מ��*�����מ�؟؟؟؟؟؟��

����E6؟؟؟؟؟؟وא�(و����7א�"�د����ن�א���!�א%"���ن�����.�

 وهذا كله علي النحو 

 ������4[����א����!�`&���و�F��..�����������3�t/و�a�tع���
�:
���א�TNl����7�j�{���Mذ�J	و
�����������o[�b&א�6���
<&�h"و��7����/�uא.��Qא�א��>�..�K�^��L_���b����$�M��NOن�א"����2�������
�b�
	�א���K�cLא����,Aن�وא�
F�Aא��S��L7.�

Eא�د��Eא��א��

����د��Eא�ط��ن�و(�!��دא�	���	دמ�*�ول�א�د�و�Oوא���غ�א�(دא;א��(�د�������ن��������������

�R�-��"و����ن�א��د���ن������ق�א���د�#�����Nط)�������ط���ن��3�-���*�-��������..���ذ?�"��4�+��
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�?��ق��������!����N��������	و�دא�7א��Oد�'����)Fא���(������4���Nذ�2ذא�א�	��د���#���ق�����..�و

����*���3��-�3��)���Nא�ط��ن�و�.�

 أوردنا سلفا 

��
Rא������..�؟؟؟؟؟؟��/��^ن�א������cא��lض�	Iم�؟؟؟؟؟،��������������ع�א��R�u�4L$�K��R��L4��1R
���������������4���dא�,��$�
���$�Q>�Qא�א���	��kو<F"�h"؟؟؟؟؟��k�	�����Z#����א§�د�א�	ل�$���Aא���M�

�1Rא�����Yא���R����R����$���"�r�����u"�"	ض�و������3"و�א����
د�"و�א��+,��Aאم�א��&���[������S��و£�8
��6F^��.�

  ؟؟؟؟؟إال أنه بتاريخ

يان بـــالحق قـــام بتخصـــيص إحـــدى وحـــدات العقـــار للمـــدع�

وذلـك بعـد أن أوهمهـا .. واستلم منهم جزء مـن الـثمن .. المدني 

 علي خالف الحقيقة بأنه المالك وأن له حق التصرف 
 وهو األمر الذي جيزم بانعدام 

�4���N�ذ���#�����������..�و�ود��?�"�-��������ن�א��د���ن�א��ذ�و�אن�و��ن�א�ط��ن�  א��ذ?

��	���!������R��,��.��و���Nق����א�("��1�?�("��1*�מ����F,ص�

 وهذا جيزم بأن نقل ملكية الوحدة حمل العقد 

  ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟املشهر برقم 

 سواء باستخدام التوكيل السليم أو املزور 

����������Y�����Qא��>���Rא�������T6F"�a����1F����ن�����SOא�R���T4���4�,��d���3و%�8´�8
�����������R�Z�/�،��&,א�א��Q>��R�Lא��&A��j��6،�وN4%�8�������������
ز�����"ن���T>�ARא���א£�8�1#

�����������R�Y�������T�/�8[�������)
R������–؟؟؟؟؟؟�/�א���N4�1א�R�������SO−�א����ن��R����وא�
1Fא��.�(�

 أما وأن الطاعن ليس طرفا 
ممـا يحـق معـه التصـرف فـي الوحـدة ملكـه .. فـال ينفـذ فـي حقـه .. في هذا العقـد 

وهـو مـا قـد ..  بـالحق المـدني بكل أنواع التصرفات دونما ثمة تدخل من المدعيان
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فبغض النظر عن صـحة العقـد المشـهر أو التوكيـل المسـتخدم فـي إشـهاره .. كان 

 .ففي كل األحوال ليس هناك صفة للمدعيان بالحق المدني .. من عدمه 

 مما جيزم بانهيار األساس املقام عليه االتهام املاثل

����������&>
�
ع�Qzא�א���/�ع�א.:
6�����و����TNl��L]7�j�aא�TN��Kد��	
�7�jو�،�h
���&د���#���4Rو�7&د�"�..�b�
	�א���K�cLא����,A����b��$��F^�����A���2���hQא��&$Iא.�

Eא�,��س�א�د��

������ ���!��ق����+�������������������������(��+����،�Oد�و�א����Lوאز����א��دא���E�ن�א�ط���ن�،��	�دמ�

�؟؟؟؟؟؟����-���و و�)��و��)����ن�ذא�7א�,"وמ����מ�����-�א�����A#�א�� �-��*�מ�؟؟؟؟؟���������

�����A؟؟؟؟؟؟�،�א����(��4-�����*מ؟؟؟؟؟؟�����-�؟؟؟؟؟����(���1؟؟؟؟؟؟�،�2��ذא���. ����-�'���#�������

�#6����.�د��-�א��زאع�و,�و����ن�'ط���א,("�ص�א��� #�א�

 أشرنا سلفا 

����������������������]F"���t�.א�&����rא���`Rא8د�S��&L������1���Sو"ن�"��$Fא���SOن�����Rن�א��"

ع�א�������:
�[����..�:��א���R�Lو¤f&������..�0אع�א������cא���R�&2Qذא(����bو$t,دא��	و���"و

��������c���cא�678م�א���o��"و�MRذא(�0$א��T6#�Rאد�..����������������&�ذ��}�א678��م�و2^7P��R�a�e�¦���و�
��]F^א������א.��TNl���1#�6(�..����א���F�MNe.�

 براءة الطاعن من المزاعم المنسوبة إليه
الحق المـدني شـراء وحـدة مـن وحـدات عـين بـل أن ادعـاء المـدعيان بـ.. ليس هذا فحسب 

رغم أنه لـيس .. ؟؟؟؟؟؟ ، وأن األخير تحصل منهم علي جزء من الثمن / من المدعو.. التداعي 

فهذا كله نزاع مدني يجـب .. مالك وال صفه له في إبرام العقود أو التصرفات بشأن عين التداعي 

  .طرحه علي المحكمة المدنية وليس علي المحكمة الجنائية

 هذا وبرغم جوهرية هذا الدفاع 

 ���������	�����b"و������"و�$������دو��LA����و"����&o���
ع���:
���א�TNl�8"ن�[�..�
��و<
���AF�b 
�������b�
	���K��6TNא����,���2���hQא��&$Iא.�

  ذلك كان ملا 
����د����7�#�����ل�א����زמ���Q��د�������-�����و�R�מ��ن�������Eא���د�وع�و�و����א���د��ع�א�
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�ن�������א��و وع�*د�ط��()��و��מ�(	�ول����)������..��)��"د?��#�א%و�אق�����(�دא�7،�و��N'

�����زמ��M,�ل�א���מ�א�ط	�ن���ق�א�د��ع�،���. ��-�'�#�א��"و��א���طل��#�א�(������

�د��א������ض�وא.�<�;����	��.��#���و��

 رابع الوجه ال

ين اختارتهمـا حيث أن الـدفعني اللـذاحلكم الطعني يف التسبيب حمكمة قصور 

قد قصرت حمكمـة املوضـوع يف هـذا الـرد .. من مجله دفوع الطاعن لرتد عليهما 

حيث جاء يف عبارات عامة وجمهلة عبارة عن منـاذج صـلبه وسـابقة التجهيـز ال 

تنم عن فهم للدفع ومواجهته وفحصه وإطراحه عن بصر وبصرية بـل اسـتندت 

يل فحـص ومتحـيص احملكمـة للـدفاع احملكمة إيل عبارات ال يطمئن املطلع عليهـا إ

 .اجلوهري الطاعن 

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 

�������r��� ������M��NOد��א	و"������d"ن�$���]ذא�����F"����TNUא��Q��>�r������K�	&��Aא�����$
��������������������$�����[�1�6�Fא���������...........�����	א(��R$��و���46و$��Y���8���T$���6و ��א����8�Fs/

���$�{�Qن��
N�����cLא���	
,A�����.�
 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 
أو  نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمـة أو ظروفهـا غامضة فيما أثبتته أوو

أو أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 

الــذي ينبــئ عــن اخــتالل فكرتــه مــن حيــث تركيزهــا فــي موضــوع الــدعوى كانــت تشــوبها االضــطراب 
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علـي الوجـه الصـحيح فإنـه يكـون بما وعناصر الواقعة ، 

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
�ن�����ون��������ذא(����������ط���6ن��� �����א�����������#�* ���;�������-�א�����ض��ن�א�����מ��
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�ن�א�����-�*د���"�������7�#�'������Eא��ط��������د?�'��Q���������(���7�"א%د�-�א�(#�*د��7'��)��و�

�و�אق�א��د�و��O�ن������������-�ذ�!���(	�אض�2ذ�Sא%د�-�وא�)	��ق������e���������(ن���+�ود�א

�.�"��و�"����

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
 تســبيب الحـكـم  المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي 

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
���ن�א�����������#�* ���;�א�����ض��ن�א.�)���מ�وא�<���وض�وא�����ص����#�א�(������א�����מ����� 

�� ������.�	����و�(و

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم واألصـــول والثواـبــت القضـــائية أنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  

قد محصـت إلي أن المحكمة الموضـوعية انه ال يطمئن المطلع عليه يتضح وبجالء تام .. الطعين 

الجلي من أسـباب الحكـم ٕوانما الواضح ..  وحصلت منها ما ترمي إليه إليهااألدلة والدفوع المقدمة 
أن المحكمة طالعت ظاهر الـدفاع الـذي أبـداه المـدافع عـن الطـاعن مـن قشـرته الخارجيـة الطعين 

.. علـي االتهـام الماثـل بمـا ينبـئ عـن اإللمـام بـه وبمـؤداه وأثـره ولم تعمل علـي فحصـه وتمحيصـه 
ـردود ســابقة التجهيــز تمحــيص علــي عــدم الفحــص والوقــد ترتــب  ـب اـل ـي كتـي والقواعــد أن ذهبــت إـل

علــي كــل وجــه دفــاع تمســك بــه وألصــقتها بــالحكم كــرد مــبهم وغــامض وعــام .. الجامــدة الصــماء 
رغم أن كل من هذه الدفوع يتطلب رد خاص ينبئ عن فهـم فحـواه تطبيقـا علـي واقعـات الطـاعنين 

 .الحكم ذاته وهذا يتضح جليا مما هو ثابت ب.. هذا االتهام 

  حيث ثبت أوال����

��/�ع������א����
ع�و"و /�������א���/�2�	����>"�������Y����Lא��M���NOن�א"
�����R��Lא�������������..�א����א��$T6�4Rد�&�4����A/�Y�$�1���M6د/��A�Fوא
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����Q��>�Gא&��o@א��������4��,7�8�������و�46��$�Jو����T6�$دود�&���
�Y�&>
�.א��/��Yא.

 كما ثبت ثانيا �

���������N��u/א����R��F^د��	و"�MNOن�א"�����)��
אل�`�<��17א@���"���
�����������a����`�<��hא@����(�א�����ZPو��tPم��Rو�،���Fو��1وא���Iא
����������������>&���A7د�و
6�
אل�א����&	�"ن�وزن�"�Aن�א�^�وא�&א�T/�،�u&دود��


ع�����:
6��]���TNl�1א� 
$�............��������TNUא�d�F�2���و�

ن������������������N��M�����6
د�����[�1א��2Q&�و$�
אل�א���"��tP�1�[���TL7

�hא����u/א���M��.$��א���DJ�14R�r� ����M6"��س��4
 ومن هذه العبارات العامة وا�هلة 

 ال يتضح وجه اطمئنان احملكمة ألقوال الشهود 

هــل هــم مــن وردت أقــوالهم .. وأي شــهود تقصــد المحكمــة 

أم أقــوال .. بقائمــة أدلــة الثبــوت المعــدة بمعرفــة النيابــة العامــة 

 !!. مدوناته ؟؟الشهود الذين أوردهم الحكم الطعين في
  وهؤالء أولئك بني كبري فارق فهناك 

 :علي شهود وهم فقائمه أدلة الثبوت احتوت 

�)�. �ن���!�א�	����א%"���ن(؟؟؟؟؟؟�/�א��د�� −

 )�. �ن���!�א�	����א%"���ن(؟؟؟؟؟؟�/�א��د�� −

 )�.���+�*��و�#����F)��א�	���?(؟؟؟؟؟؟�/�א��د� −

 )�.�א�	���?�د�����מ�א�F)�(؟؟؟؟؟؟�/�א��د� −

 )�. ��ط�����+�א%�وאل�א�	��-(؟؟؟؟؟؟�/�א��د� −

 فقد قالت بأن الشهود وهم .. أما مدونات احلكم الطعني 

− �����ن����SOא��1F(؟؟؟؟؟؟�/�א��Rא���c� )�و2

− ���� )�.:��Tא���Zא�����A�4��YA	�(؟؟؟؟؟؟�/�א��
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− ���� )�.:��Tא���Zא�����A�4��YA	(؟؟؟؟؟؟�/�א��

− 
R؟؟؟؟؟؟�/א���)�R�L4��u#א���.�( 

− ���
6�����1F&�א���A	h(؟؟؟؟؟؟�/�א��F�Aא��a�א���.�( 

− ��� )�.$��&��Rم�����6&�א���A	h(؟؟؟؟؟؟�/�א��

− ��� )�.א������א�0א�MR] &א�rא��t&��((؟؟؟؟؟؟�/�א��

 .A7&�&�א��bLא��&�1R	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟� −
 .A7&�&�א��bLא��&�1R	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟� −
 	��M؟؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟؟�א��6&� −

− ���$
Tא������T.ع�א�T� א)K&«�؟؟؟؟؟�)�א��	א��. 
 تلك هي أدلة الثبوت التي ساقتها حمكمة املوضوع 

 مبستهل قضائها الطعني 

أي شـهود الـذين اطمأنـت المحكمـة إلـي .. وهنا يثور سـؤال �

ـة الثبــوت ، أم هــؤالء الــذين ! أقــوالهم ؟ هــل الــواردين بقائمــة أدـل

 وما ! وما هو وجه االطمئنان إلي أقوالهم ؟! الحكم إليهم ؟أشار 

 !هو الدليل الذي استنبطته محكمة الموضوع من أقوال الشهود؟
 لعله من الواضح اجللي 

���Nط���6ن�'���#�א���د��ل�א�<����ض�وא�����)מ�א����(�د����ن��*��وאل���  �ن�א��ط������E��#�א�����מ

��(دNل����#��	��دמ�א�	���מ�(�د���دא�����2��-�א�F��)ود�א���"��ود..�א�F��)ود�Nא������ن�،�و�����2��و�و

�.2ذא����F!������)دמ�א���מ�א�ط	�ن�..��*وא�)מ�

�

 الثابت ثالثا����

��م������A7����$�1��4Rو��Z��R����F"�..���X�����"�K����TNUא����:
7�j

אل�א��6
د����������I���TL7��6F^��c�&ل�א�
A4א�وא��א�������6TN�
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�..�����������������u/א��6���א���{����W�����Rא�L�1א��4Rد�&�7
:��א��j�c�
�14"�
אل�<��r8א��6
د���RאR��R�L�.�
 نزه احلكم الطعني عن مظنة التعسف توذلك حىت ي

 يف االستدالل ويوضح وجه االستنباط واالسرتشاد 
��د���ن���������#�א����מ�א�ط	��ن��ن����(#���ن�,��ل��*�وאل�א�F�)ود���������ل���ن����������������������������

�����(��'�-(��א��و�)-���2�Fد���وذ�!��ن�א��ط��ن��..��ل���Fل��(�ل��ن�א%,�������..�א��ط��ن�א��و

����و�ن���د�����7�-�����..�א%ول�،�(,(���1ن�(�!�א�(#�(��ل��ن��*وאل�א�2�Fد�א���3#�،�و�2ذא��������������

�.و2و�א%���א�ذ?��	���(�����..�א��و وع���و�א.���ل�وא�N)�מ�وא�<�وض�

 فضال عن الثابت رابعا����


ع�א�d�6�Fذא(�א���K�«6א�&د��14Rא���/����������u"ن��:
��TNlא�
�����..��א��t&��(������م� ������>�]`�d����a��)����:
TJو]¬��8و�(

�����6��[�G�����(�و7&7��&t�1א�����[�����TL7����TNUא�d��F�2���������F^�
�������t��&£��ووא:P��6FI�..............���������1�4R�u/��
ن�א��N��M�����و$

��R�)�]��8א�Y������tP�����DJ.�
 وهذا جيزم بوضوح تام 

��وא���)��-�א�(�#�����ن�'��אد2��������ن�����-�א��و وع�����7'�#�א��دود�א�"���;�א��	������������

�����-�(��#��ل�* �-��������Nמ��ن���ص�و��+�و(���ص��	��"��א�د��Eو���2�-�א��ط���ن�א��و

�(�!�א�(�����7،�و��)�����د��N�ن��ن�(و ��2���A�-�א��ط���ن�א��و�)�-���(������7و(و ���A�ن������������������������

و2�و��(������.�.������F����7'�#�א�ط��ق�א%�����..�א�(�����7ذא()��������ل��ن�2ذ�Sא��ط��ن����

����+�4��N)�מ�א��(�-����#��?������..�א��دود�א���2ز��وא����-�א�(�)�ز�،�3מ�'�"�*)���#�א���מ�

�د�אط����7�?��س�* �7و��#��.�

 ومن ثم 
يتضح وبجالء أن الحكم الطعين قد اعتصم في تسبيبه بعـدة عبـارات .. ومما تقدم جمعيه �

ٕوانمـا هـي .. اقعة وظروفهـا ومالبسـاتها عامة ومجهله وجامدة غير منبثقة عن بحث وفحص للو

وـلـم ـيـورد تســبيبا خاصــا .. عـبـارات ســابقة التجهـيـز وكأنـهـا إجاـبـات نموذجـيـة صــماء ومحفوظــة 

وـهـو ـمـا يؤـكـد قصــور الحـكـم ـفـي تســبيبه قصــورا .. لـلـدفوع الجوهرـيـة الـتـي يتمســك بـهـا الـطـاعن 
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ر مشــوب بــالغموض مؤســفا ال يحقــق غايــة المشــرع مــن إيجــاب التســبيب الجلــي المفصــل الغيــ

 .ٕوهو ما يستوجب نقض هذا الحكم والغائه .. واإلبهام أو اإلجمال 

 الوجه اخلامس 

اللـذان شـريكيه  ، و؟؟؟؟؟؟/ متسك املـدافع عـن الطـاعن بوجـوب اسـتدعاء املـدعو

حرضهما الرتكاب الواقعة ملناقشتهم فيما هـو منسـوب إلـيهم وذلـك تصـويبا 

مامها وهذا املطلب اجلـوهري إال أنهـا أهملتـه خلطأ النيابة العامة التي ابدي أ

ورغم ذلك مل تستجيب احملكمة ومل ترد علي هذا الطلب مبـا يفيـد .. ومل حتققه 

مربر وسند اطراحه ، وهو ما يؤكـد أن هـذا احلكـم معيـب بالقصـور املبطـل يف 

 .التسبيب 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
ٕواـلـي اســتحالة  المـكـون للجريمــة لفـعـلي انـفـي  اـلـذي أـبـداه الطــاعن متجــه إـلـلـمـا ـكـان اـلـدفاع

ـدليل كمــا رواهــا شــهود اإلثبــات حصــول الواقعــة ـه بتحقـيـق اـل ـا لتعلـق  فــي فإـنـه يكــون دفاعــا جوهرـي
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسـائل الدعوى إلظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ٨٨تمبر سنة  سب١١نقض (

 وقضي أيضا 


ن���������������Nن��"������ [��6�4R�Yو�����TNUא����Sא�0�47�hQم��Atא���b4o�K���8 ط�
���������������������M���دאم�<�Qא�א�[6$���T����د�8���و:$

ن�$[6N�1"ن��]N��c�����$,���R�K��J	א(�و"�[���$�

�����R�/ود��R���Lא�����Rز��$�Kل����Oא�
��>����T2ض�
��TJو�"�\������tدون����2Q&�وא:����!�א��א��

	��א�
א����(P�(��������������b�
�وא �>����
אد�א.��#���SאIد�����Kא��A§ن�^���	&�A$�
�>���$�1��Qא�]�>

���R�u/و�א��א"��R�Lא�����
ن�	<����Nل�"ن���eز�
i�8ول�وIم�א�Aא��K��TNUא.�
 )ق٥٦ لسنة ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ -١٣٨ – ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

 

�وكذا 

�ن���ون�א��د��ع�*�د���������������Nد[��#�وא���א�����������(�������-��#�א����מ����(���ق�א�وא

����N�وز�א.���אض��������������������� ط����و*���7�ن�א�د��ع�א�ذ?�*"د�����(��ذ����*�وאل�א�F��2د
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אNط���6ن�'�#����F)د����א�2�Fد�א��ذ�و���������3���2�ذא�א���د���ن��"��د���א��د��ع�*��ل��ن��������������������

�!���ن�ط�������������������מ������S(���ق�(���-�א�����-�و���Nد[�����������#�2ذא��ن����ون�א��د��ع�

�S;א��M��-ن�د�������طو?���#�א��ط������א;�א�(���ق���دאמ�'.�

 )١٢٢٠-٢١٩-٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض (

 وقضي كذلك بأن 

التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشـهادة 

ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك مـمـا يـعـين القاضــي عـلـي تـقـدير 

 والحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة الـتــي تســـمعها أقواـلــه حـــق ـقــدرها

المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها ممـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت 

 .به من األدلة األخرى التي عولت عليها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٥ أكتوبر ١٢نقض (

 ذلك ملا كان 

 ���������������fI�1א�4Rو�،�c����"و	אق�א678��م�א���$�d�����������uو�2ن�א����$��������(�א��A�A§���6�$�3
���R�Lم����������..�א����Qא�א678>�c�l�	0و����א�Aא�����R��4���dא�,��$��F^��{����F"������..����F"و

���وא@`�6	����������N4א��cAF�)אrאن���8ذ�] &א&f¤�!42�2ن�����..�������Tz����&�و��2�&tم��������F"و
�����������������T6$א��0א���2�����T6�$ق�����م�] �&אrא(������`&��<��Qא�/�،��T6���AR�&�&§��R�Zא7[�s

�����T6�T6$�K��T>�R��7�Wא���T����tوא��4t,אق�א�	وI�2/��א��T6T4���F"��1..�א��6&�،�و�4Rو
��������
R�����א�$�����S؟؟؟؟؟؟א�,��د	����
���	��M؟؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟�7t,א��c�2
/�א$�3fI���6א��

2�Z(�������אI	��م�وא�����F(��4[�..�؟؟؟؟؟؟�
���Y�4PIא��Zא���R�Z���و2]P
�.��
 ثم أبدي طلبا جازما لدي النيابة العامة 

ـذكر  للتحقـيـق معهمــا ومواجهتهمــا باالتهامــات .. بوجــوب اســتدعاء ســالفي اـل

واـســـتكتابهما ـفـــي توقيـعـــات الـمـــالك الـســـابقين الـمـــزورة .. الموجـهـــة إليهـمـــا 

ولـم تسـتجيب لهـذا المطلـب .. إال أن النيابة العامـة لـم تعـن بـذلك .. بالتوكيل 

 . كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى الجوهري الذي
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 وحيث أن حمكمة احلكم الطعني .. هذا 

���D��fIذ�אZ����1א��>�d��F�2)�R
��:
$�(��R���Lא��h�����..�����6$�$"�����}�$�א/��������A/
��������������א���$����^�א��Lf�b�
,7�X
 
��..��������S��A§�rא&�����Qא����YT6و] >�r�R�������{�وذ�
�0و���(�א��F�����K��T6���Nא������وא��T6�$��	�..�g
R�����	�א���$���t��,7��F^��`����$�hQ���&�א��$Iא

�������%&�4��Y�4��PIא�Y4R�����1א�[��[����6���م�/���א678��� 
���،�و7������8�T..�א�&א<����א���42�{��وذ�

ن�א@ &אrא(�א.��#�����6�L4��١١א�+
���������zد��F����$�.�
 وكان ذلك أخر ما متسك به الطاعن ومدافعة .. ورغم ما تقدم 

�ملرافعة ، ومن ثم مل ينفك عنه وعن االعتصام به قبل إغالق باب ا
�ن�����-�א��و وع�،��מ�(و�د��#����)��א�ط	�ن������4د��)�)��وא��ط()���)�ذא��������������N'

�������������������Oد�و�א��#���?�وط��(���دون���..�א��ط���א��و�2?��و�	�)����و�(������������<����و����א���

�و��د��)ذא�א.ط�א[������������א�ط	��ن�����"�و��א���ط�ل�������)و�א%���א�ذ?��	������)������..����ن�

���د��א��������ض�������	����#�א�(������،�� �������ن�א.,���ل������وق�א���د��ع�،�وذ���!�����#�����و��

�.وא.�<�;�

 الوجه السادس 

احلكم الطعني قصر يف تسبيبه حينما أغفل بيـان األفعـال واملقاصـد املنسـوبة 

صر احلكم للطاعن والدليل علي اشرتاكه فيها وماهية وسيلة االشرتاك ، كما ق

يف استظهار دالئل وجود اتفاق فيمـا بـني الطـاعن وغـريه ممـا نسـب إلـيهم 

إذ جاءت عبارات احلكم مقتضبة وقاصرة عن محل ) اهولني(ارتكاب الواقعة 

 .ما انتهت إليه ، وهو ما جيعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 

 ���Oאد��������2ن�ذ�}�،�و�2ن��א&��&ض�]��$�K�rא
��G
:
��Y���j���
ن�/�Lא��MN
����������������������
ن�،�و��R��Lא����6/	���W���ل�א��/Iא���>�$��R�)

�g"و���K&د��Iد���א���Rא����א��
�

א<��������������`���R�������"�K�!��N��jذ�[�،�M6�������T���م�א78[��ق�/���14R�cدون�"ن�����M6Fدא
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 )٣/١٢/٢٠١٥  ق جلسة٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أن االشتراك في الجريمة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـن االسـتدالل من المقرر

بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله مـن ظـروف الـدعوى 

ومالبســاتها ولهــا أن تســتقي عقـيـدتها مــن ـقـرائن الحــال ، إال أـنـه ينبـغـي أن تـكـون تـلـك 

منصـــبة عـلــي واقـعــة التـحــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يـكــون اـلــدليل الـقــرائن 

المـسـتمد منـهـا ـسـائغا ال يتـجـافى ـمـع العـقـل والمنـطـق ، وحـيـث دان الحـكـم المطـعـون فـيـه 

الطــاعنين دون بيــان ماهيــة االشــتراك فــي الجريمــة ، فــإن الحكــم يكــون قاصــرا وفاســد 

 .االستدالل بما يبطله ويوجب نقضه 

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ مالطعن رق(

 ملا كان ذلك 
ـاطع .. مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وـكـان الثاـبـت � هــو تقريــر .. أن هـنـاك تقرـيـر فـنـي ـق

 .والذي قطع يقينا بأن الطاعن ج .  ش ٢٠١٦ ت لسنة ٨٥٣الطب الشرعي رقم 

��������rو&Aא��)����
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�.�#��ق�א�ط��ن�

  كذل إيل أضف 
ـك –أن النيابــة العامــة انتهــت   إلــي حســن نيــة الموظفــة المحــررة – بفــرض صــحة ذـل

والـتـي ـلـم ـتـدع مقابلتـهـا للـطـاعن أو اتفاقـهـا مـعـه أو تحريضــه لـهـا الرتـكـاب .. للتوكـيـل 

�.التزوير 
  ذلك من واألكثر 
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 والدليل علي بهتان هذا الفرض التخميني 

��د����ن�א���(�����(و*�	���7א�3�3�-�א���زو��������������#��Fن�(������"��-�א�ط��א��2�و��..�
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 علي الفرض اجلديل املنكور بوجود هؤالء األشخاص الثالثة 

 فإن عدم التوصل إليهم .. يف الواقعة 
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 يثور تساؤل هام وجازم .. ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 

 ما هي األفعال واملقاصد املنسوبة للطاعن والتي تؤدي إيل القول باشرتاكه

 !أو اتفاقه علي ارتكاب هذه الواقعة املعدومة السند ؟

 يربر نقضه .. فخلو احلكم الطعني من هذه األفعال واملقاصد 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
�ن�(��#���#�א��زמ�وא����ن����N#�א�Lن�������-�6�����������7א%���מ��#�א��وאد�א�
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������((��ق��������ن�א������-�وא�L��و�1א�(�#����������،����ن�א�وא*	-�א��(و��-���	�و�-�������#���
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 

������������
ن�$�6�N�7�W����א�P�Aل�وא����/Iא�c2��TN��K�dع�"ن����
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 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (

  إجراءات جنائية أنه ٣١٠ذلك أن املستقر عليه يف املادة 
وـكـل حـكـم باإلداـنـة عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا ، ب أن يشــتمل الحـكـم يـجـ

يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التـي وقعـت 

 .وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه فيها ، 

 استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا املقام 

 ������������������� 
����ن�א�
א�����א�����1�4R�cT�����"ن���Fدא@���MN��c2�K�b ن����"و
F�Aא�

 الوجه السابع 

الطعـني قصـرت قصـورا مؤسـفا يف اإلملـام بصـحيح واقعـة التـداعي حمكمة احلكم 

واختلقت ظروف ومالبسات مل يقل بها أي شخص أو شاهد ، وتغافلت عـن حقـائق 

ثابتة باألوراق ومؤكده باملستندات أهمها أن الطاعن هو املالك ألرض وبناء العقـار 

يتم ختصيص وحده وليس جمرد رئيس احتاد مالك ، وان املدعيان باحلق املدني مل 

دليـل ؟؟؟؟؟؟ لسنة  ؟؟؟؟؟؟هلما ممن ميلك التصرف والتخصيص ، وأن التوكيل رقم 

وهـذا كلـه وغـريه الكثـري جيـزم بـان ! ملكية وليس جمرد توكيل ملباشـرة عمـل ؟

الواقعة التي استخلصها احلكم الطعني ال سـند وال صـدي هلـا بـاألوراق ممـا يؤكـد 

 .ضه قصوره يف التسبيب مبا يتعني نق
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمــن المـقــرر أن لمحكـمــة الموضـــوع أن تســـتخلص ـمــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر  

مامها علي بساط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا المطروحة أ

مـن صـور أخـري ، مـادام استخالصـها سـائغا مـسـتندا إلـي أدلـة مقبولـة فـي العقـل والمنطـق ولـهـا 

 .أصلها في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

 �������������������������"د�$�����d�$�1���א�����4R��6#����6و�TN��M�A7ع�"ن�
:
��TNl�14R�biא�
�.وR���K�d����cP"��z�&PאIو	אق�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح .. الحكـم الطعـين علي مدونات من مفاهيم قانونية وقضـائية وبتطبيق جملة ما تقدم  

ممـا يـنم عـن عـدم إحاطـه بـالظروف .. تحصيله لواقعات االتهام الماثل تحصيال خاطئـا بالكليـة أن 
وهو .. أخري واالنسياق ورائها بال سـند واختالق ظروف ومالبسات .. والمالبسات الحقيقية للواقعة 

 ما يتضح جليا فيما أوردته المحكمة نصا في حكمها من القول بأن 

������I�1א��4Rع�Z��o@א�����&�א@����Zو��"$�������و	אق�و7����א���$������(�א����4oع�������و¨���
��F
Fوא�&א/���وא��אو�����:�

حيث أن الواقعـة حسـبما اسـتقرت فـي يقـين المحكمـة واطمـأن لهـا ضـميرها وارتـاح إليهـا 

وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقـات ومـا دار بشـأنها بجلسـة 

؟؟؟؟؟؟رئيسـا التحـاد مـالك العقـار / ن قـد تـم تعيـين المـتهم المحاكمة تتحصل في أنه كا
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؟؟؟؟؟؟ الوكيـل عـن مـالك العقـار /  بعـد قبـول اسـتقالة – محافظة ؟؟؟؟؟؟ –رقم ؟؟؟؟؟؟ 

ـة التحــاد المــالك  ـر العادـي ـة غـي ـة العمومـي ـذكر بموجــب محضــر اجتمــاع الجمعـي ســالف اـل

/ ت العـقـار لـكـل مــن الـمـؤرخ ؟؟؟؟؟ والمتضــمن تخصــيص وحــدة ســكنية ـبـرقم ؟؟؟؟؟ ـبـذا

؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ وليـتمكن المـتهم ـسـالف الـذكر ـمـن مباشـرة عمـلـه فقـد تحصــل مـن رـئـيس 

؟؟؟؟؟؟ عـلـي التوكـيـل رـقـم ؟؟؟؟؟؟ حــرف ج توثـيـق ؟؟؟؟؟؟بصــفته وـكـيال / اتـحـاد الـمـالك 

عن مالك قطعة األرض المقام عليها العقـار فاضـل وشـهيرة و التخـاذ اإلجـراءات الثابتـة 

 قطعة األرض المقام عليها العقار بموجـب تـراخيص بنـاء باسـم المـالك  فيما يخص–به 

األصــليين وبـعـد ـسـداد ـكـل ـمـن ، ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ قيـمـة الوـحـدة الـسـكنية المخصصــة لهـمـا 

بالعقار بموجب إيصاالت سداد وشيك بنكي تم صرفه للمـتهم مـن البنـك وليـتمكن المـتهم 

 واألرض وما عليها مـن بنـاء فقـد اتفـق من االستيالء علي الوحدة السكنية سالفة البيان

 ـمـع مجـهـولين عـلـي تزوـيـر التوكـيـل رـقـم – وـهـو ـلـيس ـمـن أرـبـاب الوظــائف العمومـيـة –

ـق اتحــاد ؟؟؟؟؟؟ بجعــل واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة  ـب توثـي ؟؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ مكـت

 بـأن -صحيحة وساعدهم علي ذلك مستغال حسن نيـة الموظفـة القائمـة بتوثيـق التوكيـل

المجهولين بالبيانات الالزمـة لـذلك وباسـتخدام بطاقـات مـزورة نسـبوها زورا لكـل مـن أمد 

؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ وثبت اختالف الرقم القومي بهـا علـي الـرقم القـومي بالبطاقـات الصـحيحة 

؟؟؟؟؟؟ رئـيس / الثانية والثالثة وبـأن ؟؟؟؟؟؟ لـم يسـتخدم بطاقـة رقـم قـومي ومثلـوا أمـام 

ن صــفة ـمـالك العـقـار الـمـذكورين وـقـدموا البطاـقـات الـمـزورة مكـتـب توثـيـق ؟؟؟؟؟؟ منتحـلـي

لها بزعم أنهم مالك العقار سالف الذكر وحرروا توكيل للمتهم برقم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ 

ـذي تضــمن توكيــل المــتهم للبيــع لنفســه كامــل أرض العقــار وبــاقي الحصــص ومنهــا  واـل

ي التوكـيــل الـمــزور الوـحــدة رـقــم ؟؟؟؟؟ المخصصـــة ل؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ وبـعــد حصـــوله عـلــ

سالف البيان استعمله في التصديق علي المشهر رقم ؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟ شـهر عقـاري 

؟؟؟؟؟؟ ووقع عليه بما يعتد صحة وسـالمة التوكيـل وأن أطرافـه مـازالوا علـي قيـد الحيـاة 

 .وبذلك تمكن من االستيالء علي الوحدة السكنية سالفة البيان 

 ها احلكم الطعني تلك هي صورة الواقعة كما حصل

 الواقع وذلك لألسباب اآلتية ووالتي خالفت احلقيقة 

�ن�����-�א��و وع�*د�(<����7(������ن��ن�א�ط���ن�2�و���������: األول   �

����������(������6����E�א��ز������	ذא�א��دא�#�،�و��)ض�א����!����)�������
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���دא�א�و���دא�7א�(��#���	���%�7 ���;�א(����د�א�����!�و,""����7)��מ�����

���+��"���7א������-������)�(����_�؟؟؟؟؟��(,"�"��"�������ق����#������

��*-�א�ط��ن����	������������د���6س�א(��د���!�(מ�(	��������������

����Nد[��#��..���6ن���ن�ذ�!�"�����..�؟؟؟؟؟؟�/,������4د�و ����N'

�.�ون�א�ط��ن����!���	������ ��و���;א�

����� :الـثــاني����A�AOא��Z���f�1���4R�MNO������c..�و	د�����2
"ن�א��
��
R$��א���	א�,�د�/�����������M��	�c�T£�hQ�����Rوא�L�¹א���؟؟؟؟؟؟��,
�\�א§��د����������..�؟؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟؟���#&�2���4TR��&`�������	&��..�K

�^ن�������2�7�&��$Iא�אQ��>����A�A�ن�"����R�)&]����Y"ن�אIو	אق�"���
���������������u������Kא��,�&��وא���&Oא�c�$�2����{��$��FI����	&��c�2
א��

�������..�وא�&<��وDJ<��$��א��,&/�(�������\����و�4'��Dو��]�������Fد�א&
��Z$א§�د��\�#	.�

�(<��ل�א���מ�א�ط	�ن���ن��ن�و��ود�א�(و���ل�א��F��������������:ثالث ال��

'����،�و2و�(و��ل�"����Aو���?�و����ذ�،���Q�د���������	�دמ�����������������

�	�و��-�'*دאמ�א�ط��ن���#�(زو���(و��ل��,�����ذא�7"�����������������7

�و���6��د���,�����������1�-����"��?�א�����מ�א��F�����'������،�و�������N��ق�

�A��"א�(و��ل�א��

�����:راـبـع ال����F�1وא�������(�אIو����<��17א@���
אل�`���Zل�"��f����$
�&���و(��`�(���T6A�A���`�u���$�����T6F"�������	��..�؟؟؟؟؟؟�/�����Aא�א��
R�����


R�T4��/؟؟؟؟؟؟���..�������R�L4������0م����..�א����hQم���و	����iא�Q�و<
������	���Aא���&����ن����`�2��R���Lن�א�^����M��NOد��א	و"����$��t��Pم������

�������������א����Zא��R�Z���و2]P
��r��؟���وא�����A/�YA��!���j�M�Rא�زQ�6/
������������c��P"�8ع�و
��:
���א��TNl�)������R�������و$��"������c��A�

�.��Iو	אق�

�و�د�Sא���د���ن������ق����..��(<��ل�א���מ�א�ط	��ن����:اخلامس �������
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..�����א����غ�א���(�و��א���()�-�����א�%و�אق������������..�א��د�#�ذא()מ���

�(����_��(؟؟؟؟؟؟��/��ن���)���*د�א�(����و�د�����	������ن�א���د�و���������

و�ن�א���ذ�و��2�و���ن�(��מ���ز;���ن�������..�و���س���ن�א�ط���ن����)�؟؟؟؟؟

�.א��3ن��ن�א��د���ن�و��س�א�ط��ن�

 ؟؟؟؟؟؟/ وحيث أن املدعو

 ؟؟؟؟؟مستقيل من رئاسة احتاد املالك منذ 
�ن������د�א�(,"����ص�وא�������Eא�������������������������������A��� )�������M�

���د���ن�����ق�א��د�#��#�؟؟؟؟؟�"��د����ن��R���ذ?�"�4-�،�و��ن��������

R!������.�.�

6������:الســادس ��]��`�Y���Lא��M��NOل�א
����ن��..�"ن��R����^ن�א���
����������
������..����SOא�����1Fدא�����c$�2א�$�m���ض�و�	����

�������]F^������א���t�.א�K�	د���P�)�����1#���6F�1#���� �M��N��������"
��^F!�؟؟؟؟؟؟�������$�����������؟؟؟؟؟� ����M؟؟؟؟؟؟��������hQ"و	د�..�	����א�

������������j�&2Q��^ن�����[�1א����D�fIא���t],��������Z$��2��T����دوא�א���..
���!�אIو	אق������������´�Y��Lא��M�NOد��א	و"����0م���^ن�$i�{�/sن�ذ�

�6�/�d����$و.�

ـابع �� *��ول�א�����מ�����ن�א�ط����ن�����د���)��و��ن���������������7:الـس

א��ز�����-�و������(,دאמ��ط�*�������7����زو����������7زو�א���������!���

א��������ن���	�������وא�(�����وא�F,"������א�����ذ�و��ن�و������وא�����

2���ذא�������������ض�(,�����ن�وא�(�א ������7���ن��..�א�(و�����ل�א�����زو��

و���מ�����מ��3��-�د����ل�����#�و���ود����..�����د�������7��-�א��و ��وع��

א��ز��وמ��(א%F,�ص�א�3�3-�א�����F'��)מ�،��و�א��ط�*��7א���زو������������

�ل���7�3(�������#��ن�א�(و*�	������7)�..�א(	���)���#�א�(زو����

�����Sد�����������..�א��زو�����د���(�-�وא�د���?��)�ذא���ط���E	�دמ�و��ود�

�.���F(�א!��3+��F,�ص���ط�*���7زو������ول

ـامن �� ������1F:الـث����SOא����ن��R�����MR0א����W������א���
�"ن�א�
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�������
R�����א�$��Tz��6,�4%�8�}�א�,�[����������K(؟؟؟؟؟؟��/��,�hQ�א�

ل��^ن�א�'&ض�$��א��0و��&���������١٠٢و��\���١٠١	����6T)�ذ�}Aو"ن�א��

�������������������]�������
���Qא�>����N4$�c�AF��R��Lא��u�Lن����"�
>�..��
�>

ل��������t,���������1..�$��وم��א��¨	�c��2
7��������R�Lو"ن�א���T��8

�����؟؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟؟������T�	���t���P�..���c���AF������ 
��u�L����و��
���N4א��..&f"�c�2
�.دون��� ����0و�&�7

  مجيعه تقدم ومما 
يقينا أن تحصيل المحكمة مصدرة الحكم الطعين لواقعات وظروف ومالبسات الواقعـة يتأكد  

طئا ليس له أي سند وال صدي باألوراق ، وحيـث اتخـذت محكمـة الموضـوع تحصيال معيبا وخا.. 

األمـر الـذي يؤكـد قصـور الحكـم فـي األسـباب .. من هذا التحصـيل المعيـب سـندا إلدانـة الطـاعن 

 .الموجب للنقض واإللغاء .. الواقعية بما ينحدر به إلي حد البطالن 

 الوجه الثامن  

دم استظهاره مدي توافر ركنـي الضـرر قصور  احلكم الطعني يف التسبيب لع

من جراء تزوير التوكيل حمل االتهام املاثل ، ودالئـل تـوافر نيـة الضـرر لـدي 

الطاعن مما يؤكد قصور احلكم يف بيان ركن من أهـم أركـان اجلرميـة املنسـوبة 

 .للطاعن 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض 
���د��������(�L�4א�F,ص���������א���زو����#�������و��دמ�א�(������������א�������������	)�,دא����و�א

������N(�وמ��������-�א�(زو���א�(#����ط)���ن���ون�א���()מ�*�د�א�(�و�Oא� ��������<���������..�%

�������������������������(��ن���א;�א(	��ل�א������א��زو������و�����א��(����L4و�*�-�א���زو�����#�������و��מ��,�

 .�Mن�ذ�!��,�����ن��ط�ق�א�(��3מ�وא�(���מ��

 )١٥/١١/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٩ لسنة ٣٩٩٨الطعن رقم (

 )١/١٠/١٩٩٥ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٣٩٩٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ��������K�����[�����"�����u�A��j�&��14]����د�"$Rم�
A���R
Fن�א��0و�&�"����2ن�"�	&Aא���$

ن�א@����د��������������Nط�"ن��&�
ن�،���F��Aא��K���6�4Rص�
7��،���g��sא�L&ق�א��,���@��Rא�	&l
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��:&	�"و�£������4R�b7&7��������������������	&�Uא�K�Xذ��Nد�א������1א@�]�Fذא�א[���$"�،���4R�b7 ن��"�cT�
��$��A��L@	אد��$��F
T�$و�2ن����/&R�	&Uع�א��0و�&�،�و]ذ��2ن�א
�

ل��Aא���,��j�

��و$���6	��2א��&	�F�2	^��&�1א��0و�]�Fא������$��Rא���$����[�b�F.�
 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 ك ملا كان ذل
 بـالقول ..فـي بيـان مـدي تـوافر ركـن الضـرر فـي حـق الطـاعن وحيث اكتفي الحكم الطعـين  

إذ بالمصــلحة العامــة يـنـتج عـنـه حتـمـا احتـمـال حصــول ضــرر ـفـي الحقيـقـة ـفـي محــرر ـبـأن التغيـيـر 

باعتبارهـا ممـا يجـب طبقـا العبث بالورقة الرسمية مما لها مـن قيمـة فـي نظـر الجمهـور يترتب عليه 

 .ديقها واألخذ بما فيها للقانون تص

 وتغافل احلكم الطعني عن أن 

 ����A�AOא�K�D�����1"ن�א��'�4R�������uoودא$���c�����م�د���Aوط��&��`����$�������و	د���$)�
��و<
���%&�4��hא�&��2א��د�(������������������������t4و/�#,$�a�R����������R،�و"ن�<�Lא��b�F� �K�S�A§���

��������و��2����������^ن�א��...�<Qא�و��I���d���aو	אق�NR\�ذ�}���$���������..�$��] &א#���������R�L
��cא��0و	�������������2
6���א��t����W���(�א��Z���ذא(�א��,�&/�(�وא�,��������Q/�Fو�M����و�4tP�..

��م������0و�&���������������������Aא����$��t4���a"و�$,Rد���
��������م�و A���2���hQא��&$Iא�
6/�..����1��[�!�:"

�����������������..�ذ�}��R����Sא���K�)��A�Fא�����&����א��0و�$��t4,אق�"ن�א�	وIא�d���"��A/�/؟؟؟؟؟؟�

..����������������������[�Y�4�PIא��Z����א�$�d��Wא�������$��א���]Fאج�&fs��b#&א�א���$�X&6و<�1א��
)h �T2�(�����$�M�)u#��2�(����R�L�1א��[�..������������R��L4��Y�4�PIא��Z����א�$�u�و ��cوא����א��

��&��`��$�..�
R�����Sא����K���������������A����	&�����א������"ن�	2�2��������K�c(؟؟؟؟؟؟�/����Tو��
��(��������..�و��\�א�b�(����R�Lא���X&6$��א��&א#����Z$و��و&�
	��Kא@���م����,Aن�א�s/�M���$و

����������������������6AA§�h����ن�"	2��ن�א.&%���و$���K�Y��Lא��M�NOא�	
,��1�[�\4�"�1Rאق�א���א	و"
����و]�'�#�AF���$�	�i����،��R�Lא��bF� �K.�

احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : سبب الثالث ال

 علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن واعتمد

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 
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 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
ت علـي عيـب يمـس سـالمة إذا انطو تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

ي واقعـة استخلصـها مـن فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـللعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل  ســالمة  إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .ديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت ل
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي دالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم االســت

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 وهو األمر الذي جيعل 

���א���ZLن���������������<Qא����1��[����	�t���
��14R����a"ن���..�א�A���r/���א��Kא����8�و�
��������&�$Iא8���8ل�א�Kد����/��
	��"و�و ��وא������7�cد(�"و P�14R�)^��jذ�}�א�[��د�

�14���T�/�Z�,]7��6t:
F�hQא�:�
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د�א���מ�א�ط	�ن��#�א(د���������Nא�(2�����74�و���3���7��%و�אق���ن����������:�א�و���א%ول������ن�

��?���������-�؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟�*���מ�(א�ط�����ن������د�S(و�����ل�"������Aو�����מ�و������ذ�و�� 
وא�ذ?��,و���ذא�7"�����7א�(و���ل�א���زو��،��������(��ل��	���א�(�������������������)�א��ز���

�������#�����7����)��(�א��������-�"א�ط����ن���وא*	���-�א�(��#��������������و����Nدא������E��������د�

-���)�"�א��

 أن حيث أنه من املقرر يف قضاء حمكمة النقض 

��������������������v���دא����$�&2Q���،�و���4R�G&�L��c�
ن��c2د�T�$�Yن���"�bi��Fدא@���MNOא
��������������������������A��L7ن�
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�MNOא�K��67���[�	�P�Wא����א�
��14R��tא�tP.�
 )١/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٩٦٧الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ة  لسن٦٥٨٤الطعن رقم (

 وحيث انه ملن املتواتر عليه 

أنه إذا كانت الجريمـة لـم يكـن فـي اإلمكـان تحققهـا 

مطلقا أو ال يمكن قيامهـا فـي نيـة المـتهم أو تكـون 

الوســـيلة المســـتعملة ـفــي ارتكابـهــا ال تصـــلح البـتــة 

فإنهـــــا تكـــــون فـــــي عـــــداد الجريمـــــة .. إلثباتهـــــا 

 .المستحيلة
 حمكمة النقض بقوهلا وهذا عني ما قررته 

���������،���A4L$���47�}�א.&%�S�A§ن��N$@א�Kن�
N��8[�����$��4�t��$��%&.ن�א
"ن�2
�&ض�����������Sא�'��At����&�������O���P�D��J����6��N7	א�K�d$�+�����Wא�����4א����

ن�א���N7ن�^��2


د�$���6,Aא�.�
 )١١/٥/١٩٣٦ ق جلسة ٦ لسنة ١٤٣٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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في عداد الجرائم المستحيلة إال إذا لم يكن في اإلمكان أن الجريمة ال تعتبر 

تحققها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة 

  .البتة لذلك 
 )٣١/٥/١٩٧٠ ق جلسة ٤٠ لسنة ٦١٦الطعن رقم (
 )١٥/٥/١٩٤٤ ق جلسة ١٤ لسنة ١٠٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتطلـب ..  لجريمة تزويـر التوكيـل محـل هـذا االتهـام كاب الطاعنوكان الثابت أن القول بارت 

وأن يكــون هــذا ..باســتخدام ـهـذا التوكـيـل يرمــي الطــاعن إـلـي تحقيـقـه حتـمـا أن يـكـون هـنـاك غــرض 
 .ال يتحقق إال باستخدام ذلك التوكيل المزور مما يستلزم تزويره الغرض 

 أما وأن يثبت أن بيد الطاعن توكيل صحيح وسليم 

 ؟؟؟؟؟؟ لسنة  ؟؟؟؟؟؟وساري حيمل رقم ونافذ 
و�ن�2ذא�א�(و��ل�א%,������ق�ذא�R�7ض�א�(و��ل�א�ذ?�(מ�(زو����S	د����מ�����ل��������� 

�����N�ق������?�R��ض�����..��ن�א�(و��ل�א���מ� ����ذא�'ذن���دמ�א�ط��ن���#�(زو���(و��ل

�Sא�ذ?���د�A��"ز�د�����������א�(و��ل�א��.�

 مية التزوير ال ميكن تصور وجودهايتضح أن جر.. وإزاء ما تقدم 

 بال هدف وال غاية وبالتايل بال مصلحة 

يـجــب أن تـكــون ارتكـبــت .. فللعـقــاب عـلــي جريـمــة التزوـيــر  

.. لغرض تحقيق غايـة وهـدف ال يتحقـق بـدون المسـتند المـزور 

فــإن ذلــك .. أمــا وأن يكــون التزويــر مــن أجــل التزويــر وحســب 

 " .ة الجريمة المستحيل" يندرج تحت مسمي 
 وحيث ورد يف احلكم الطعني .. هذا 

 باطال وبال سند أو دليل 
ـثالث أشــخاص   ـان(أن الطــاعن اســتعان ـب ليقومــوا بانتحــال شخصــية المــالك ) رجــل وامرأـت

فـأين تلـك (ثـم يسـتخدموا بطاقـات مـزورة علـي سـالفي الـذكر ) فاضل وشـهيرة و(السابقين للعقار 

 . العقاري ويحرروا توكيال مزورا لصالح الطاعن ثم يمثلوا أمام موظفة الشهر) البطاقات
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 ذلك كله بال مصلحة وال هدف وال غاية 
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 وهو ما جيعل هذه الواقعة ينطبق عليها وصف 

 "اجلرمية املستحيلة " 
א�(#�����Nن�(���)���ط����،�و(	�ز�א�و��-�א��(,د�-�و")�N����A(����ق�א�<��ض������

�)�و�א%����א��ذ?�����..��ط	�ن����(��دמ��R�מ��3و(�����#�א�%و�אق�������������2ذא�و��+�,���1א���מ�א����..���)���

(و������ ��و'�<���6�����	����	�(دNل������Nא�#��Sد��.��Qد��

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا بأن 
محـلـه أن اســتقالل محكـمـة الموضــوع بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األخــذ ـبـه ، �

 تطلـع علـي تلـك ملفـإذا بـان مـن الحكـم أن المحكمـة د اطلعت عليها وأخضعتها لتقـديرها تكون ق

  .القرائن أو لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ل الحـكــم هـــي أن مخالـفــة الثابــت ـبــاألوراق الـتــي تبطـــ. ـفــي قضـــاء محكـمــة اـلــنقض .. المقــرر 

ـبـــبعض المســــتندات أو ابتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــم حصــــلته تحرـيـــف محكمــــة الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا 
 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������������4��1وא��R���������M�NOن�א����]ذא�2F[��TNUא��Q>�r����K�	&Aא��������8����z
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�Zoن���
N���Fs/���.א��+Zص�47}�א�
א����$�
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

د�א���מ�א�ط	�ن��#�א(دF����N)�د����������:�א�و���א����#��3����ن�א���د���ن������-����و��-����

���وز�*��و�����و�����N)�..�؟؟؟؟؟؟�/�א����د�(������ق�א����د�#�����#�����ن�و�����)מ���N� و2��و�����

���س��ن�"�����7א�و��ل�א.دF����;N�)�د�������-���ن�����������..�����Fא�F)�د�����و���-����

�� �������و����،�و2ذא�������زמ��,ط��א���מ�א�ط	�ن�א�ذ?��(و

 أن ..  فقها فإن املستقر عليه.. بداية 
�و���������������������������S2د��F���ص����,�F%د�א���א�F)�د��2�#�'�3���7وא*	�-��	���-���ن�,��ل�������و����

�و��د������وא���ن�2�ذ�Sא�وא*	�-��ط����-����F����و��	�ل�א��د��ل�א���(�د���ن����������������������	�

�'�#��ن���?�א�وא*	�-��–א�F)�د����ل�א2(��מ�א��� #�%�������������R(�ج��#����מ�وزن�א%د�-����������

وא��و�)ذא�*�ل���ن�א�F)ود�2מ���ون�א�����-�و�ذא�)��وא�F)�د��2#����د�����������و��د��)������

�.א.�7��3

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

 والشهادة السماعية 
وهي شهادة من علم بـاألمر مـن الغيـر إذ أنـه فـي هـذه الحالـة ال يشـهد الشـخص بمـا 

 يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر فيشـهد مـثال أنـه سـمع ٕرآه أو سمعه مباشرة وانمـا

وهـذه الشـهادة ال يعـول عليهـا ألنهـا ال تنشـأ عـن إدراك .. شخص يروي واقعة معينـة 

 .مباشر وال يخفي من أن األخبار كثيرا ما تتغير عند النقل 

 كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا 

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 

ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانـة علـي شـهادة  
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 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤قانونية عمر مجموعة  مجموعة القواعد ال٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 كما قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

ن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت ع

 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول 

  تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 

 لذلك قضي بأن 
كمة أن تبدي رأيا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ولـم يطـرح علـي بسـاط البحـث ال يجوز للمح 

 .أمامها 
 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
محكمـة بالجلسـة وبحضـور  التـي تجريهـا الالمحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

ـم  أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـا ـفـي دلـيـل ـل رأـي

 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال
التحقـيـق صــراحة وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء ووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
.. ـمـن الحـكـم الطـعـين  ومـا بـعـدها )٣( ـمـن الصــفحة رـقـم أـخـر فـقـرة ـمـن خــاللوـكـان الثاـبـت  
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 :ريح اللفظ ما يلي قد أوردت بصيتضح أن محكمة الموضوع 

وحيـث أن الواقعـة علـي النـحـو السـالف البيـان قـد اـسـتقام الـدليل علـي صــحتها .. 

 و ؟؟؟؟؟؟/ مـــــــن شـــــــهادة كـــــــل مـــــــن؟؟؟؟؟؟/ وثبوتهـــــــا فـــــــي حـــــــق المـــــــتهم 

..................... 

 ثم قررت أيضا بأن 
؟؟؟؟؟؟ ، ومـهــا عـبــد الحمـيــد عـبــد الـبــديع / ؟؟؟؟؟؟ بصـــفته وـكــيال عـــن / فـقــد شـــهد 

لتوكيل رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ توثيق أكتوبر أن موكليه سالفي الذكر قـد قامـا بتـاريخ با

 ؟؟؟؟؟ بشراء الوحدة السكنية 

 والسؤال هنا

ـة ؟  وهــل مــن صــالحيات ! هــل تجــوز الشــهادة بموجــب وكاـل

 !.الوكيل النيابة عن الموكل في اإلدالء بالشهادة ؟
 ا أن تكون بالنفي بالطبع اإلجابة علي هذين السؤالني جيب يقين

 فهي خمالفة لصالحيات توكيالت القضايا .. ففضال عن خمالفتها للشرع والقانون 

 التي تأتي عباراتها علي النحو التايل 
 أو علـي أمـام جميـع المحـاكم وفـي تقـديم األوراق لقلـم ـوذلك في جميع القضايا التـي ترفـع منـ

واإلبـراء والطعـن بـالتزوير وطلـب تحليـف المحضرين وتسلمها وفي الصلح واإلقرار واإلنكار 
فـي استبدالهم واليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم و

طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحـاكم بكافـة أنواعهـا مـن قضـايا وتصـرفات 
المعارضـات وااللتماســات  والمحـاكم الحسـبية لألحــوال الشخصـية وفـي التقرـيـر بعمـل هوخالفـ

واإلشـــكاالت واالســــتئناف ـفـــي جمـيـــع القضــــايا المدنيـــة والجنائـيـــة واألحــــوال الشخصــــية وـفـــي 
التقرـيـــر بــــالنقض فــــي األحكــــام وتقــــديم المــــذكرات وفــــي اتخــــاذ جميــــع مــــا تقضــــيه إجــــراءات 
التقاضـــي ممـــا جمعـيــه وفـــي اســـتالم صـــور األحكـــام وتنفـيــذها وفـــي الحضـــور أمـــام الجهـــات 

ـيـا كاـنـت ومصــالح الحكوـمـة ومصــلحة الشــهر العـقـاري ومكاتبـهـا ومأموريتـهـا وتـقـديم اإلدارـيـة أ
م األوراق والمســتندات والعقــود يالطلبــات والتوقيــع عليهــا وعلــي االلتماســات والمــذكرات وتســل

العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجـان الطعـن والتصـالح 
ور التقرـيــرات والتـقــديرات والمناقشـــة فيهـــا وقـبــول مـــا ـيــري قبوـلــه وتـقــديم المـــذكرات وتســـلم صـــ
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ورـفـض مــا ـيـري رفضــه وـفـي تـقـديم الرســوم واألماـنـات للمحــاكم وتســويتها وـقـبض باقيهــا وـفـي 
ٕتســـلم وتســـليم األوراق واألوامـــر والمســـتندات والعقـــود العرفـيــة والرســـمية مـــن واـلــي قـلــم كـتــاب 

 بالتســـليم فــي كــل مــا ذكــر وفــي التقريــر بفـقــد ـ عنــالمحــاكم والجهــات اإلداريــة والتوقيــع نيابــة
مجلـس (القسائم والتوقيـع علـي محاضـر المخالفـات والحضـور أمـام محكمـة القضـاء اإلداري 

 للوكيـل أن يوكـل مـن يشـاء فـي كـل أو وآذنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر) الدولة
 .بعض ما ذكر

 ومن خالل ما تقدم 
 ���;Nن�א.د��F)�د������-��ن�א��و�ل��N(د,ل� �ن�א,("�"��7א�و��ل��� �#��2�Lא�

א�ذ?����"��دو���S#�(�د�מ�א���غ�����-��ن�و�����،�����و�ن����מ��4���F��2دא����#��������������������..�

�����و��د�������"��F�����4�������M��د��Oوא�E������Mن�ذ���!��,�����1א�F���ع�..���������מ�����?��و��

�.وא����ون�

  ةاعيمس وأن تلك الشهادة ال خترج عن كونها شهادة

��������������[�K�3tو 6���M��A7�jو����TNUא������م��Rא��$"�c���%�j�3+��`����R�����
A�$
�����$�R����$������Pن�������������&س�/����1..�و�7[�4Rض�&�����j�Z���
ن�د���N7و�"ن�����7�8����6F"����T2

��6$�$"�S�Atوא���at����14ط�א��R�G&L��jو��TNU؟..�א��4Rل�
�!���z"ن��7N/.!�
 ومما تقدم يتضح 

.. ؟؟؟؟؟؟ /استند في إدانة الطاعن علـي شـهادة سـماعية أوردهـا السـيدأن الحكم الطعين �

فهـو .. بموجب وكالة وبتجاوزه لحدود الوكالة التي ال تبيح له اإلدالء بالشهادة نيابة عن موكلـه 

السـيما وأن األدلـة الجنائيـة متسـاندة إذا سـقط ..األمر الذي يجزم بفساد هذا الحكم في اسـتدالله 

بـمـا يســتوجب نـقـض الحـكـم .. ـعـرف عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـلـدليل الباـطـل أـحـدهما تـعـذر الت

 .الطعين 

 هذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا و

 ����������������������ARن�
�N�7����T��������و$�6�����6����cTN����F���$���אIد����Kא�
אد�א.��#
��a]ذא����A"��<��"و�א������Q�7	�א���&����4�$�14Rא�I&�א��e�،�1:�Aא���c�����2�hQن��4

�������������M�NOא�m�AF�Y�������Fs/�،م��A7��$�2ن�����،��TNUא����[�d6�Fא�hQא��h"&א��K�coא���
���Lא�����]��1����ae�1"و  ���D'��{د��وذ��R@وא���
ن�/�Lא�.�
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 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (
د��#�א(د�����N(,�ذ��Sن���������:�א�و���א���3+�����د������..�؟؟؟؟؟؟��/�*وאل�א��د�و�א���מ�א�ط	�ن�

���������������-	4����(�6�������)��(����#�'دא�-�א�ط��ن��Rמ�����F��2ذ�Sא%*وאل��ن��ط�ن�ذ�!�

و(د�������E<��-�،�ذ�!�����א��(�4د�א�و��د��ن�א�(زو����وא�����ض����)���وא��ذ?��������������

���ن��ن�א�وא���א()�����W�E,��ن��#�2ذ�Sא�� �-�و��س�א�ط��ن��

  يف قضاء النقض أن حيث أن املستقر عليه

���	&Aא�–��������������>��
ن�א���Nن��"��R&����� ط��,��tא���6د��`F"��TNUא��Q>�r����K�
��������������������u��4��<��"و�د/��M��
ن��Kא���6د�� &�$'Nز�"ن��
i�Z/�،���&م��K�M6�$�DJ�8�R`�6د7'$�

���،�]�8"ن�������
�Fאو��د���R�����4Rد�
6����Yא������و������d��F�2�W��$����6د7�`�c���A7�8����T2�،�����R

ق�،����c]ن����������������א����AOא���$�S���K�&�f"�3و+�`�Y���u�A7��$
�,f�c2�d������Fאو��א��

��6�/��TP�´وא�����K��T,f�14R��>ل�א���6د��$�&وط��^ن�����6א����L�[.�
 )٢٣/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦٦ لسنة ٤٦٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ������F-���������–א�������א������Sذ�2�;� *����?��F�)�د�����ن���ن�F��وط�*��ول�א����–�و��#����

���������������������E�و�د���و��ن����<��מ�א�(�4;�א�()�-��ن�א�2�Fد�،������Nون���#�F�)�د(�������<��מ�����������

��ون������ل�ط��	#����F)ود������،��و��ن�(�ون������و��ن�א��F)ود��������دאو����#������������������

�و�,"�מ��و���و�ذ�!��S������د��و?��ن���ل��و��

 )٣/٧/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٦الطعن رقم (

  ملا كان ذلك

���������،�Y���Lא��M��NOא�)�Fو���$�1��4Rن��������א���]F"�����F
F�Aא��M�>�����א�[��4¬�S����Lو��
�������Qא�
א���>�K�������א���$������(�א���A�A§و�..�r8ن�א@د����[��R���Lن�א�"��D��fIא����$�������


R���
�א���>�������Qא�
א���>�K�1��A�AO�1אF����^ن�א.���{�������������م�א���$"����..�؟؟؟؟؟؟�/�^�
א�
���N�&���&ض�`���hQ����Q(א���א�4�������P�_א�c�����&אrא(�א������م�] ��@��R���L4���T6t��`	���(

���Z�����א��$��&��`��$�u������א����ZR�c���i�hQ����م�وא���Qא�א678�>�c��l�c���2
�&�א��������0و��$
A��
���	�A�4��YAو����(א�����،��D6`و�،�c:�/�(��������&�`��$��R��L�1א���[�..�������
R��6�&�Xא����v����{�/�وذ�

��4R��Atא����b#&א�؟؟؟؟؟؟�$��א�.�



 

 - ٢١٣ -

  قيقة هو املشرتي من املالك حيث أنه يف احل  

 السابقني للعقار ، والبائع للطاعن 

إخراجـه مـن دائـرة بيـع العقـار .. ومن شأن التوكيـل المـزور �

 ) .علي خالف الحقيقة(ومن ثم فال يستحق عليه ضرائب .. 
 هذا باإلضافة 

ـي أن المــذكور  ـع عــام .. إـل ـي الطــاعن ـفـي مطـل ـداعي إـل ـبـرغم بيعــه لعــين الـت

برغم اسـتقالته مـن رئاسـة اتحـاد مـالك العقـار المزمـع إنشـائه علـي ؟؟؟؟؟ ، و

 ذات العين بتاريخ ؟؟؟؟؟ ومن ثم انقطاع صلته بالعين أرضا وبناءا 

 ؟؟؟؟؟إال أنه بتاريخ 
�R�מ��..���ع����د���ن�����ق�א��د�#�'�د�Oو�دא�7א�	����وא(�מ���)�����	�ض�א���3ن��������������� 

و�(���X�وמ��ط��س�א�����6ق���#�F��ن������..�("��1������س����!��מ�����Eو��س����"4-��#�א���������

�.2ذא�א����Eא��	دوמ�א��د�،�و%�ل�'�"�ق�אN()�מ����ط��ن�

 فقد مثل أمام النيابة العامة

�����v������R���Lא�����:�����א�����tوא�,����א�,����و$��و$�A�At4�����
אل�=��[�^����1��و"د�
��������������1�A�AOא�bN7&א��
��א�67م�<��S,4��..���������2���hQ��&�א�$Iא�
�2
	��"ن�`��..�و<Q��6د��א�

��������$&'$���R�u/�7و�،��T�'$����[�&?�..���������אو��$��Rو��$
�,f��$��R�Lא��Yو�����وذ�}�����
����c��..��R�L�����F��6وא�2I&�$��ذ�}�..�A,4א�678م�و����]F��R�u/����Fs/.�

ـأن"  ـي الطــاعن رقــم ؟؟؟؟؟؟ لســنة  ـب ـه إـل ـل الصــادر مـن ـا بــأن التوكـي  زعــم بهتاـن

 بتسـجيل األرض فـقـط أمـا التوكـيـل المـزور فيمنـحـه الـحـق ؟؟؟؟؟؟ يمنحـه الـحـق

 ".في التصرف في األرض والبناء 

��������A�AOא�!����´�����Qא�42���Iو	אق��..�و<���d����م����..�وא�����A7�������R���Lن�א�"�a����
����1��:	Iא�	و�����cא�����7�3��´�hQ����	�وא��A�1א����4R�c���&א	�"ول�$��7�
ع�]���:
���א��TNU

))Z��U��6)�א� �����..Zf����$��d��������وא�������M؟؟؟؟؟؟�����	�c���2
�4���R���Lل�א��T������א����
��������������)��Kذ�}�א����$�cא�������1F������S4(؟؟؟؟؟؟�� אض�$���א.6��(�א���Rא���א���6&��(دون��
h	�Aא��.�(�
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 وهذا جيزم يقينا 
��������ن���(و��������..��	دמ��"دא*�-�ذ�!�א�2�Fد�و(���*ض��*وא�������Eא���(�دא��������������7

�ن�((�	د��*�وאل�2�ذא������..������7-��و�אق�א�(دא�#�������#�����-�א��و وع�'ذא�����7*د�א��ط������

����>������Eو(د�����>�����'����.א�2�Fد�و)�N	ول������(%�)��(

 وحيث مل تفطن حمكمة املوضوع جلملة ما تقدم .. ملا كان ذلك 

������������>��
אل�ذ��}�א���^���d��6א����F"�c�)������6د7`���4oא����(�������R��Lא����Fدא[�K�..��
�و<
�����/��2����hQא��&$Iא��������������mA����������h��
 �bא��,�����
���14R���د�<Qא�א�A���K�rא����8

�r�'�@وא.�
���Eא��א������د�א����מ�א�ط	��ن���#�א�(د����N(������7א������+�א���(���-�وא�<���������������������:�א�و�

א���������	�د�א�وא*	�-�א��ز�و��-��������3�ن�,��س���وא�7وא�(�#����ز��7�ن�����������������������د�-��

���وא*	�-�،���ل����;���7�������ن������������(�د�מ��3-�د��ل���د?��	(�����#�א�(����א�ط���ن��������

�(������ن���زא�מ�א���د���ن������ق�א���د�#�،������,��������������غ�������������������������-�����א���7

�?��	�����R���*��6מ����#��������������(����N(,��ج���ن� �ز��7ن�א�(و"ل�'����א�(�����7א�(�#�

�����������������	��د�و�Nد��ل������)���،�و���Eذ��!�א(,�ذ��2א����מ���دא�.دא��-�א�ط���ن�������

��ض�وא.�<�;��د��א�����

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية

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

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

��������$�)Q�����א�������TNUن�א"�����
ن�/���Lא��M��NOא�)�Fو���$����$�Y�����ن�א��2�����
����b����7����
ن����N�����6TN�ن�s����م�/�
(�א678�����K��������"�Z������د����6د���&�6���(�و`��&tא��

�&�א�������������������&A7����R�&]��"���$�{������������t4[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�,��hو��T�Nא��M�4�
��1����م�]������א678��F�1��4R�Z������m6د��7�8�&�	���Aא���{���&	�"ن�47�Aن�א�"�a�����1R&����bא���Lא�

��وא@������AF�b 
��و���
	�א�MNOو/��د�������,���2���hQא��&$Iא�M6א��.�
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠ة نقض جلس(

 ملا كان ذلك 

���M���S¬��4א�[�<�L�����������1و���4R�1،�وRאق�א���א	�14"وR�&2Qא���]F"���F
F�Aא��dא�
وא��
������������������
]���(�א������aא���&t����R��Lא���F�14]دאRא���ل���F"������Y�Lא��MNOא�)�Fو�$

)����
�N$�D�����)�א�'�6�&�����6��1����W"د����$\(א����(�א_���<��א@���`�(�������������א���$������م�א���$"
�����..�א�
א�����clא�678م��^�2&�$��¸\���
א(�و§���א����	��k؟؟؟؟؟���������A���$�)r�� �Wوא�

��אIو	אق�������������������46����ن�����SOא����1Fא��Rم�$��א���Aغ�א�Zא����R�..و������"�d��4oذא�[���$"
���Kא���Zغ���������������R���7�&د�א@ ���j�r1�`�h"�14R��$א���������&	�..�א��[�&(�א��Aن����^��������א��

���7��&§)���$
R0א��(������{�Q���c�P
�7�j�..�����������������
]�`�)��$
4�$�������"ن�<�$�MJ&�4��1א�Rא�Q�و<
��������c�������������j..�و$&���4"د���6��1و�A��jم�R���6د����א������1R���c^ن�§&��7�$�b4L���T����c�

����[�cP
�7�!!��6�tP�1�[�cP

�����R�0�Rא��]`��$
�./�T4ذא�]ذن����4���1
 ملا كان ذلك 

حيث أن التحريات الجدية قد عرفتها محكمة النقض الموقرة بأنها التي تبني علي األدلـة و�

أـمـا إذا ـجـاءت التحرـيـات رخــوة ومســتقاة ـمـن األوراق دون تـقـديم دلـيـل واحــد .. المادـيـة المعتـبـرة 

فإنها توصم بعدم الجدية بما ال تصـلح معـه كـدليل يجـوز .. علي ما هو ثابت بالفعل في األوراق 

المعول عليها الحكم الطعين .. وهذا عين وصف التحريات الخاصة بهذا االتهام .. تناد إليه االس

 رغم أنها معيبة بوضوح تام بالعيوب اآلتية .. 

 العيب األول     

��������cא�678م�א����cl�c�2
��م�؟؟؟؟؟��������..�"ن�א��R�Q����¦�07و�&��$�
���������������K�8[���6�Rغ�Z����Mא@���j������Xא�
א��N7	א�d�
ن���و$��و���J�


א(�$���������������Q(؟؟؟؟؟�و���7�v	��k؟؟؟؟؟���������\�¸���$�X&�A����$�h"
�����������1)�א	�X�N7א�
א�����[�c�P
��N��j`�<��א@���(�א_�$\����7

4�$
$�(���^ن�<��Qא�
א����و`+�1N�7&$�3א��0و�&��h".�
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 ؟؟؟؟؟ثم يأتي بتاريخ    
ـ�� د خمســين ـيـوم فـقـط لـيـزعم بأـنـه توصــل إـلـي أن الطــاعن هــو أي بـع

ال يوـجـد ، وـمـا ـهـي !  ، فـمـا ـهـو اـلـدليل عـلـي ذـلـك ؟مرتـكـب التزوـيـر

ال يوجــد ، ومــا هــو ! الوســيلة التــي ســلكها الطــاعن فــي التزويــر ؟

ال ... مصدر معلومات الضابط ومدي مصداقيته وعالقته بالطاعن و

 .هذا يقطع وبحق بعدم جدية تلك التحريات .. يوجد 

  العيب الثاني  
�ن�(�!�א�(�����7��;4F�7و�-���מ�(����������������#���ط����� ������E�*و�

����(�������;���7(����-��)��<���ض�"���-�'��א6)����(���ن������(��������

)��و������2א����غ�א����دמ���ن�א���د���ن������ق�א���د�#������������������..

و2�ذא��..�,�����7����������א�(�����M��..���������7ذא�,��א���غ��ن����ن������������

������و�ن�א�وא*	��-����د���73��ذ�,���س����وא��7N�������!��FN������

�1��(מ�א�(���?���)�����ن�ط���ق������������..����-����#�א�(���?����������

������E�ق���4))�N�و���(��-�"�Nو���'�#�ذ�!��ن��زא�מ��-��א��"�د��א�

�.א�	�ل�وא���طق�

  العيب الثالث��

����r� �����������A�At4���]��=وא����=�4[��و�)��&tא���h&����14ن��R
��YA�������Zא����[��א��Pא�
��4t�Fص�א�+��`"�²Z���������1"ن���،�و<
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)�����&tא���c���P
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�7�j)����&tא���c�(�����&�����07و��R�r1��`��R���Lא��M��4���c��و<

��)���Lא��)�M4���8�..�(������������4��&$���6���وא��F^0م���i�������cذ�}�¬
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�)��&tא��.�
 العيب الرابع ��
����Q-������و������-�א��,(���	..�د��دמ�"�-�(�!�א�وא*�����א�ط���ن�(����

�����د������ن�א�(و*���#�����F!���א�����و�-��������	�����7א�3�3���-�א���

�������Q�د���دמ�"��-�وא*	�-����������..��(�()���د�وא��د�����S..�א�����ن��

��Mذא��������7..�א���3+��F�,�ص�وא��ط�*���7א����زو�����4�-�א��ذ��������

2��ذ�Sא����زא�מ�"�����-��(����ن��ن�א�(و*�	�����7,(�4��-�������و�ن������

���Mن�ذ���!���ط�����E..�(ط������7و(����ن��ن���(�)����F��,ص�وא���د����

���,�F%-�א	�������������7)(�ن�وא*��ط�א�(������ ���و�د2��ص�א�3�3�-�א�(�#�

�.�ن���د��(������د�و�Nد��ل�

  العيب اخلامس��

���������������>	&l�����ن�א�"�)��&tم� ����א���R�14Rد���Iא�M>"��$و
���������������c��2
��0����Rو��&�א��Lم�א������1��[�c�P
7��F^��MRא���..�زQ�و"ن�<

����Y/&o��$�c�2
��و2���R�cא��������Z)�א��R�L(אIول��..�א���],�
��)��YA)u#��2א����,+����R�Lא��
>�1Fא�����&Lوא�)h �$.(�

 وهنا يتضح جليا 

أن الضابط يتحـدث عـن عقـد بيـع ولـيس سـند وكالـة ، وهـو �

ـبـل وعــدم فـهـم الضــابط .. األـمـر اـلـذي يؤـكـد عــدم جدـيـة التـحـري 

 !.عما يقوم بالتحري عنه ؟
 فلو قام جديا بالتحري 

�*وא�����و�(����د����ن�א�(4��� �?����و�ن��)����..��;�"���-�א�ط����ن����وא*	��-��(<��������������

����و�ن�(����(���و"����7	�دמ�א��د��-�������..���(���ن�W,��ن���ن�����(و����אN()�מ�'��)מ��������

�ذ�!����;���7#�2ذא�א���و�א��	���א�ذ?���ن���������#������-�א��و �وع�אط�א�)���و��دמ�������������������..�

�(دNل����������و��)��,���74ذ�!��)و�א%���א��ذ?���Q�د����د�א��������������..�א�(	و�ل����)����N#�א�מ����

�د��א������ض����	��.��#���و��
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������(��#�א��Fن�2ذא��#�א���ض�*وא�د��ن��ذ�!�


ن�������������������������N7و�"ن����7�8�1���]ذ�<�����Qא7�/�2�Z��
ن�د��N7ن�"�������4[&د<,7�8�)��&tא��
�����������&���1"ن����[�XQ�Nق�وא����&د�	"´��6���,��h�8�T��8�u(�א�,��tو����ZLن�وא�,

���v��د�،�و�tو����>	�,$��������������������	�����u"ن����L��[���$��<Qא�א�,�	������1:�Aא��SAt���
����Kא@���(�F
F�Aא����T���	�Aو��c��.�14Rא���

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

 وكذلك قضي بأن 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـي الواقعـة   من أدلةلما ساقته

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة 

 قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته
لتـدليل علـي ثبـوت قـد اقتصـر فـي اأو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم ..  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري الجريـمـة

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
�د�א���מ�א�ط	�ن��#�א(د����N(�������א�ط���א�F���#�وא(,�ذ2���د�������������������:�א�و���א�,��س����

��#�'دא��-�א�ط���ن���#����ن���)���(���ل���#�ط��()���د��������#����א;��א�ط���ن�و�ن����������������������

��وא*	���-����()�����("���و����<��������������و�د������%و�אق�ن������د�*�������7����ن�א���(�������

�3�3-�א���و�-�����!�א�����ن��د�وא�د�S،�����*ط	���7��ن�א�ط���ن����������(و*�	��7א�

��מ���(��2ذ�Sא�(و*�	��7و2و�����دل���#�("و����,(����1وא*	-�

 أن ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض 
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ن����N�����6TN�ن�s����م�/�
(�א678�����K�������

�&�א�������������&A7����R�&]������[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�}�$��"�T����t4�,��hو��T�Nא��c
��a"ن�א�A&	�"ن�47}�א���A	�7�8�&��m6د������F�14R�Zא�678م�]��1��1R&א���bLא��


��و���
	�א�MNOو/��د�������,���2���hQא��&$Iא�M6وא@�����א�����AF�b .�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه يحية لجثة المجنـي عليـه الصفة التشرمن تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض ذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة الـذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
أنهـا فـي المـواد الجنائيـة متسـاندة إال إلـي أدلـة أخـري فـي قضـائها باإلدانـة ولو تساندت المحكمـة 

حـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها ب

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

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

 كما قضي بأن 
شــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تت 

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

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  ر االتهـــام وكاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــوـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 
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صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 

���������������$���T6��)Q�f"و���T>&>���K�Y�:	���$�Y4�]ذא�"و	د(�א��6TN��K��TNUد�
�������������������������]����$�Y���Qא�א�����	ض�و��z�h��
(�]دא��Fא����M6دون�"ن��7,���K��>د�TR��T6�4� و
���������
ن����N7����6Fs/د��
����م�و ����d����وא��������6��$�d��F�2�g
R�����K�1א���A7�1�����و<�6F"

��$�Y4���א�14R�)�T�Rد��AF������$�b��$�DJ��F^2��6TN��c�iא�Q>و��T6:	�����YL���
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل ومـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق المفـاهيم القانونيـة  

واتخذ منها دليال علي إدانة الطـاعن مرماها يتضح أنه استدل بتقارير الطب الشرعي علي غير .. 
وأن لـهـذه الواقـعـة مـمـا هــو مســند إلـيـه ، ـفـي ـحـين أنـهـا تحـمـل ـفـي طياتـهـا ـمـا يؤـكـد ـبـراءة الـطـاعن 

بما أسلم حكمهـا ورائه محكمة الموضوع وانساقت النيابة العامة ، تصوير مغاير تماما لما اعتنقته 

 :وذلك كله علي النحو التالي .. االستنباط إلي الفساد المبطل في االستدالل والخطأ في 
��Nو��ن�א���(����(و*�	��������7:��#�'�#��Fא�ط��א������)���F���د�

�א�3�3-�א���و�-���ل��ن�

 .؟؟؟؟؟؟� –

 .�؟؟؟؟؟؟ –

 .�؟؟؟؟؟؟ –

 وهذا يدل يقينا علي أن .. ي يد كاتبة واحدة ه

�+�ص������������� −١`"�²Z������
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��X�tא����P"

2�Q>�cl�cא��������
وא��+�$
א�����L(�$0و	���K§&�&�א��
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  ذلك كان ملا 
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض علي أن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  
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 مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة
ووازنـت بينهـا ام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة التـي قـ وبأدلة الثبوت حاطت بظروفهاأوالـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنـهـا ولـمـن تقتـنـع بـهـا الـتـي ـقـدمتها النيابـة ـفـي اـلـدعوى ـلـم تطـمـئن إـلـي أدـلـة الثـبـوت المحكمـة 

ت فـي أسـباب سـائغة إلـي ارتيابهـا فـي أـقـوال غيـر صـالحة لالسـتدالل بهـا علـي ثبـوت االتهـام وخلصـ
 .الشهود وعدم االطمئنان إليها 

 ملا كان ذلك 
وهمـا .. اللذين اتخذ منهما الحكم الطعـين سـندا إلدانـة الطـاعن وكان الثابت من المستندين  

وكذا محضـر ؟؟؟؟؟؟ واإلقرار المنسوب للطاعن والمحرر علي هامشـه ، المشهر رقم ؟؟؟؟؟؟ لسنة 

إنما همـا فـي الحقيقـة أدلـة  ١٠/٩/٢٠٠٦العمومية التحاد المالك المنعقد بتاريخ  الجمعية اجتماع

 :براءة وذلك علي النحو التالي 
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 وهو ما يؤكد حسن نية الطاعن 
وأن القائم باتخاذ إجراءات الشهر قبل هذا اإلقـرار وبعـده هـو الشـخص المـذكور دون ثمـة �

وتـرك التـوكيالت الصـحيحة الصـادرة .. مسـتخدما فـي ذلـك التوكيـل المـزور .. تدخل من الطاعن 

المسـتفيد الوحيـد ـمـن ) ؟؟؟؟؟؟/ الـمـدعو( كـلـه تحقيقـا لمصـالح محرضـه وذلـك.. لصـالح الطـاعن 

 التزوير إلخراجه من البيعة فال يتحمل أي ضرائب  

 ومن ثم 
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  ذلك كان ملا 
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حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد : السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو 

ال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا يعـيـب حكمـهـا فـضـ

 يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 
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 المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
أن يوصـف بأنـه جـاء الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال 

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد تمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مس

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلك ا كامل

 �����������&2Q����[��א���M�>��
ل�وא�N�Iم�وא�[PI��4א¬�S��Lو���..���������Wوא���TN���6���	"�
�������������..��14R"و	אق�<Qא�א�678م�و$�و�F(�א�MNOא���������Y�L..�א��4���`�����r��Aא�א�Q>ن�"�����


ق�א��/�ع�Ae�M��:����R�1�����2"و �وذ�}��14R..�א@Zfل�א.�
4R�ل�(������א���(�دא�7א���د��-���ن�א�ط���ن�و��מ��F���'��#������������������א����מ�א�ط	��ن������:�א�و���א�%ول����

�������Sذ�����7)���ط������2()�����وא%د����-�א�����(�د����)������و��?���������4���د��ن�א��������-�

�ط()����)�����#�א����+�وא�(����ص��R�מ�(��د��)������������������*����(��א��(�دא�7و��4وא��2و

��-��'��)��(�د����"�������#�א���و�א���7��3ن�א�"و���א��و�)-������-�א���ض�א���������������

�.���ط	ن�



 

 - ٢٢٦ -

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

ا يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمه

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي اإلخالل بحق الدفاع ،و
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن

���"و��������אIد��R�M��NOא�)�����ن��Kא��[���%����]ذא�2�A7�M������6$א_,�����א(���	אق�و$�
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 )٢٣/١١/٢٠٠٩ق جلسة  ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الثابت باألوراق وما ينبئ عن تخلي المحكمة عن واجبها في التحقيق فـي إذا كان 

جدية طلبات الطاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة بالـدعوى مـع مـا لهـا 

ـمـن دالـلـه ـمـؤثرة يتغـيـر ببحثـهـا وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد 

اعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحســن ســير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا أخـلـت بحــق الطــ

 .المطعون فيه بمخالفة القانون واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ل  أمـام محكمـة أوقد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـهوحيث أن الطاعن  

وهــي أوـجــه دـفــاع جوهرـيــة  ..... وبصـــحيفة االســتئناف ومذكراتــه الختامـيــة المقدمــة بجلســـةدرجــة 

 إال أن الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم ـيــرد عليـهــا وـلــم بهـــا إن صـــحت وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوىيتغـيــر 

 يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي األمـر الـذي.. يمحصها 

 .نون تطبيق القا
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 )١٨/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة  ٧٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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א/�ªא�����א(�"����r$&א/���&�/�2��Aن����د7����/�uא��/�uو��

�،��������4R��������א(�א��א����م�א���A��M����م���������A��M������&������1و�����/�uא�����1א���[�c��A����M����،�
���4Rא(�א��א�����א(�..�א�����ق�א���&�����/���$��
���A7م�����[F"��2����$�
�.و<

 ورغم ذلك 
و(�����ن���(�دא�������7מ���د���دو���7א���מ�א�ط	�ن��3�-�ذ�����)�ذ�Sא���وא��Lو���������������������

�������������Oد�و�א��#���?��ن��..��و��2-���ن��ن�F��ن���3)���و(���"�)���ن��(<�����������و����א����N�'

א�����-��"د���2ذא�א���מ�*د���7�4Rذ��!�(������و��מ�(��מ������د����#�2�ذ�Sא���(�دא�7�و��������������

��و2و�א%���א�ذ?���زמ��	دמ����ط��א�����-���%د�-�א��ط�و�-����)��و'���2)����������..�'��אد���وא����2

�����מ����وق�א�د��ع�وא��"و��א���طل��#�א�(��.�����	���א���מ���.,�ل�א�

�

�

�

�

�

�

א�ط	�ن��,ل����وق�א�د��ع����������מ���و�د���#���دو���7* ����6و��מ�������������א���מ��:�א�و���א����#��3

��د���#�ط��#��(���A��א���א�	-�א���د��ن��ن�א�ط��ن�،�وא��د���ن������ق�א���د�#�،�����

����و���Eذ��!���מ����د��3�-�ذ������#�א����מ�א�ط	��ن����������..�(�دא�7و�����2���ق��ط������

(�دא()���و��Nد���#����ط�����Sط���ن�و(��د������(�دא���7��Nذ�ن�א�ط���ن�و(�

وذ�!���Rמ��3و�7(��د�מ�א�ط����ن�������-�א��و �وع�(��د����"���������#�א����و�������������������.�

 .א�����7��3"و��א����-�א��و�)-������-�א���ض�א�����-��)ذא�א�ط	ن�

 فقد استقرت حمكمة النقض علي أن .. داية ب
إذا عــن لخصــم بعــد قفــل بــاب المرافعــة فــي الــدعوى أن يبــدي دفاعــا أو يقــدم أوراق أو  
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مستندات استكماال لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضـية للحكـم ، وطلـب إعـادة فـتح بـاب 

.. مـن مـدي جديـة الطلـب وهـي فـي معـرض التحقـق .. المرافعة في الدعوى فإن واجب المحكمة 

أن تطلع علي ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسـم بالجديـة مـن 

 تغيـر وجـه – إذا صـح –عدمه فإذا ارتأت أنه متسم بالجدية وأنـه كـان دفاعـا جوهريـا مـن شـأنه 

 .باب المرافعة الرأي في الدعوى فإنها تكون ملزمه بقبول ما أرفق بالطلب وبإعادة فتح 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
ـي  ـه الـت ـدفاع المســوق مــن الطــاعن وبظــاهر المســطور فــي مســتنداته المقدمــة مـن اـل

أفصح في طعنه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـه ، فـإن تبـين لمحكمـة 

ه هذا ، وكان عليهـا أن تعـرض لدفاعـه ذاك اسـتقالال الموضوع عدم أحقيته في دفاع

ـرد عليــه بمــا يفيــده إن  وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن ـت

ارتأت اطراحه أما وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بمخالفـة القـانون 

�وبالقصور في التسبيب فضال عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 
 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤عن رقم الط(

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
و��ن�א���7��3ن�א��(�دא�7א����-�א��و�)�-�'��#������-�א����ض�א������-��)�ذא����������������� 

*�د�(��د����ط������(�ل��4�����������A)..�و�ن�����ن�א���د���ن������ق�א���د�#�،�وא�ط���ن�������������..�א�ط	ن��

و*�د�(�מ�(��د�מ�2�ذ�ن�א�ط����ن������..�و���א�ط���ن�*د����ق��)������(�دא���7..�א�	-������א����

������ن������א����دא�����6�������4���د�א���(�מ�א�ط������ن����E����*و����(و���و��)�-������ط������-��

�.و�(�دא()���

 ورغم ذلك 


د��������1و �[�������b�&���$�&���j"و���F"������Y�Lא��MNOא�)�Fو�$�����L���Fs/
�����<���Qא��Y�4L"و�$����o��@و�א"���6�4R��TNUع�אZo[�1�[��	�`[د����	
��jو�،��T67א��

�����������T6���A/&א(�א���א����Kد�	و�و"��T6�/�&L�����..��������h"&���א��و�D�^7ذ�}��14Rא�
א����وو 
��6�/.�
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 وهو األمر الذي يؤكد 
 أن الحكم الطعين قد قصر في اإللمام بعناصر الدعوى وأوراقها ومسـتنداتها، وأخـل إخـالال�

أنـه بـات معيبـا علـي نحـو يسـتوجب نقضـه .. جسيما بحقوق الدفاع بما يتأكد معه والحال كـذلك 

 .ٕوالغائه 
א���מ�א�ط	�ن��מ��	ن�د��ع�א�ط��ن�و�מ����د��S#�(����ق�د������،����+����������������:�א�و���א���3+���

��ز���ن�'�3�������������������7	)���(������א()د��1ن���א�	(��'��7��3دמ�"�-��*�وאل�א�F�)ود�و

����()מ�،�� �������ن��ن��2���!��F��,�ص�W,���ون�����ن�������א��(د��6)מ���אN()���מ������ل�א

،�وذ���!�������)�؟؟؟؟؟؟�وF�������/��א����د�وو2�מ�(���وא�)()מ�������2��و�����و��'����)מ��

��ن��(و���א(د��;�NQ2;�א�F)ود����	��وא�(���ق��	)�מ�و"�و��Nو����א���ق���#�������������

�ن�����-�א��و وع��מ�(4	ل�ذ�!��,�-����وق�א�د��ع��N'�Oא�د�و�

 ستقر عليه نقضا أنه فامل

6
د����
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�K�YT6א����Rز��$
�������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���2��ن������&>
 ��R�/د����
6
د���������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R���������&o����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t����$

�Qא�67���d������$�دא$��&د�$��Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����א�
�X
4L�14א�R��	د�,$.�

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

 وكذلك قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة 

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوى عليـه مـن مصـادرة الـدفاع ردا عليه بقاله االطمئنان 

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي علــي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 



 

 - ٢٣٠ -

ًالجلســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دام ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن 
قوة ألداء الشــهادة ٕتعـاون الـدفاع فـي أداء مأموريتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـال

مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 
 .مناقشته 

 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ العام 

��و"ن�7^$&������������������	
$^$�rدא"�Kن���7ون�א��/�ع�"��TNU�14אRن�"�����>�����R�atא��
�6�
��Iدא�rא���6د��$�دאم�א��/�ع����.^�]�A����
�.و]���	��و�

 )١٧٦-١٨٦ – ٢ مجموعة القواعد القانونية عمر ج ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 ملا كان ذلك 
أمـام محكمـة الموضـوع أبداها مرافعة ودفوع الطاعن التي وكان الثابت أن جملة أوجه دفاع  

ٕواثبـات انقطـاع صـلتهم بالواقعـة بمـا ال تحمـل شـهود اإلثبـات ب وتمسك بها ترمي وبحق إلي تكـذي

أن تطـمـئن ـلـدفاع .. كاـنـت ـبـين خـيـارين أـقـوالهم ثـمـة دلـيـل عليـهـا بـمـا يؤـكـد أن محكـمـة الموضــوع 

لمناقشـتهم ومـواجهتهم بمنـاعي ، إما أن تقوم باستدعائهم وتلتفت عن مزاعم هؤالء الشـهود الطاعن 
األمر الذي يؤكد اطراحها لدفاع الطاعن .. ها لم تفعل هذا وال ذاك أما وأن.. الطاعن علي أقـوالهم 

 .دون تحقيق أو استجابة وهذا هو عين اإلخالل بحقوق الدفاع 

 أضف إيل ما تقدم 

 ��
R�����Mא����م�<��Qא�א678�>�c��l�����&N7±�א�
א����^ن�$���{������R���Lن�א�s��؟؟؟؟؟؟�/�/
��א�Q4אن�4N$��F�2[�ن����sم�] &אrא(�א@`�6	���������N�&`و�����R�Lא���t4,��c�����..�وא����T6F"و


R������א��$�m�&��t���/م������Qא�א678�>�c��l�c���2
�&�א��������0و��$�����t4����..�؟؟؟؟؟؟�و�,��F"و
����������������$���T6��[����678��م�א�������T6�6 א
..��b4o"$�م�א�������א���$��א����M6#�Rوא����M6���Nو$

�������c��]7�j��������������..�]�8"ن�א��TNlم���$"�{�Q������}�$�א/����M�J	ع��و
�:
6�����j..א�F"�8[
���������h&>
��c�]7�..����������M"����و7�j&د�Q>�14Rא�א��b4Lא.NOא�b������$�
�����	�]o&א���،�و<

��������A�A��1��
ل�]���P
��وא����T6$�rدא"�K�����Fم�$��و���Rع�و�/���
ق�א���Aeل�Zf@�����Y���Lא�
����و ��&א������mAوא@�'��r..�א��0אع��$��4�i��$�
�.و<

�������א�(4���7�ن�'�����������א.,�ل�����وق�א��د��ع������מ�א�ط	�ن������א��:�א�و���א��א���E\,�ل����
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א�ط��ن�����-�وא*	��7אN()�מ�א���و�-�'����،�و�ن���2!�א�	د�د���ن�א%د��-�א���ز��-����������������

��#�א��ط�ع�"��(���)�ذ�Sא�وא*	�-�،���������ن����د��א�� ��;����א;(��������2�و����د���������������

���'.�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يص 

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

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

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

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

 ������tא����وא��

	��א�P�Kن��T6א����Rز��د��������$
6�
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,����
�������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���2��ن������&>
 ��R�/د����
6
د���������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R���������&o����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t����$

����Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����Qא��67א����d�����$�دא$�&د�$
�X
4L�14א�R��	د�,$.�

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

 وقضي كذلك بأن 

�[������c>^���7�8�W����א�R
�:
������$��"و ��א���/�ع�א���NF	�א����T6�4��M6א������]�
�MNOد<��א	و"�Wא��)
4���6$��[�دא�$��"د���א���R�2ن�א�&د�����oدא�	.�

 )٧/٦/٢٠١٤ جلسة  ق٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

 نقبـل الطـاععلـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
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طـاعن فإن محكمة الموضوع تكون ملزمة ببحث إنكار ال..  في الحكم المطعون فيـه كما هو الحال

ٕواال شـاب .. ما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه ل

 .حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
�������ن�ذ�!

�و��+������ن�א�Fق�א�	��ل

 ������"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع�����������&���و]��`���6F����K����6�����..�����<��و"����
���������������������M�NOא�m�AF�� &�
��Rو7�:
��ZNو$`����
���� &�7����� �X���"�14R�cא������Lم�א����


ع�:
�א��Y�L��ل��F&�א�
 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال ن الطعـــين عـلــي الطـــاعوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 .د الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالليمثل شديالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������K�c���Yא�[,O�M�NOא�אQ�>�Q��]�7����A�s��c א����Sل�א��
�A��uLA��hQא��&$Iא
��R
:
$�cא������Lא�.�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: نيا ثا

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
قســم ؟؟؟؟؟؟  جناـيـات ؟؟؟؟؟لســنة ؟؟؟؟؟  رقــم وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه: ثالـثـا 

  .؟؟؟؟؟الصادر بجلسة ؟ شمال ؟؟؟؟؟ كلي ؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ والمقيد برقم 

 والقضاء جمددا
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 وكيل الطاعن                          
 لنقض المحامي با                                                                     
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�وذ�!�ط	����#�א���מ�א�"�د���ن�

.. جنايـــات قســـم ؟؟؟؟؟ فـــي القضـــية رقـــم ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ .. محكمـــة جنايـــات ؟؟؟؟؟ �
 :بجلسة ؟؟؟؟؟ والقاضي في منطوقه بما يلي .. كلي ؟؟؟؟؟ المقيدة برقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ 

 .حكمت احملكمة بإمجاع اآلراء 

 `���A،��؟؟؟؟؟/���
	�����Rsאم�א���M6:�"و�8

����F���:������������	
���������..��؟؟؟؟؟/�و����&��R����¸�����������א����د��
����[����"��TR�،����.و"��$0��א�,�	�!�א.��#

��������:�������$�Z�2�������������J�/؟؟؟؟؟��،�و��؟؟؟؟؟�����،������������"���TR�������א�������
T6��.�א�,�	�!�א.��#�����Tو"��6�$0]�

��������K�c:�	א����,]4�������Fא�������TNtT4������6����s�������Fא���g
R����و�Kא�
��6R
:
$. 

��و*د�����7א�����-�*د����2�7ذא�אN()�מ..�2ذא�

��*و����N)מ..� د�א��()��ن�א%��	-�

  محافظة ؟؟؟؟؟ – قسم ؟؟؟؟؟ بدائرة.. بتاريخ ؟؟؟؟؟  

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(مقصدهم السالح الناري 

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

حتى صوب المتهم األول العيار الناري تجاه المجني عليه والـذي أحـدث 

به اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه 

قاصــدين ـمـن ذـلـك قتـلـه وأـشـهر ـكـال ـمـن الـمـتهم الـثـاني والثاـلـث الســالح 

باـســتقالل الـنــاري اـلــذي كاـنــا يـحــرزاه لـيــتمكن الـمــتهم األول ـمــن الـفــرار 

 .الدراجة البخارية خلف المتهم الرابع 

أحـــرز المتهمـــين األول والثـــاني والثالـــث بغيـــر تـــرخيص ســـالح نـــاري  -

 ) .مسدس(مششخن 

أحرز المتهمين سـالفي الـذكر ذخـائر ممـا تسـتخدم علـي السـالح النـاري  -
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 .ٕنف البيان دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها واحرازها آ

ة الغـيـر بغـيـر ـتـرخيص ـسـالح ـنـاري مششــخن ـحـاز الـمـتهم الراـبـع بواســط -

 ) .مسدس(

ف آنحاز المتهم سالف الذكر ذخائر مما تستخدم علي السالح الناري  -

 .ٕالبيان دون أن يكون مرخص له حيازتها واحرازها 

��Q>�..����������������������r8א���z������Fم�و���Qא�א678>��t�P�1�4R�M�
�Aא��c�������Xא������وא�J�a��و�
��YT6א���..��������
���0א��
���������������ذ�}�"ن�א�&2�>������Qא�
א��z�YT6����ن�א��7sل��
�Aوא��MR0�4����
��
R؟؟؟؟؟��/�א���..������������M6��$�3�fI�1א�4Rو�YT6�T4��������و2&א<':�cT£�hQא��"��YT6��א�

���1Fول�وא���Iول�������������������"�אIא�M6����Sא�A�`�c��A����&�f¤�u�$�����6א�:���وא������Kא$�67`�a��
��������)�R���L)�א��؟؟؟؟؟� �������M؟؟؟؟؟�����	�����}��Kא.������0؟؟؟؟؟�وذ��2&$�)������..����4� �����

)���A���א�و47[��2�(�M��6A��K�XوQ��Nم�א�����Qא�א678��&א���<���K�YT6������0ج�����..�&��$Iא�
��و<
����������������S��A§دون��	
2Q�
ع�وא�d���Fو	א0$�rא�MRא����<��א�:
����TNlא���[��L]7�j�hQא�

���������������1�4R�)د	و�W�4���44
א�����א��
	��א��������/�ع�א�Q>�K��R�Lא�א��^ن�،�وא�R��dAא�,F����
�{�Qאق��	وIא�SL�7��T����uא�
���Aوא�AOא�!����Wوא�.�

 فالواقعة حسبما وردت باألوراق تتلخص فيما يلي 
رئــيس مباحــث قســم ثــاني .. ؟؟؟؟؟ / د تحــرر محضــر بمعرفــة الســيد النقيــب فقــ.. ايــة دب�
ستشـفي ؟؟؟؟؟ من مأفاد من خالله بأنه قد تبلغ إليـه ..  مساءا ٩بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة .. ؟؟؟؟؟ 

، أدخــل قســم العملـيـات و ، أســفل العــين اليمـنـي، مصــاب بطـلـق ـنـاري العــام بوصــول المجـنـي علـيـه 
 .ثم تم نقله إلي مشرحة ؟؟؟؟؟ وتوفي في الحال إلي رحمة مواله 

 وهو ما تناقض مع تقرير املستشفي 

  مساءا ٩٫٥٠ الساعة ؟؟؟؟؟املؤرخ 
لذي أفاد بوصول المجني عليه وا.. ؟؟؟؟؟ / المحرر بمعرفة األمين شرطة 

هذا وبقسم الطوارئ تم عمل إنعاش قلبي ولم " جثة هامدة " لقسم الطوارئ 

فتم نقله إلي المشرحة ، وتخطر الشرطة والجثة تحت تصرف .. يستجيب 

 .النيابة من ادعاء طلق ناري 
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 ملحوظة     
�מ�(4ط�ن������-�א��و �وع��)�ذא�א�( �������������3(����6��س����������������� 

�������1..�؟؟؟؟؟-�א���6ول���(F�4#������ط+�،�و����ن�א�F�������א�����

���������-�����;א��������מ����ن�*�د����������٩'�#����מ��6��س�א������+�א���

������-���;א�؟؟����������ن���ن������������7�3٩,٥٠(��N'�#4F#�א���

��;�א� ���ط����ن�א�����#�������د���1*�מ�א�	������7؟؟�و2�و���#��������������������

��������*�Oد	א����و�מ��(�-����#�'�X؟���א�����-�و"ل��(و��cوא��מ�א�ط�!

و2�ذא���������!�و���ذא��מ��(מ�(�د�د���-�א�و����(�د�دא�*�ط	���؟���������

��Q���د��ن���وא*	���-�"���و����,����?��R�����(����!�א�(���#�א�(��()������

�.א�����-��"د���א���מ�א�ط	�ن�

ظـل قابعـا .. وبدال من أن ينتفض رئيس المباحث ويهرول مسرعا نحو المستشفي .. هذا 

) أحــد المتهـمـين بقـتـل شــقيق الطــاعن.. ؟؟؟؟؟ / نـجـل (؟ ؟؟؟؟/ حـتـى أـتـاه الـمـدعو.. ـفـي مكاـنـه 

 :ويزعم بما يلي 

������!��؟�$,�د/�"�TR��	��0����>�2ن�ذא)������4R�������������)�א�i�M�4/���N��$�K
���������N�����א����0ل�$��/�،�X&�����Zא�'�P�hد�����������������F^���	����f[�¦و

������T4���6 
�$�..�����������������Zא���YT6����<��א�`������Yא���0ل�وא������T�و/

ن�،�و$��"ن�`�<�و�����v"�&زوא����"������������M6�t4אIو]A��c#א)�������F^��M�Rز�a��

�����h	�F�GZ��M6�$�c2�h�2ن����(���������4Rא������،�و<�����ول�א�,&א«�����
��(،�/�Aم�א���M6אIول���TR�14���زR�(������S�4o"و����4R���
�א����h&.���

�h	���F�	����R����
�و 6����..�����
د<Aن�����2�����	�F������bد	א ����و	2��	�>�&��/�M���
�����ول�א����M����،�u����<�(�M6א�&א���Qא�א���>�(�1F�����ن�א���T6א���rא	و�h&��א.

������&>�����������T6F"�8[�a�����1..�وא�������[�����4AF�¦و������4R�������1א�����د�]����/
�1]���Zغ�؟��..�א������¼��&����و����2&7�M����!��������A47�r�����"����7�/
��M��4R����،�و�

�!.א@���/�(�אIو����؟
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  هذا الشاهد دثم استطر

قدم حـدث أمـام جميـع الجيـران والنـاس بأن كل ما ت.. زاعما  

أين هم هؤالء الجيران والنـاس .. والسؤال هنا (المارة في الشارع 

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

و2و�א%���א��ذ?��و"�מ�(�������7א������-�א�	���-�����"�و�����د���������������� 

�(��ن�������ن�������)���ن�(�وמ���	���-����ن�א�وא*	-���������X�)��

�)������'ذא���ن��ن�א��("و��א�(����א�وא*	�-��)�ذ�Sא����4�-��������������

و�R��מ�ذ���!����Mن�א�����מ��..����#�ذא�7א�ز����ن�وא������ن����ن��د�������

א�ط	���ن�*��د�א�("��מ��)��ذ�Sא�(���������7��#�'"��دא����������R��מ���

!�א�ط��ن���"و��(������7א�����-�و2�و�א%����א��ذ?��و"�מ��������������)

�.א���מ�א�ط	�ن�����"و��وא�	وא��

  بيان دور كل من املتهمني وعن
وكـان علـي المجنـي عليـه ، هـو مـن أطلـق العيـار النـاري ) الطـاعن(زعم بأن المـتهم األول  

وكــان المــتهم  ، بســالحين ـنـاريين كاـنـا بحوزتهـمـابرفـقـة األول ويحمياـنـه الـثـاني والثاـلـث المتهـمـان 
 .يمتطى الدراجة البخارية المستخدمة في الهرب األخير 

 يتصور صدورها عن ذلك الشخصوبعبارات ال 

 فقد قرر حرفيا بأن 
أتهم األول بقتل عمي ، وأتهم باقي المتهمين باالشتراك معه في تنفيذ عملية " 

وهذا يؤكد إمالء األقوال عليه وأن ! (القتل عمدا مع سبق اإلصرار والترصد ؟

 " .لصحيح الواقعة تصور أخر تماما لم يرد علي لسان هذا الشاهد 

 املذكور وأضاف 

 �����������������������$
�,fو��A�����)��/Zfد�
�
�و �>�،�M6���[�����$�
�>����YT6م�א������bن���^�
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������،�/�2��Tن�$������R�Lא��S�A`א�
4�����4Rא����r�A`"ن�^��	&��a���

���4Rא����c�A��	^�����QfIא.�
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 ملحوظة ����
���������������Fذא�א��ن�2�2د��מ�(4ط�ن�א������-��"�د���א����מ�א�ط	��ن�'��#�

������Sد�ن�وא����ن� ��ن�א��()���ن���)�ل�F���ق�����������(؟؟؟؟؟((	�د�',�4;�

�ذ�!�..�(�!�א�� �-���()����#���א�ط��ن�و��ن���ل�'د����6N*وא���������

��������������-��Qود�א��(�Fאن�و���������Eא�������د��2ول��\دN;���*وא���و�

�1����������د�Sو(���4�����)��ذא�אN()���מ�����F)دמ�א���ن����� ��X��)�

<��������מ�(	��ل������-���������)NQ;�א��()��ن�و�ن���وא*	�-�"�و�����������

����(���1Fن�������א��و وع���#�א���מ����()Nد��#���7"�-�א)���+�א

�6-��د�-�א��3و�7א�(#���*()��א������-��	(��ز����)������#���������������*

�*��وאل�2��ذא�א�F���2د��R��מ�(��* ��)��وא(,��ذ���7)����د������.دא���-���

א�ط��ن�و2و�א%���א�ذ?��	���א���מ�א�ط	�ن��	����א��"�و����#�������������

�����.א�(

كتابـا إلـي النيابـة ..  صـباحا حـرر الطبيـب الشـرعي ٧,٤٥؟؟؟؟؟ السـاعة تاريخ وب.. هذا �

وانتهـي مبـدئيا .. مقررا مـن خاللـه بأنـه قـام بتشـريح المجنـي عليـه وفقـا لقـرار النيابـة .. العامة 

 :إلي ما يلي 

١− ����������j��]وא����،�\��
	�א��o�K����&A7�uא������Aא���K�c &ن���T�.א.�
٢− ����א.��Tن�� 
��YTא�����������
�����	�F����P[.�
٣− �������!��
��1����kو7����F�{�67��$������א@����Pא���	���و$��"�����F�����P[���/
א�

���J�$א����L�FI���.....................��&f"�1�[. 
 ملحوظة

�מ�(4طن��دא�-�����-�א��و وع�'��#�(���*ض�א�(������א����د���������#6

�����Sد�ذ�����ن�א�%ول���מ�������..���E�������Nא�(�����א��)��#6א�ذ?��+���

�F�������ن�*�������و��	���د�'���#�א��(��א��א�	������א������?������س����

���������#����������א�(�������א�3����#�����������د,ول�א�	�����������..�א��

و2��و�א%�����א���ذ?��و"��מ�א�����מ����..�א������?�وא��(��א�����S��دא,ل���

�.א�ط	�ن�����"و��وא�	وא��

ـة.. هــذا � ـق مــع الشــاهد األول بالنياـب ـاء التحقـي ـذات مــا أورده ســلفا ..  العامــة وأثـن قــرر ـب
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 :وأضاف ما يلي .. بمحضر الشرطة 

���R���Lא��S�A��`�����/�c�����hQ������Sوא�����Zא����^ن�א_�������F"�..�b�����ن����2����F"�M��Rز
��TR�� زو�Y���T�/��& ��$)
R؟؟؟؟؟/�א���(�
Rא���df"؟؟؟؟؟�/�و)������aא�����M6א��.(�

  تلك الواقعة مشرتك يف) ؟؟؟؟؟(وتعمد إخفاء أن والده 

 وهو أحد املتهمني بقتل شقيق الطاعن 
 للواقعـة والعديـد مـن التفاصـيل التـي يسـتحيل – المخالفة للحقيقـة –وبرغم أنه في روايته �

إال أنه جاء عند وصف السالح المستعمل في الواقعة ليقـرر بأنـه أسـود اللـون أمـا .. اإللمام بها 

 !. ؟عن شكله فال يستطيع وصفه تحديدا

 مم علي الزعم بأن املتهمان الثاني والثالث وص

 كان لدي كال منهما سالح ناري

 !!؟؟مل يستطع وصفه أيضا 

 ملحوظة     
*"��������7��-�א��و ��وع����#�(�����)������د���א�(4(����7��ن������� 

�*�وאل� ���ط��������������������E�2د����Fذא�א��وאل�2�*���دא����ن��A� א�(��*ض�א�وא

��מ����ن����א�(�����7א�ذ?���د���#��ن�א��()��ن�א�3���#�وא���3�+�����������

���������#�"	)���-�،�و2�ذא�(���*ض����ط�א��د����ن�و���-���د�)���

����#�א��وא�6��-�و'����������س�'���#�(���ذ���א�F���2د�א��%ول��و�'���#��

(���ذ��� ����ط�א�وא*	��-�و(����(����א��ز�و���-�و����#�א����Rמ����ن��

ذ�!��Mن�א������-�א�	���-�*�د�א�("����7��*وאل�א�F��2د�ن��R�מ����������������

��ق�א����מ�א�ط	��ن���#�'"�دא�����������������������.دא��-����(��* )���و

��*وאل�ذא�7א�2�Fد�ن��R�מ�(��* �)���א��ذ?�����ل���ن�אN()��מ���������������

��������]��א���و�����()��ن�א���3#�وא���3�+����)�������ن������ن�

��#���د�*�ول�א�F��2د�א�%ول�و2�و�א%����א��ذ?����#��3���S*�د�()��������������������

�����]����#�א�و*��7א��ذ?����د������ ���ط�������..�א�����-��()�-�'���אز�

�ن���מ����ن��?���)��������زא�����[������������א�وא*	-���ن�2ذ�ن�א��()������

و2و�א%���א�ذ?����ل��ن�"�-�אN()�מ�א��ذ?���(��ز�������א����מ���������������

(دNل�..�א�ط	�ن�Nد��#�א��.�����	�����	���א�4
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فيتضـــح أنـــه قـــرر .. إلـــي أقـــوال الشـــاهد األول .. وعـــودة 

أن ـمـا ـتـم إطالـقـه عـلـي )  تحقيـقـات٦ص (صــراحة وبوضــوح ـتـام 

وأن الواقعـة  .. ار ناري واحد فقط ال غيرهو عي.. المجني عليه 

 .جمعت حولهاالتي ت "الناس"حدثت علي مرآي ومسمع من 
 ملحوظة 

�������������*�و�#�ذ�!��� ��د��ل���#�زو��و�)(�ن����د�א�F��2د�ن�،����+�

������������������א�2�Fد�א%ول���ن�����ط�ق���#�א����#�����������وא�د���ط�،�

�����������������������د����2�ط����������א� ��ط���د�ز�מ������*د�(�מ�'ط��ق���د��

א(����و���א����#������،�و2ذא�א�(��*ض�א���ط����د����ن���מ��������

(4ط��ن�'��������������-�א��و ���وع��������	���������)���������"���و����

(دNل����Nد��#�א�� �1'�#�("���מ�א�F��2د�א�%ول����#��ن�����������..�وא�4

א�وא*	-��دW���#���73?�و����E�ن�א�����אن�و�R�מ�ذ��!��	��ز���������������

ز��	�����?�א�(������7#�2�ذ����Sل�و�	��..��ن�(�د�מ�2�Fد�وא�د�����

و����Eذ���!�����(�ن�א�����מ�א�ط	���ن�%*وא�)������R��מ�����..�א��ز�6��-�

�����6א�F��)ود�א���ذ�ن�'ذא�����ن�(��מ����������(��(��* ��)���و�R��מ��

�����������������������R�?��,�Qאل���������)מ�����ن�*�د�(���ن��ن���وא*	�-�"�و���

������Oد�و��و�אق�א�������2�����ن����Nو���#����و���א�(��!��..�א�"��ذ��E��و�

�*وא�)�����و����(�ن�'��)�������#�'"��دא���	("��מ�א�����מ�א�ط	���ن��

���وא*	�-��..�א���מ��Mدא�-�א�ط��ن��Rמ�*"�و��2�ذ�Sא�(�������������������7

��#�2ذא�א���و�(�Qد��ن��)��"و����,�?����Rא�"و���א�(�#�����ول��������

�ن�������)��א�F����2د�ن������%ول���Q���د���)������"�"���-�وא����د���..

و���Eذ��!���..�وא��Q��#��3د��ن�����ط�ق��دد���ن�א%������א������-��������

�ز��ن�(�د�מ��?��وא�غ�����ن�א�وא*	�-���ط�����7א�(�#�*������������������	

و2��و�א%�����א���ذ?�����ن������������#�א�������-�א�	����-��ن��..��Mط�*)����

��)�����מ�(�(4���7�ذ�!������������N�'�7��وא���*��7..�(��ق��#�2ذ�Sא����
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و�א;������2-�א���מ�א�ط	�ن�وא�(4(��7ن�2ذ�Sא�(��* ��7و��מ����������

���א��ذ?��و"�מ�א����מ�������(��ول��ن�((	�ض��)ذ�Sא������7و2و�א%������

(دNل�Nد��#�א��.א�ط	�ن��	���א��"و���#�א�(����وא�4

�^ن���������������..�و|��Zذ�}��� ��MR0����	���/�،�h&�f"�)�����7ول�Iאل�א���<��א
�"�d��`��A/
����������/&���8�3+`�����2ن�%��1و$��4Rא���)��4R�	�������)���ل�]Zoق�א���F^��	&�A�
د������M�

�&د���]��1����ن�%��23+��`����]4fو���7�����TR�c�������F"�Y)�����R�d�����א��[����"�m�����Qא�7��و<
��.)א��TNUدون����b"و�	د

 وبرغم كافة العيوب اجلسيمة التي عابت شهادة هذا الشاهد .. هذا 

 وعدم صالحيتها للتعويل عليها واألخذ بها 

 نها سندا وحيدا ألمر الضبطت مإال أن النيابة العامة اختذ

 ؟؟؟؟؟تاريخ وإحضار املتهمني األربعة الصادر ب
كما استند ضابط الواقعة إلي أقوال الشاهد األول ولم يعمل علي كشف حقيقة الواقعـة مـن �

خالل تحريات جدية أو سماع أي شهود آخرين ، وعجز عن تقـديم ثمـة دليـل علـي مـا قـرره مـن 

العامـة حيث استهل الضـابط أقوالـه أمـام النيابـة .. أقوال ما هي إال ترديد ألقوال الشاهد المذكور 

 تحقيقات بما يلي ) ٢١صفحة (

"���������������j�،���0�$�K���4R���T4ول��Iא���<��א��	ز���r���"��F"��/&���hQن�א�^��
����������· 
�/�����[��������������د��ZP�hא�'&�X،�و"����rذ<��F^��M4Rو���i
����������$�����4R�����&وج�א��f���&��
ن�$�����]A��c�����אIوא#��Zא���YT6������

������S4o"�����bא�����،�و��ل�f&و �P"���	�F��DR"���Rول�Iא�M6א�����4R
����������������،�u�4�!�א����M6א�&א�f���	�|�� א	א���2د	�X&>�M���$��"��<���Kو 6
������������uL����jو�����Psא��&�^�$�K
��]��1א����[�1و7�4Rא����cAF�¦و���

�YT6ق������t4א���<��א�.�"�
 ملحوظة 

�ن��*وאل�א� ��ط����מ�א�����-�א�	��-���������A )دמ���)����.�.�����N�'�#�2���

(�د�د�%*وאل�א�2�Fد�א%ول�و�2�ذא�א����ل��F��ن�א�(��������7�د��������������

و2�و�����������7�#�����..�א(,ذ��7ن��*وאل�ذא�7א�2�Fد��دא�و���ز�����
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����-�א��و وع�א.�(�7�4'������+��7�3�ن�2ذא�אN()��מ����(��������

�#�����6�*وאل�א�2�Fد�א%ول�א�ذ?��و�د������و��ن�א��()���ن������������*

 ��<��-�و,"��و�-�و,������7��2)����א()���מ�)�نو����#�א%,��ص�א�ط����(

���*(������W�E,���ن��F���ق�א���()מ�א�%ول�����������Sמ���..�وא�د�ن�3�و�

�س���طل��ن�אN()�מ�وא���מ�א�ط	�ن�*���6ن���#��A )��.�

 �����������������������&�P��R������"و /�2�S��A§ع�
�:
���א�TNl�1�4R����$���2��ن��&��hQא��&$Iא�
و<
����������6�/�S�Oא������و z�Y������v����g
R���������bو�����v..�א�N7&$�
�>��R��Lن�א�"���z�Y�����

�����$�R��$א����
2��ن������������..�א��c�>�����$&�bN7א�
א��F^��1��.א�[&ض�א�u$و��1وIא����Oא�Kو
������������$�R��$���4Rא����c���14Rא��0م���AR�..��������������&/א
��$�Gو&����]ز<��ق�א��F�d�F�2ذא�[���TRو

����$�R��$�..א���������������
����QאIد����و<>�S�A§��R�d�]ع����א��
:
�&�א������hQ]�8"ن���TNlא�$I

	��Kא������bوא@Zfل��Seא��/�ع�,A�����6TN��MP
��

وحـيـث أن الضــابط ـقـد ـحـاول إخـفـاء حقيـقـة أن ـمـا يســطره أو ـيـدلي ـبـه ـمـا ـهـو إال .. ـهـذا  

 ومنها ما يلي .. فحاول تغيير بعض األقوال .. ترديد لما أورده الشاهد األول من مزاعم وأباطيل 

١− ���������S�4o"ول�Iא�M6���^ن�א���M�Rز��A/������������D�R"����R����4R���
�א����
���������K��>��"��$�bو 6P"�..�������������2���א����<��אIول�"ن�$"�Y���K

��A/���وא�h	�F�	��R�
>���4Rא����
��S4o". 
٢− �����K�Y��	���|�Y� א	���
א��F��������א����YT6��������"ن�א���&	�א����

���������Fول�،�وא���Iא�M6�����د��א���A��d��F�2��T>א����[�������Xא�
א���N7	א
��د��א���A��dF�2����u����M6��..�����������jא�&א��F"ول�Iא��>���&�א��NF"�Y���K

���u�����M6א�&א�����א��
د<Aن�����2��������وא���	�|����
�hد	א �����>�����
��א���M6אIول��$�b2א	و. 

٣− �������������T6���������N��j�a�����1Fوא�������ن�א���T6ن�א��"���������א���2"
��t4����"�..�����F�2ن�����T6ول�"ن�ذא(�א��Iא��>������Mא����Rز�Y�����K


زאن�"��F��t4	���؟£.�
ــدم   ــد عـلــي عـــدم جدـيــة هـــذه التحرـيــات المزعـــوم إجرائـهــا أن الضـــابط ـقــرر بـع ومـمــا يؤـك
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استطاعته التوصل إلي بيانات الدراجتين البخاريتين ، كما لم يستطع التوصـل للسـالح المسـتعمل 

 .في الواقعة وكيفية الحصول عليه أو إخفاؤه بعد الواقعة المزعومة 

 ملحوظة 
�7�*�وאل�2�ذא�א� ���ط������2ذא�و��Rמ��و���א��"و��وא�����F�#�)وא��א�	�

�������	�������������(����Nو���	ن������	מ�א�ط���א����#)����������)����)و

(���ط�Nא�-��(دNل�و�دמ�Nد�א���طل��#�א�����	وא��وא�4

��u$�Sא���M6אIول�����..�<Qא�� Atو����)��������R�Lא���$�����)�א������������..�Kא��$�u�¬�&NF"
�����MR0$��$א����[�b�F�..����j��F^��	&و����6و�����dא����و�

دא���Nن�א� 
$��N��..ن�����2���F"و

������1R����3+�`���A/	��&>�Aא �א����
����������..�؟؟؟؟؟/�$���	��"����"���$����]7�>�8����1א7,A47���F"و
���������������&�$���$�&��2"����،�و"ن�	 �ل�א��������a��&وא�]�$�1��0�4Rא����c�A���'4�"�..����T/

��]�8"ن����م��������������2ن�$���]F�M�4�����..�������������
�l�c���������������و����4��1א��R���:&R�¦�v���م����"���
�.א���$��

 ملحوظة 
�ن�����-�א��و وع�*د�*"���7�#����+��������..��ن�,�ل����(�دמ������A )�

د��ع�א�ط���ن���ن��������מ����ن��(وא��د������ن�א�وא*	�-�،�و��מ��������������������

���2((�������(د��;�א�F��2د�א��ذ?����ن������-�א�ط���ن���������������������(

�؟؟�و�����R�����7מ��ن�א�����-�א(د�(��3מ���4R��7(��4�ذ�*�א�2������������

�������Q�د����..�א%و�אق�'�#�א�����-�������	ل�א%����ط�و������)������������

�ن��د�'دא��-�א�ط���ن�����د�א�(��אض�و(,���ن������د��ن��2��!�����������������

,"و������-���ن������Fو��ن����F;�א����#������وא�ط���ن����������

����������������و����%*وא���א�(#��د�#��)�����מ�א�����-�وא�)#����ن�����(

������������#�א��������-�א���(د��;�א�F����2د�������ن��..�د�����ع�����و�2?�

�����Oא��ق��#�א�د�و���و*د�����()�������-���..�و���*F(��و"و��Nو

و�,�����7�ق�א�ط���ن���#��������..�א��و وع��Rמ�د��ع�א�ط��ن�א���و�2?�������

א�د��ع���ن��4���و��מ�(�(د�#�א�F��2د�����*F�(��و2�و�א%��������������������

�.א�ذ?��	���א���מ�א�ط	�ن��	���א.,�ل���ق�א�د��ع
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�..�"�����و Fs/��������1F����u$�Sא����M6א��At������/؟؟؟؟؟���..������������א���$�����م�א��$"�..������4�P�1�]F
��������������Z�P"�����ن�א�
א��Nא����
א �$��N��j��F"א������$��و
���؟؟؟؟؟����..����Q6א����$�Kن���2�c��

����o&ل�א��� 	7,�ل�<�7[�1$�����· 
�\�$����M���a؟؟؟؟؟�א�'���D..�؟؟؟؟؟�/�א������(و/#	
�����
א����������F�N$�3���=������K؟؟؟؟؟�)��$��F^����f^��/����F�N$����R���^����م�..و����و�����[���� 
�/

��؟���4R�m�A����!������1R������M6א�א��Q>��6����1/�وא���R����&f¤؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟�و�..����t�P�1�4R
��
א��".�

 ملحوظة 
���د�*"�������7�-�א��و �وع���#����+�د���ع��������������..�و��Rמ����(�دמ����

�!��2ذא�א��()מ��� ��و�מ�(�(دع��?���ن�א�F��2د�ن�א���ذ�ن���������������)

���7�(د��6)מ�3�מ��������(�)���א��()מ�א�3���#����������R�מ��ن�א������-�

)�(<�����7ن�(��4ذ�ذ�!�و�����7א�� ��-�'��#������-�א��و �وع������������

����زמ���"���و��א������מ�א�ط	����ن�و',�������������وق�د�����ع��������������

א��()���ن�،�و*����������#����د��*�وאل���ط���-�"��د������ن�F��,ص�����

�د��-�������و���ن�א��()���ن�,"�و�-��	("������#�ذ��!�����6�-�������������

�?�������..�א��3و�7א�(#�ط�()��א�����-�א�	��-������������7)��4R�وא�(�#�

�*��وאل�(,��ص�א�F��)ود�א���ذ�ن�א(F��)د��)��מ�א�ط����ن�وא����()מ���

..��Rמ� ��و���2�ذא�א.���א;�א��ذ?�א�(4(����7���א������-����������������..�א���#��3

و������()������#�ذ����!��������-�א��و ���وع���(�4���-������*وאل�������

..��א��د���2א%,��������א�2�Fد�ن�وא��ذ�ن��د������*وאل��( ���-��)�د�������

و2���و�א%������א����ذ?��و"���מ�א������מ�א�ط	����ن��	������א�4����د�����#��

(دNل�وא.,�ل���ق�א�د��ع�Nא�

.. وحيث ورد تقرير الطب الشرعي والصفة التشـرحيية للمجنـي عليـه .. هذا �

 :بنتيجة مفادها كالتايل 
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طلبت النيابة العامة تقرير تكميلي يوضح ما إذا كان من المتصور حدوث اإلصـابة وحيث  

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

 :التقرير التكميلي بنتيجة مفادها 
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 ملا كان ذلك
وأن ـهـذه الواقـعـة .. وـبـرغم تهـاتر أدـلـة االتـهـام الماثـل ، ـبـل وانعـدامها .. ووفقـا لـمـا تقـدم 

ـائق عــن  ـاء الحـق ـي إخـف ـذي عمــل عـل ـوال الشــاهد األول اـل ـاء عـلـي أـق برمتهــا نســبت للمتهمــين بـن

ي المحكمــة ، وبــرغم ســقوط الــدليل المســتمد مــن أقــوال الضــابط النيابــة العامــة ، ومــن ثــم علــ

هـذا فضــال عمـا أوراه تقريـر الطـب الـشـرعي مـن وجـود إصـابات احتكاكـيـة .. وتحرياتـه المزعومـة 

ســطحية ـبـالمجني علـيـه وهــذا ـمـن شــأنه أن يثـيـر عالـمـة اســتفهام حــول هــذه اإلصــابات وكيفـيـه 

.. ن تحقيق الواقعة لبيان محدث هذه اإلصـابات وكان يتعين علي محكمة الحكم الطعي.. حدوثها 

فربمـا تكـون نتيجـة مشـاجرة بـين األطـراف وعلـي أثرهـا تـم اسـتخدام السـالح ومـن ثـم تنتفـي ـلـدي 

من أوامـر جوهريـة (هذا برغم عدم تنفيذ ما أمرت به النيابة العامة .. المتهمين نية إزهاق الروح 

 ومن أهمها استدعاء الشهود ) الدعوى لو تم تنفيذهاكان لها أبلغ األثر في تغيير وجه الرأي في 

 :التالية أسماؤهم 

������A<&�(؟؟؟؟؟� -�A/&�2ن����F"��R�Lא��	&��hQא�.�( 

�(؟؟؟؟؟� -�A/&�2ن����F"�1Fא����M6א���	&��hQא�.�( 

 )�.א��2�hQن�"�����&/��Aא���M6א���1F(؟؟؟؟؟� -

4!�����MR�cא���<��אIول�وא���hQ&	��̂�������( ؟؟؟؟؟-واألهم f�D�2ن�����F
��$��`&����ل�א�
א����4Rא���.�( 

 فقد أحالت النيابة العامة األوراق .. ورغم مجلة ما تقدم 

 إيل حمكمة املوضوع التي أمسكت بدورها عن حتقيق 

 ما قصرت فيه النيابة العامة وتصويب ما أخفقت فيه 
��3����א�(�#����;����7و����د��دא��7א�ط��ن�و���*#�א��()���ن��	(���-�������א%,�ذ������������
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 األول السبب 

 فيه عابه اخلطأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق قواعـد احلكم املطعون 

ة القـانون بانكـار قاعـدة فضـال عـن خمالفـوهـذا اجـب تطبيقهـا ، مـن الوقانونية كان 

  .قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 


	���������������..���א������P����Rن�
F�Aא��S��L7�K�^L_א�b���/��6Aو���rא�"ن����4R�&Aن�א���s/
L�7�)8��א/&�]��א<��و
�����
ن�/�Lא��MNOא�c..1א�����
t��14א�R�1>و�:��

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا نطبــق عليهــا ، قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال ت

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، ـبـأن يصــدر مــن تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. هذا 

  الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانونوبتطبيق هذه

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
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  اإلجراءات اجلنائية علي أن  من قانون٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
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 
 ولهـا تعـديل التهمـة للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، 

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 
واجبها فـي  ، العامة علي الواقعـةعدم 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 (

 ي بأن كما قض
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، المحكمة ملزمة 

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

 وقضي كذلك بأن 
ـ  للواقعــة كمــا وردت دة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـي

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 ، 

ـرالمحكمــة مــن تعديلــه  ـري هــي أنــه متــي رأت أن ـت ـذي ـت ـي الوصــف اـل د الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل
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 .الوصف القانوني السليم 

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

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ويف مقام أخر تواترت أحكام النقض علي أن 
ـة ا  ـه دان المطـعـون ضــده ومــن حـيـث أن النياـب لعامــة تنعــي عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـن

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

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

ـبـات إال أـنـه ـلـم يـنـزل علـيـه عقوـبـة الجريـمـة  عقو٣٢المطـعـون ضــده ـمـا يقضــي ـبـه ـنـص الـمـادة 

األشد وهي عقوبة إحراز السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة 

 فـي ١٩٥٤ لسـنة ٣٩٤الملحـق بالقـانون ) ٢(النارية غيـر المششـخنة الـواردة فـي الجـدول رقـم 

ة ـمــن اـلــداخل وـبــين األـســلحة ـشــأن األـســلحة واـلــذخائر وـهــي األـســلحة ذات الماـســورة المصـــقول

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

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

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

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 

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

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

 .تطبيقه 

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

 ملا كان ذلك
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..��Mא����1Fوא��������a������R�L4���6وא��6..� ���K�M"$&�א@�����א�,�د	���Rא�������א���$����������
�h	�F�GZزوא�����M6F"�"س���$.�"�

  "ششخنم" ومل تكتف النيابة بذلك بل أنها وصفت هذا السالح بأنه 
و'�������2���!��د�����7..�و�	��������ن�א��	���وמ��ن�����س����ل����دس��FF��,ن����..�2��ذא��

���FF-�و�,�?�FF����R,�-�وא%,�����2�#�ذא�7א����و���א��"��و�-�א������-�א�(�#����س�������������������

�?�F#;��	�ل���#�(و����א�	����א����?����(.�

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

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

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

 .واتزانه ويمنع انحرافه 
 ���������دول�א�3���#�����������������..���س�2ذא���������(������*�	��-�,�FF�����>א��-�����ل��ن�א%

א����ق�����ون�א%��-�وא�ذ,���6،�����א%���-�א��FF�,�-���	�*������)���א���دول�א���3�+������������������

�ن�ذא�7א����ون������(و���(�د�د����'ذא���ن��FF,�-��ن��د������	���-�,������,�(ص������������������

�.*�ل�'دא�-�א��()מ�

 ملا كان ذلك

����������������$��+��$�
���0�4م��^ن�א���س�א�����K�cTא�
א����<F"��$�{`����>�\�و�
���$�R..��8و"�bi��Fs/�:�������������������،��F�L4���d���ن�§N$�h"�Kو�"���N���uא����M6"و�$�$��L�:����T2

�����F���bi�:���������������1#����cא.�T�1"و�א��R&�
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�i�Z�/�1���و����

��زم��6�Qא������������� ���/�&��&A7��L���8
א�[��+��$�..����������mA�����א�TNlم���N�"���7	&����$�Y�R�
�و<
��&�
 .א�

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مجـــرد قـــول ! ة ماهيتـــه ؟معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخن

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

 ذلك ، أن إدانة المطعـون ةعلغير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
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اب المقـررة لهـا ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـضده 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 ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤لســنة  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 دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه شـخنة الناري مصقولة من الداخل أم مش

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

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن لصــحيح وتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه اواـجـب 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 (

 قدم ما تملا كان 

 �������������������������Kא�
א����T���
م�א��R0א��GZ�����א��:�M����j��F"אق�	وI���dن�א����"�a�و�
�����������/��,t/�M���j�u�L،�و������א�&א<�..��������������&�א@���$"�K��$א��������و	�MJذ�}�42��"و	د(�א��

������������������h	��F�GZ��s�&אز����YT6�����א�$��D�Jو��R��Lא��M6��7��6F"�"س������$�"��������F^����]�Pوو�c��
�.و 
د�A7&�&�/�� �زم���Q}�دون�"�$��+��"

 وهو األمر الذي يؤكد أن احلكم املطعون فيه أخطأ 

 يف تطبيق القانون مرتان 

�������מ��	�ل���#�("و���,ط��א�����-�א�	���-�א��وא�د����������:األويل  

�����ن�*�����ون��٣٠٠�،�٣٠٨���#��������א.������-�و��������"������Aא������د����

�-�6����.א.��א;א�7א�
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ـاني  �دא����7א�ط����:الـث������������?������]����ن����ن�وא*	��-�'����אز�

�Rמ���دמ� ��ط�ذ��!�א���[�א��ز��وמ�و��دמ�������������"��دس��"��FF,ن��

��4�����F��., و������4ص�א������#�4

  ذلك من ينال وال 
الطعين قرر وجود ارتباط بـين االتهامـات المسـندة للطـاعن واعتبارهـا أن الحكم 

ذـلـك أن الثاـبـت إن ..  جريـمـة واـحـدة والحـكـم علـيـه بالعقوـبـة المـقـررة ألشــدهما 

رغـم .. ذلك يحمل فـي طياتـه تـأثيم الطـاعن عـن واقعـة إحـراز السـالح المزعـوم 

 .أنها منتفية في حقه وفقا لما قررناه سلفا 

 وبانتفائها ينهار أحد الركائز األساسية 

 التي قام عليها احلكم بإدانته عن واقعة القتل املنسوبة إليه 
������و�ن�������-�א��و ��وع�א��(د�N��?د��و[�����ق�א����ل�و'ز2��-�א��(��وא�������#�(�����7�

���1א��ذ���وא��ذ?�'ذא������)�א�<����و�ود�(���Mאز�א��[�א����?����..�א�ط��ن�و��S��Rن�א��()��ن�����

������Fמ�����()N#�א��#��..�א�(4��وع����-�א��و ��������������7)��#�א�(����-�א�(��מ�א%د���2��#��4)�)

�.א��ول��Mدא�-�א�ط��ن�و��S��Rن�وא*	-�א��(ل�

  وحيث أن األدلة

� ���א���mAא�
�&��−�Kא�
אد�א.��# �TNl���4R�)&Aא��� �$�14Rو�–�
�،� �TNUא� ���AR� 
نN�7� ��T��� �و$��6 ،� ����� �6���� cTN�� ��F���$
��a]ذא����A"��<��"و�א������Q�7	�א���&����4�$�14Rא�I&�א��2�hQن�e
��$�14R��
�
��א��TNU"و�א���[�d6�Fא�hQא��h"&א��K�coא����c���4�

2�mAF�Y�����Fs/�M#���DJ�c�
�"L/��6F��d]��1"ن�א��������[�16��7�dF�
���
ن�/�Lא��MNOא. 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (
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 يتضح أن تقرير خطأ حمكمة املوضوع يف عدم تصويبها اخلطأ .. ومن ثم 

 با أمر اإلحالة وانتهائها إيل إدانة الطاعن وآخرين والبطالن اللذين شا

 الشك .. بإحراز سالح مششخن دون ضبطه وفحصه فنيا 

 ����R���Lא�����Fدא[�K�M��NOא����6�4R��F����7�W�����א�����אIد���Zن�"��L��K�����Z���1��A4�
�����������Gو]ز<�ق�א�&و�c�Aא����F�&/א

ل���Aوא��c�Aא���T67�K��DJو�..���������������M�NOא�c��i���$�
�و<

�]�Fא����c��������������c)�]�&אز��Q>�r)���+��$�GZא�א��������Aط�<�Qא�א��[�&�4�$
م�$,��Dو��4�$"��DJ
��������r�����$ع�
:
����TNlא���[�d6�Fא��T�
������..وא�����د��/�,7�����و]�'�#�AF�b 
������

��t�t,7و.�
�ن�א���מ�א�ط	�ن�*د��,ط���#�(ط��ق�א����ون�������א�("מ����א��אN()�מ�������������:���#א�و���א���3

����������.دא��-�*��ل�א�ط���ن�وא��()���ن�א�3���#�وא���3�+��������ط�(���������������������#�'"�دא��

א�����-������א���ن����ز()����^��-�א������-�وא��ذ,�����6��;����#������ط������6�-����������

�د�-�א��3و�7א���د�-���ن�א������-�وא�(�#�א�(������7)���%*�وאل�א�F��2د�ن���#�2�ذא�����������

*�א��אN()�מ����<�وض�وא��"و�����+�����و2و�א%���א�ذ?��"�������..�אN()�מ���Rמ�(	�� )�������

(	"#���#�א��ط����������E'ذא���ن�אN()��מ���ط���ن�وא��()���ن�א�3���#�وא���3�+������������������

������������������#����;�����-�����ن����ز()�����[�وא�د����;���#����و�د����(�����7�و���3�3�#-�

�د�و��Eذ�!��Mن�א����מ�א�ط	��ن���מ��	(��#��("�و�������و�����������..����*������א�2�Fد�א%ول������

�����א��אN()���מ�و2��و�א%�����א���ذ?�����ون��	����א�����מ�א�ط	���ن�*��د��,ط�������#�(ط����ق�����

�� ������.א����ون������(و

 فإنه ملن املقرر يف قضاء حمكمتنا املوقرة أن .. كما أشرنا سلفا 
األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة علي 

أن من واجبها أن تطبق علي الواقعة الواقعة كما وردت بأمر اإلحالة ، و

المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، ألن وصف النيابة العامة 

ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت 

أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف الذي تري هي أنه الوصف القانوني 

 .السليم 

 )٥/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١١٩٣الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
*�د�ز��מ���#������)�؟؟؟؟؟/�א��د�و(و��ن�א���7��3ن��و�אق�אN()�מ�א���3ل��ن�א�2�Fد�א%ول���������� 

�*وא�����..�-�����و"���מ����#���3�������ن������מ�����ن�א��()����ن�א�3�3��-�א%وא6��ل������وא�������ون�

���ز��ل���������������..�����-���X)��S2دو�Fن��)מ������א��ذ?���#��وز(���،������ل�*���"�א�-����)מ����

�!.و����3(�د�دא�*�����ن��ل��ن�א��()��ن�א�3�3-���ن����ل�א��[��#��د�Sא����#�؟

 ويف مقابل ما تقدم مجيعه .. هذا 

قد أورد في أقواله أمام ) ؟؟؟؟؟/ النقيب (فإن ضابط الواقعة �

النيابة العامـة وفـي تحرياتـه المزعـوم تسـطيرها عـن هـذه الواقعـة 

 المتهـمـان الـثـاني والثاـلـث ـلـم يكـنـا يـحـوزا أي أـسـلحة نارـيـة أن.. 

 .أو غيرها 
 بأن ثم تأتي النيابة العامة بعبارة مبهمة وغامضة لتقرر يف أمر اإلحالة 
���ز�א��()��ن�א%ول�وא���3#�وא���3+��<���(�,�ص��[����?��FF,ن��"

دس���". 

���"ن�2�����������cو$��<��Qא����	��א�'�$���وא����8��T6[�M6$��]ذ�������� ,A7���א��dF�2א�������א���$

א��!�$��<��r8א���YT6א���2���Zن�£
ز���F�GZ	�o�h����؟������F��2�M6��Zن��"��,A7��6F"م�"

���ZP"�GZ��h"���:�M���j!�£&زون���GZوא���؟F"و��T��8.�
 فإذا كانت تقصد أن كال منهم كان لديه سالح ناري 

ل محررهـا ويسـقط أي فإن ذلك يهدر تحريات المباحـث وأقـوا 

 دليل قد يستمد منها ويعد إقرار من النيابة العامة بعدم صحتهما 

بـمـــا ـكـــان يـجـــب عليـهـــا وـمـــن بـعـــدها عـلـــي محكـمـــة الموضــــوع 

 .استبعادهما كأدلة علي هذا االتهام 
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 احدأما لو كانت تقصد أن املتهمني الثالثة األوائل كانوا حيرزون سالح ناري و

 ����[�hد���{`�Z��{ن�ذ�s/��	
,7����tא�א�678م�وא��Q>ع�
����"و��!!���1`N%�!�N/

	�"ن�£���Z��cT"`+�ص���GZوא���؟�������,���!����h�>��`��	&����$�u$�{ض�ذ�	��7��R�Z�/

����������������������Xא�P"�hQא��	����א���$�S4o"��$�

ز��א���R�Lو<e�2ن��GZא@���(�$��"ن�א��
����4R�..���������%&.א��Q>�Kא8` א���	
,7��N%�8ض�א�(و&]�����R�Lא��S��K��>د�A�F�(�{ذ�

��د����
א	د���������#�cא���
���gא���sن��
��Nن��
F���Aא�����/&R����T2א�� ��
ن�٤٠"ن�א8`F��������$�
�)��
Aالتي تنص علي أن ....�א���

 يعد شريكا في الجريمة 
��Nو��ل��ن���ض���#�א�(����א�4	ل�א���ون�������-�'ذא���ن�2ذא�א�4	ل������������:�

 .*د�و*����E;א���#�2ذא�א�(���ض�

�ن�א(4�ق����R�E�����S�#�א�(�����א������-��و*	����7��;����#�2�ذא����������������:�������3

�.אN(�4ق�

����3��3�:�������������,��;#��F�?��7�و�N��Wو�����������ن���ط��#�א���4��ل��و�א�4������ن�

�و�����د2מ�����?����������(���������E����،�-������א��(	�ل����#�א�(������א�

�و�א��(������-����-�(����ط�������-��,�����?������#�א%�������ل�א���)����ز���و�א��

�(���)�N.�

 حيث أن املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة ما يلي  .. هذا
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

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

ـارات المجــردة  ـا لقصــور  فــإن الحكــم الطعــين دون ســواهاالظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

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

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

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا هـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيام
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أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

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

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ رقم  طعن٣٧١ - 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 (

 أما إذا كان 
فعلـي .. قرار النيابة قد اسند للطـاعن والمتهمـين اآلخـرين أنهـم قـد أحـرزوا سـالح نـاري واحـد  

ٕواذا كــان .. ين الطــاعن والمتهمــين الـثـاني والثاـلـث اـلـرغم مــن أن هــذا اإلســناد يتســم بشــيوع االتهــام ـبـ
وأن .. الركون فـي هـذا األمـر إلـي مـا قـرر بـه الشـاهد الثـاني مـن أن الطـاعن هـو الـذي أطلـق النـار 

وـمـن ثـم يـكـون السـالح المســتعمل عـلـي .. المتهمـين الـثـاني والثالـث ـلـم يكـن بحــوزة أي منهـمـا أسـلحة 
 .حد وصف الشاهد من قبل الطاعن 

 كانت النيابة وملا 
تأسيسـا علـي وصـف االتهـام .. قد أسندت للمتهم الرابع أنه حـاز سـالح نـاري بواسـطة الغيـر  

 .للطاعن 

 إال أنها 
وهو األمر الذي يعيـب .. قد أسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهما قد حازا السالح والذخائر  

 . وتصوبيه بما كان ينبغي علي الحكم الطعين التصدي له.. وصف االتهام 

 ونفاذا جلملة ما تقدم 
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 ومما تقدم مجيعه
يضحي ظاهرا مدي ما عاب الحكم الطعين من خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب معه �

 .ٕنقضه والغائه تصويبا وتصحيحا لهذا القضاء المعيب 
��س�2ذא�������ل��ن�א����מ�א�ط	��ن��� ���*�د��,ط����������א�("�מ�����א�������������:���3+א�و���א��

אN()�מ�א�"�د���ن�א������-�א�	���-���#���ق�א�ط���ن�وא���()מ�א��א�������E�����מ����מ��������������

�("��و���אN()���מ�א�"���د��*���ل�א����()מ�א��א�������E����و�د������������*��د�����ز��وא��ط-��

�����������ز���4��ذ,�����6������#�א�و*�7א�ذ?������������..�א�<����[����?��FF,ن�����

��(,دמ����#�א����[�א������?�)�..�]���وذ���!�,�������و"���1אN()���מ�א���ذ?�و�د��������ن�א�

�������1�ون�א���()מ����..�א����?�א�ذ?��ط�ق�����א%�����א�����-�2و��دس��FF�,ن�������

و2�و�א%����א��ذ?����ن�����..�و��ذ,�4����6��..�א��א�6���Eزא����[�א����?��وאط-�א�<�����

و'����N���ن��	���������,ط�������#�..�	���ن�����#�א�����מ�א�ط	���ن�("��و����وא�("��د?�������(

�.(ط��ق�א����ون�

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام النقض املوقرة علي أن 

 ����������������3�F�8]ذא�[�Y��$�c�����������א��A:�1א.���K�1#א�T2�U(�א.��#A��jא��&ع�
��������&�������������14Rذ�}���������.&%��$�����،�و]���7&���TL��c�����"�hد�$���7��AR���
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��$�دאم����$^I����Qfو	אق���[.�
 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٦٦٥٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
�ن�����ون��������ذא(����������ط���6ن���א�����������������#�* ���;�������-�א�����ض��ن�א�����מ��

�ن�א�����-�*د���"�7א%د�-�א�(#�*د��7'��)��و�"����7)����������������#�'������Eא��ط������د?�'��Q�)

�و�אق�א�د�و��Oن���������������-وذ�!���(	�אض�2ذ�Sא%د�-�وא�)	��ق������e���������(ن���+�ود�א

�.�"��و�"����

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���^Lf��$א������������^ن�א���M6א�&א�Lf"����u^(�א��F"�dو�2ن�א����:�
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 وهذا اخلطأ والتناقض يشري إيل اضطراب الواقعة يف ذهن النيابة 
�����������מ�א�ذ?��و��ن���#�����-�א��و وع�("و����و("�����و'�ط�;�א�وא*	-�و"4)��א�

�)�و�א%����א��ذ?��	����2�ذא�א�� ��;�������������..������و��)�����מ�(4	�ل�����..��(4ق���Eא���7��3��%و�אق�����

(و����� ��و'�<���6�.�


אل�א����<����אIول��������������:أما اخلطأ الثاني ��Zل�"�f���$�u����M6א�&א�T4��b�F��$�c2ن�"�
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 !طأ ؟وملاذا مل تقم حمكمة املوضوع بتصويب هذا اخل
 ما تقدم يضحي ظاهرا ما عاب الحكم الطعـين مـن خطـأ فـي تطبيـق ومن جملة.. ومن ثم �

ٕالقانون وامساك محكمة الموضوع عما هو واجبها فـي اإللمـام بصـحيح واقعـات التـداعي ، فضـال 
عـن إعـطـاء اـلـدعوى وصـفها الـحـق دون تقـيـد بمـا ورد ـبـأمر اإلحاـلـة مـن أخـطـاء كاـنـت تـسـتوجب 

 .ٕ األمر الذي يجدر معه نقض الحكم الطعين والغائه وهو.. التصحيح 

 الثاني لسببا 

حيـث .. احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة : 

عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد املعتربة التـي 

 هذا احلكم قائم علي غـري اعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن ، وهو ما جيعل

 سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء 

وقد تعددت أوجه القصور يف التسبيب التي تنال 

من احلكم الطعني والتي نشرف ببيانها من خالل 

 :األوجه التالية 
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�.�<���������و�د��#����)�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠دة فقد نصت املا.. ية بدا
 يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل  

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون 

 .الذي حكم بموجبه 

 قض علي أن ويف هذا املقام استقرت أحكام الن

 ������������������� 
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، البحث المطروحة أمامها علي بساط 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

 �������������������������"د�$�����d�$�1���א�����4R��6#����6و�TN��M�A7ع�"ن�
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 وأيضا من أحكام النقض أن 
ـدعوى   ـائع الثابـتـة ـفـي اـل ـي الوـق ـي المحكمــة أال تبـنـي حكمهــا إال عـل األصــل أـنـه يتـعـين عـل

 أن تـقــيم قضـــاءها عـلــي أـمــور ال ـســند لـهــا ـمــن األوراق ، ـفــإن الحـكــم إذ أورد ـلــدي وـلــيس لـهــا

تحصيله لواقعة الدعوى وسرده أقوال الطـاعنين الثـاني والثالـث وفـي سـياق اسـتدالله علـي تـوافر 

نـيـة القـتـل ـلـدي الـطـاعن األول أـمـرا ال أصــل ـلـه ـفـي األوراق واتـخـذه عـمـادا لقضــائه ، فإـنـه يـكـون 

 اإلسناد وال يرفع هذا العـوار مـا أورده الحكـم مـن أدلـة أخـري ، إذ أن األدلـة فـي معيبا بالخطأ في

المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو اسـتبعد 

تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل فـي الـرأي التـي انتهـت إليـه ، لمـا كـان مـا 

 .إنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه تقدم ف

 )٢٢/١١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علـي مـدونات الحكـم الطعـين ، ومـا أوردتـه أنفـة البيـان ق جملـه المفـاهيم القانونيـة وبتطبي 

، يتضــح أنـهـا اعتنـقـت للواقـعـة صــورة ـفـي شــأن بـيـان الواقعــة محــل هــذا االتهــام محكـمـة الموضــوع 

، بـل تسـاندت فـي ولـم تقـم علـي ثمـة أدلـة يقينيـة .. وتخمينيـة مخالفـة تمامـا للحقيقـة والواقـع نية ظ
اـلــذي يحـمــل "  اإلثـبــات األول شـــاهد) ؟؟؟؟؟/ الـمــدعو(عـلــي اـلــدليل المســـتمد ـمــن أـقــوال قضـــائها 

الـذي سـبق .. وعلـي األخـص مـنهم الطـاعن  "ضغينة وكراهية ولـدد فـي الخصـومة مـع المتهمـين

 لســنة وذـلـك ـفـي القضــية رـقـم ؟؟؟؟؟) ؟؟؟؟؟(ـفـي مقـتـل ـشـقيق الـطـاعن ) ؟؟؟؟؟(واـلـده وـشـهد ضــد 
ومـن ثـم يتضـح أن ..  لسـنة ؟؟؟؟؟ كلـي ؟؟؟؟؟ المقيـدة بـرقم ؟؟؟؟؟.. ؟؟؟؟؟ جنايات مركز ؟؟؟؟؟ 

السـيما وأنهـا ال .. هذا الشاهد هو خصم حقيقي وفعلي للطاعن بما ال يجوز التعويل علي أقواله 

ولـيـد الكـيـد والتلفـيـق للـطـاعن وـبـاقي .. بصــلة وأنـهـا مـجـرد تخـمـين وافـتـراض ظـنـي تـمـت للحقيـقـة 

ـهـو األـخـذ بالـثـأر لمقـتـل شــقيق  لهــذه الواقـعـة المتهمــين مبـعـث ارتـكـاب حـيـث زعــم ـبـأن.. المتهـمـين 

 .الطاعن علي يد أشقاء المجني عليه؟؟

 رغم خلو األوراق من مثة دليل علي توافر هذا الدافع 

 أيا من املتهمني وانعقاده يف نية 
وא��د�א�F��2د����(؟؟؟؟؟��/�2�و�א���د�و���..���+��ن�א��7��3�ن���ن� ��ن�*(��-�F���ق�א�ط���ن��������������� 

�Mذא���ن���2!���-����(ل�وא%,ذ����������3ن��و�#�א���س��ن���(מ�*(����2�و�א�F��2د�������������������)�א%ول
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�ل�א���(ل���������%����-�W,�ذ�א�3����������..�و����]���ن�א�	����� ��Eو3�3��ن����מ�������������)�؟؟؟؟؟(�4��������

�!!.��F_���]��ن�א�	����(���و��2ز�א��	�ن���מ��ن�א�	���؟؟

 مما يؤكد أن أول من أطلق شرارة الزعم املكذوب

 بأن الفاعلني هلذه الواقعة هم املتهمون احلاليون 

 هو ذلك الشاهد األول .. بغرض األخذ بالثأر ملقتل شقيق الطاعن 


ع��������Mא�d���Fو	א#��א�����aو	 ��M���zא�������א������:
���א�TNl�����R�Mא�����$��..
������������XوQNא��MR0א�א�Q>�14R���A��c��\�����..�وذ�}�	�R�MJم����م����د�N�14א��R�c��..����A/

������������������������M����������א�����dو	א#/&�����ذ��}�א����<��وאRאد���$�!�4��1ز�R�S#��AOوא�c#8��7د(�א��

ع�:
�:و<��Qא��TNl�..�1�����2�S#�AOא�

  األويل احلقيقة ����
*��د�����ن��ول����ن�2���ول�'���#�*��מ������..�؟؟؟؟؟�/�א��%ول���ن�א�F���2د��

א������#�("������"א�F���ط-��\د��N;���*وא��������#�א�وא*	��-�(����������

3�מ�ذ2����'���R�..������#*���#�د����6و��#�وF!�א��و�7א����ق��������)�����

מ�א��Fط-��(ط����زא�����و(��3��7א�وא*	�-���ن��ول�و�2�-�����������*

ن���������،���و�د�#�����;�א��()������..���#���)��وא*	-��,ذ������������3

و�����ل�'*����()מ�،�و�����������ن��	���מ�����دو+�א�وא*	��-�و*���מ������

�)�ز��ل�F#;��ذ�!�)�.�

 وما أن قتل اني عليه حىت أسرع املذكور حنو قسم الشرطة 

 بل عندما حضر جنل اني عليه ! سابقا أجنال اني عليه أنفسهم ؟

��������������YT6������Rو�����1א�Lא������7��]�`�d����SL���j�..����,�Rא�c����������	���R�c�2�c����M
��������
A���6��1����"�������$�d�/&R�..............ن������"�d�/&Rو�"�،�"�..........���������
A�$���"�h"ن�"�
א�

�
Rא����R�/؟؟؟؟؟���..��������W�����F&`"��T2�u¼د4���r8}�א�0א�MRא�QNو����وא�T.א�S���hQא�
���������������������������6א�:���وא�`���Q�����Rوא����M6א�����1Fא�4Lא������م�$A�F8ض�א&�'��b�	�Z��dF�2��K�

�.א.�����	��M؟؟؟؟؟������؟؟؟؟؟� ����(�$&�02؟؟؟؟؟�
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 األمر الذي يشري بوضوح بأن ذلك الشاهد 

 حال إدالئه بأقواله كان هو الذي يأخذ بالثأر لسجن والده

 يف القضية املذكورة 

  الثانية احلقيقة 
�ن������Qد�و;���-�ذ�!�א�2�Fد�א%ول�و�دמ��"�دא*�-��*وא����������������

�..����#4,��ن����ل�א�����+�،�و�ن�א�����-�א�	���-�א���و*���������*د�

�..���Sن�وא�د�2و��ن� �ن�א��()��ن���(ل�F���ق�א�ط���ن���..�؟؟؟؟؟��/�

و2و������زמ���ن�'د����6Nزא����א���ذو��-�*��6�-����#�(	��د��������������..�

���دא��)�و��#�א%,ص�א�ط���ن���('�"�ق�א�وא*	-�א��א�2-�����()��ن�����

א���ذ�!�3���א��F���ق�������و(�����4و�ن���_��#�א%ذ�2ن���)מ�*���و�������

א�ط�����ن�دو��������ن��L)�����,"���و�(��א�����دود��وא� ���<��-�א�(���#�

����)�����)��מ�،�ودو�����������ن�������ط�����1��#�א�وא*	��-�א%و���#����ن��

�!.ط��ق�وא�د�S؟

 وعلي هامش احلديث 

����������������a���(�א�����&§�����م� ��R7&�و����ZLن�و67������A0م���?��Q>�r�]f@ن�وא����אs/
���������"�8
������������������א��W¦�א��ذ<��$������(�א��A�A§�	
�,A�����0م�"��?���T2�،��R�Lא���Fدא[�K�

��M؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟���������..�א���$����	�����(�א.���A�A§���$��+�F�b4L7��6"ن��4R�bi�2ن��Wא�
���������&2Q����א�]F"�0؟؟؟؟؟��2&$�)���� �..���������������0��6���א�&2F"و��T���8��67����Z$و�����ن�"o&א/6���و�&و/6���

���{����cوذ����م�א��������Kא678�����Iא�����Rא�	^����������א�&א<��4
א����YT6������Xא��N7	ل���
��A4
�.א�
א����47�cl}�א.�����

 وهذا أيضا ما تغافلت عنه متاما حمكمة املوضوع إبان قضائها يف هذا االتهام 

  الثالثة احلقيقة ����
�ن�א�2�Fد�א���ذ�و���..�و(�(������#����(�دמ��..�2ذא����A )�و�	د���

..�()��ن�و���#�א%,�ص�א�ط���ن�����������ل��ن�א���א�2-�وא� <��-��������

�	��ل��*وא�������������–�!��F������–د����א����-���Lن����-����ز2�������R�

و2و������ز�7א�����-�א�	���-�و�����-�א��و �وع���ن������������(وא�(��4ق��
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א%����א��ذ?���(و�������)�א�(و"ل�'������"�و�����2�#����+�אN()��מ���������

�دמ�א�(	و�ل���#��*وאل�2ذא�א�2�Fد�א%ول�و��دמ�אNط��6��ن�'��#�������������

��Sو�د��*وא�������#.�

 حيث أن األمر الغالب عليها 


ن��N�����������Fא�@دא������4����Sو7�8,����وא��4[����N������
����و$����
אل�$���Iא��Q���"ن�<
��YT6م�������������..�א����67Zא�����
ع���:
���א�TNl�M����������Mא����a�و���aא�Q(�$���6א����

��
א���(�<Qא�א�678م�..��&$���b���cא_�o·�وא��,tن�ذ�}�����2א��s/.�
  الرابعة احلقيقة ����

��S2دو���Fن���ن������ز������F���2د�א.�3����7א��%ول�����ن�א��()���ون������

���#��������()מ�،�3��מ�(و�����א�ط����ن�����و�א����(���X*����وא������Mאز�

�����������Mن�(��!�א��وא��-�(�4�#��������..�������ط�����������������?����و

�.א�ز�מ���ن�א��()�ون�א�(��وא�א�وא*	-��<�ض�א%,ذ�������3

 لك صحيحا حيث لو كان ذ

���������c�A����	� Iو��1وאIא�
>���Qf"�(�����"�cא�����^	��N�)���MR0���T2ن�א���<��ذא7�
و<
������R�Lא��S�A`�c�A��YT6א���..�����������������
�hو"`��"�����وذو��4>"�h������و0��8אل�`����و/� �����4

���������������&�TR���$�Y�14א����R�X	א�������K��R�o�k�`�c����$�..��������²��£�j�{����و"ن�ذ�$"�..
��Iل���
�Aن�א�s�/������������
ن�=��[�N7���6�4¬�K������،�و"ن�א�
א��A�At4��!���
ن�=�N��	^������Q�f

��6�tP�K�{`و�b�	�clو�uא�
4�.�
  اخلامسة احلقيقة ����

����������"��ن�א%و�אق���د���7#��)(�ن����ز����א�2�Fد�א��ذ�و����+�

�(د�7NNو��#�(�������7א������-����������������Nא�E����*وא������#��� ����#�

3����#�وא���3��+������������وزאن�����#��א�	����-�����#��ن�א��()����ن�א�

��������Sد�ن�و����و��س�א�ط�-�����-�����#����ن����د�7א�(����������7..�

א�3���#��(و�*وאل������#����2�ن�2ذ�ن�א��()��ن�������)���4ض�"�()��(

��-�)�وא���3+��.�מ�������3-�

 



 

 - ٢٦٤ -

 وهو ما يؤكد

����ول� �<�א�]�,�ق�א�$�678(�������������F"و�	
2Qא�א���<��א�Q>�h���S����وא��4[Nא���,�
��YT6�����..אق����������	وI�����t�2��ن�وא:�hQ��&�א�$Iא�
���Aوא�
א��u،�و<At4���]��+����
���vو�

�	���R8א�Yع���
:
�.و$�uذ�}���Qf^7�jא�������א���$��"و���TNlא�
  السادسة احلقيقة 

א%ول���ن�F�-�3,ص���ن�����,��1א����#�����������'*�א��א�2�Fد���

�?�)�؟؟؟؟؟(�������ل�����������و(���ن����..���������Fل��دو+�א�وא*	�-������

�ذ�!���د�א(د�(���..��ن�ذ�!�א�F,ص�*د�2�Fد�א�وא*	-����()���������

�)�.�(����������7-��٨د���3��3ص�(א�����-�א�	��-�

 ورغم ذلك مل يظهر هذا الشاهد 

���..�و�c�%�j"$�م�א�������א���$���������4oود������M�67�j�Wא��..����S��Atא������&>
 �M�J	
������و]د#8�����و$�������$����
א��^��..��������א���$������1א���4R�b��iن����2����F"���� 	��)��>���������و$


ع�:

�����)���TNlא�A����

�&�����������..�]���	��و��,�4����A/و����0م�"ن�א�
א��i�����M���j��$�
و<
����������������R�d�]f"�h&f"��	
P��zو"ن��،�uא�
���Aوא�At4���]��=ول�I����14ن�א���<��אRد�	א
א�

�.אIو	אق�
  السابعة احلقيقة ����

R��מ��ن�������א�����ض�وא.� �����א�"���د�����ن�א�������-�א�	����-������ل���

�،�و�R��מ��ن�א���*������7؟؟؟؟؟"��د���(�����_��..�א��()����ن�א%��	��-��

א���3(�-��(א���د�-���ن�א��()���ن�����מ��دא��-������-�א��و �وع��������������

�����7ص����(F�����'����#� ����ط�א�ط�����ن��)��١١���ط��٦��#���� �����א�

�ن�א� ���ط���מ����..وא��()מ�א���3#��(���_��	�"���)ذא�א�(���_��������N'�

#��N'���(؟؟؟؟؟ ������� ��� �ط.��

 فإن هذا التغيري يف احلقيقة الذي غضت عنه حمكمة املوضوع الطرف

����������������،�1F
F����	��$������אIو	אق�دو�R���6#�]f@�Mא������
4��h&f"��	
P����>��2"ن���

ع��������:

��������h..�و<
�אI$&�א��hQ���²"$�م���TNlא����rא&� [�h"�Q+�7�j�{ذ��u$و�����6F"�
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�7&�]����6TN��K�ZP"��6؟�jو��z��$�Aא��)���!.?�<�d4א���
  الثامنة احلقيقة ����

و����#�א%,��ص�(��������7א�������-�א�	����-������E..�א���3����7���%و�אق��

�����א�()ل��*وא�����������������)� ��ط�א�وא*	�-��(א�2�Fد�א����#��3�A� )�

�ن�א� ��ط�����..��و�د�Sא�2�Fد�א%ول������������#���Eد���و2ذא�د��ل�*�ط�*�

و���س��..�א(�#��	�و��(���ن�2ذ�Sא�وא*	-���ن��*�وאل�א���ذ�و��������

���د��ل��������..������;�����#�(�������7و������E	�و�������7�������ز�מ�����

�ز�א� ���ط��..��Qא����ن�F#;�,��ج��ط�ق��*وאل�א�2�Fد�א%ول������	�

�.�ن�א.���-�و�	("מ���ن�(����(���מ�((و"ل��ذ�!�

 هذا يؤكد يقينا 

�����$"�����&2Qא��!F"�����ن�א�"����������A�A����R�1�,Aوא���h&t������م����و	����Aא����R�{
�������dt..�א�
א������وא7���&�א�
א���P��R������A��)D'�����{�Q����م�����
�������F"ل�
��Aא�����N%�a���e

������������������������:�����ق�و	א#�F"ول�وIא�)�����"و	د��`��<��א@�����������zوא�+��[����$A�AOא��	
א�,
�c��.א�
א�������Z���"و�د�

  التاسعة احلقيقة ���
���?������و�	ل�����ن��2מ������ن��( ��A ��ط�א�وא*	�-�'ذא����ن�*�د�

و2و�א����מ����ن��(وא��دא�������)����(�!����א�ط��ن���((�����7�د�-���

و����������ن����#�א�����������2��-����ن������..�������ن�א�وא*	��-�(���������

�!!.؟)����	��א��وאF#(؟؟؟؟؟�/�د�#

 ولكان أتضح له أيضا 

�R�����3+��`�h�����Y���Tא��������&Aن�����2�1F������M6א����&�/�1"ن�א��f"�����A/&؟؟؟؟؟�،�و�
��1R���/�����������1..�؟؟؟؟؟��F����ن�אIول�وא��T6א ��א��
��ن��..�و<Qא������2��م�"د����R�14Rم�7N�

����������]���{�����ذ��$����2^�������� �)����&§�h&�� "��������ن�א���2�
�����و�����d..�א�
א���AA��
��و�
����tP�dא�
א����������,lو�YT6د/�ع�א����TNUא.�

  العاشرة حلقيقةا ����
�ن�א�F��2د�א�%ول�*�د�ز��מ����ن�א�وא*	�-�������..��ن��2מ�א����6ق���و..�2ذא��
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����������������	����دW���#���73?�و����Eن�א�����Eو��3��;�,��وج�א����س�

)�����#���د�����"���א��<���)�و��)מ�א���.�ن�א��

 ورغم ذلك 

���S��Oل�א
����h
�������6د7�`����$��t4��,$����
ن����N7�8��>���`���������
�אIو	אق�$��4�
��0�����T2�،��Aא���������AOوא����������
R��؟؟؟؟؟�/���Rא��
�r8�>��$�hI�cPא��6
د�א����Qز�MRא�

��M>د
 
���و	د����Iو	אق�����������������..����&���'$�&�
و<Qא������8�����2ع����4��8}�"ن��4
א����7,
�..��������A�A�����$�������	¤��و"د	2���r8א@د����$��T>א
�����>���`�h"�b��������>������א���T�7و

�.א�
א����
  عشر اديةاحل حلقيقةا ����

����Fמ�א���ن�ز��2د�א��%ول�����ن�א��()����ن�א�3�3��-�א%وא6��ل������وא�����

����-�����-�����د���#�ذ�!��#���3��������)��ل���)מ��[��(����ون�

�ن����מ�،����������*��ل���Mط�ق�א�ط���ن�����������?�وא��د�"�و���������������������

������#���.א��

  ثم يأتي ضابط املباحث 

����������������t4��"���
ز��£��T6�$���"��N��j�a�1وא����Fن�א����T6���2^ن�א��������D�Jو�"����	�F
��T>��"����P"���	�F��DR"���R���4Rא������?�S4o"��R�Lو"ن�א��،���	�F.�

 فإن من شأن هذا التضارب 
أن يقطع بأن لصحيح الواقعة وظروفها ومالبساتها تصور مخالف تماما لما ورد باألوراق �

 أنها لم تفعل مما إال) وهذا واجبها(كان يجب علي محكمة الموضوع البحث ورائه والتنقيب عنه 

 .يعيب حكمها 

  عشر ثانيةال حلقيقةا ����
�ن� ��ط�א�وא*	-�*�د�(	��د���#�"������ ���א�(������7�ن����وמ������������������

%ط��א�1א���زאع�و2�מ�א�����#����������������)���מ����ل��������د�������(�(��מ��

وز����מ������ن�..�وא�F���2د�وא��()�����ن�'���#���������ن�،�و�����6(�ن����

������������#��������وא�F��2د�א�%ول������א�	��6-�א%و�#�א�(�#���(��#�'��)���א��

�#������#�����ن�*������ن�א�	��6��-�א%,����Oوא�(��#���"����6��-�؟؟؟؟؟�"�(
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��#���)���#���د�ز��������(��(�#�'��)��א��()��ن�א%��	-�����)�"��-��6��

�و2ذא������,���1א�����-�"�؟؟؟؟؟

  حيث قرر الشاهد األول 

���������������������4#���وא��R���$�c����אIوא#�Zא���YT6����وא���4R�����وא�F"�..ن�����^���	&���a����
���R�L؟؟؟؟؟��/�א�)�������4Rא����{�Q2ل�وא����و�f���1)�א���F�������(؟؟؟؟؟��/،�وא���M6א�����f���א�

��4Rوא����وא����(�aא�����M6؟؟؟؟؟�/�،�وא��)�S�A`�DJ��TRدא�&–א�����(�
  فهو ليس قريبا هلم ؟؟؟؟؟/ أما املتهم الرابع 

 )؟؟؟؟؟(ولكنه من ذات البلد 
خطأ جسيم وقع فيه الضابط في تحرياتـه مـن شـأنه الجـزم وهو األمر الذي يجزم بأن ثمة  

وبـرغم .. بأن للواقعة وأطرافها وظروفها ومالبساتها تصور مغاير تمامـا عمـا زعمـه هـذا الضـابط 

أن ما تقدم كان مطروحا علي محكمة الموضوع إال أنها لم تعمل علـي فحصـه وتمحيصـه وصـوال 

 . نقض حكمها لوجه الحق في الواقعة الراهنة ، بما يستوجب

  ذلك كان ملا 
ومــن جملــة الحقــائق أنفــه الــذكر يتضــح أن محكمــة الموضــوع لــو كانــت قــد اســتخدمت 

سلطاتها في فحص وبحث أوراق هذا االتهام وتمحيص ظروفه ومالبساته لكانت قـد تأكـدت يقينـا 

 عليهـا من أن للواقعة تصوير مغاير تماما لمـا ورد بـاألوراق ، أمـا وأنهـا أمسـكت عمـا هـو واجـب

فـهـو األمــر اـلـذي يعـيـب حكمـهـا بالقصــور ـفـي التســبيب اـلـذي يســتلزم أن يـبـين الحـكـم حقيـقـة .. 

ـت يقينــا أنهــا  ـدعوى وظروفــه ومالبســاته الحقيقيــة وعــدم االنســياق وراء مــزاعم ثـب الواقــع فــي اـل

صدرت عن شخص له مصلحة في الزج بالمتهمين فـي بـراثن اتهـام ال يـد لهـم فيـه انتقامـا مـنهم 

ومن ثم ال تخلو أقوالـه مـن شـبهه الكيديـة .. ة قيامهم بالشهادة ضد والده في واقعة أخري لسابق

مصـادفة ال يعقـل وال ) حسـبما زعـم(والتلفيق السيما وأن وجوده في مكـان الواقعـة لحظـة حـدوثها 

ومن ثـم وحيـث أن ذلـك كلـه كـان تحـت بصـر محكمـة الموضـوع ومـع ذلـك لـم ! يتصور حدوثها ؟

ا قرره هذا الشاهد بما يجعـل حكمهـا معيـب وقاصـر ومتعـين التصـدي لـه بـالنقض تفطن لبهتان م

 .واإللغاء 

 وهو األمر الذي 

�������������������������������6F"�M�Nt4��u���Lא�����TL7ن�"�Y��Lא��M�NOא���TNl�1�4R����$�Y����2ن��
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  )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة –ق ٦٨ لسنة ٥٢٧١الطعن رقم ( 

 قضي بأن كما 
التي استند إليها من المقرر أنه يجب علي المحكمة أن تبين مضمون األدلة 

الحكم فال يكفي أن يذكر في عبارة مجملة الدليل أو األدلة التي اعتمد عليها 

كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن يذكر فحوى 

ستدالل به وما له من دور كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه اال

 .منطقي في استخالص الحكم لمنطوقه الذي خلص إليه 

 )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنة ٦نقض رقم (
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 وأكدت حمكمتنا العليا علي وجوب بيان الدليل بقوهلا 
وجــوب بـيـان األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكمــة وبـيـان مؤداهــا ـفـي الحكــم بياـنـا كافـيـا وال تكـفـي  

جرد اإلشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الـدليل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـه يبـين منهـا مـدي تأييـده م
للواقعة كما اقتنعت بهـا المحكمـة ومبلـغ اتسـاقه مـع بـاقي األدلـة التـي أقرهـا الحكـم حتـى يتضـح وجـه 

 .استدالله بها 
 )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر ٦نقض (

 ثم بعد ذلك 

 مة احلكم الطعني ولو كانت حمك
قد أطلعت علي أوراق الدعوى لكان قد تبين لها أن المتهمين الثاني والثالث قـد اعتصـما فـي  

وهـذا األمـر الـذي كـان .. أقوالهما بأنهما لم يتواجدا بمكان الواقعة واستشـهدوا فـي سـبيل ذلـك بشـهود 
تهـــام المســـند إـلــي يتعـــين عـلــي محكمـــة الموضـــوع االســـتماع إليهمـــا حـتــى يتضـــح وجـــه الحـــق ـفــي اال

والــذي إذا مــا كــان قــد اســتبان عــدم صــحته وتبــين عــدم تواجــد المتهمــين المشــار إليهمــا .. المتهمــين 
لكان في ذلـك أبلـغ األثـر فـي أقـوال شـهود اإلثبـات وفـي الواقعـة برمتهـا إال .. بمسرح أحداث الواقعة 

ب القصــور فــي التســبيب أن الحكــم الطعــين قــد التفــت عــن ذلــك وهــو األمــر الــذي يوصــم الحكــم بعيــ
 .واإلخالل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه 

���;��د���S�#�د��وع�א�ط���ن�����������������:����3#�و���א�א �+������*"و��א���מ�א��ط	ون������#�א�(

���-�6��^��-����و�دא�	�����دא�*�"���א�و����א(���������-�و��)���-�(F�����א.�������7א���وذ

�����(���N(��מ���ن��)�מ�א��د��Eو�وא (���و��"���و(���"�����ن�����وא����-�א�(�)�ز�وא�(#

����E��6ن�א��ط���ط���N� �"����و�"���������ل�(����د�����7��-�א��و ��وع�'���#�������א�7"����;

����)��'�#���+�و��ص�א�د��ع�א��و�2?���ط��ن�

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 

�������r��� ������M��NOد��א	و"������d"ن�$���]ذא�����F"����TNUא��Q��>�r������K�	&��Aא�����$
���������������������	א(��R$��و������46$�����[�1�6�Fא���������...........�و$��Y���8���T$���6و ��א����8�Fs/

����cLא���	
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 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه انوني علــي واقعــة الــدعوى ، فســاده فــي التطبيــق القــ
غامضة فيمنـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا و

أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 
الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعوى ضـطراب أو كانت تشوبها اال
 بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فإنه يكون وعناصر الواقعة ، 

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
�ن�����ون��������ذא(����������ط���6ن��א�����������#�* ���;��� ���������-�א�����ض��ن�א�����מ��

�ن�א�����-�*د���"�7א%د�-�א�(#�*د��7'��)��و�"�(���7���������Qد?�'����������������#�'������Eא��ط�

�و�אق�א��د�و��O�ن������������-�ذ�!���(	�אض�2ذ�Sא%د�-�وא�)	��ق������e���������(ن���+�ود�א

�.�"��و�"����

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم   

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
�ن�א�������#�* �;�א���ض��ن�א.�)�מ�وא�<�وض�وא���ص��#�(�����א����מ��	�������������������� 

�.(و����� ��و�

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم واألصـــول والثواـبــت القضـــائية أنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  
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ـقـد محصــت إـلـي أن محكـمـة الموضــوع  ال يطـمـئن المطـلـع علـيـه اـنـهيتضــح وبجــالء ـتـام .. الطـعـين 

الجلي من أسـباب الحكـم ٕوانما الواضح .. إليها وحصلت منها ما ترمي إليه األدلة والدفوع المقدمة 
ولـم تعمـل أن المحكمة طالعت ظاهر الـدفاع الـذي أبـداه المـدافع عـن الطـاعن مـن ظـاهره الطعـين 

وقـد ترتـب .. علـي االتهـام الماثـل لمـام بـه وبمـؤداه وأثـره بما ينبـئ عـن اإلعلي فحصه وتمحيصه 

والقواعد الجامدة الصماء أن ذهبت إلي كتيب الردود سابقة التجهيز علي عدم الفحص والتمحيص 
رغـم أن كـل علـي كـل وجـه دفـاع تمسـك بـه الطـاعن وألصقتها بالحكم كرد مـبهم وغـامض وعـام .. 

وهـذا ..  فحـواه تطبيقـا علـي واقعـات هـذا االتهـام من هذه الدفوع يتطلب رد خاص ينبئ عـن فهـم

 .يتضح جليا مما هو ثابت بالحكم ذاته 

  أوال ثبت حيث ����
����د�..��������دא�����#�א���د���E���ط�ن�א�(��������7	��دמ����د�()�������
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 والسؤال هنا 
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 وما هو رد حمكمة املوضوع علي ما أثاره دفاع الطاعن 

 من حقائق تؤكد عدم جدية أو مصداقية التحريات 
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 رغم أن الثابت أن مجيع األفراد السالف ذكرهم

 ات األول  أقر بذلك شاهد اإلثبا هم عائلة واحده كم

 )املقام علي أساس أقواله االتهام املاثل برمته(
وال يوجد بين الطرفين ثمـة " عائلة ؟؟؟؟؟ " وال لمسمي " عائلة ؟؟؟؟؟ " فال وجود لمسمي  

فـي الواقعـة (ولم يفكر الطـاعن أو غيـره فـي االنتقـام لشـقيقه فالقاتـل والمقتـول .. خصومة ثأرية 

هـذا ! فكيف يفكـر الطـاعن فـي تكـرار األمـر فـي الواقعـة الراهنـة ؟أقارب وعائلة واحدة ، ) السابقة

إال أن الحكـم الطعـين لـم يـرد .. ورغم جوهرية ما تقدم واختالق التحريات لواقعة لـيس لهـا وجـود 

 .علي ذلك إال بذلك الرد المبهم أنف الذكر 

  اآلخر اجلانب عليو 
������������-������������2و��د�����-�א��و وع���#�ز�מ�א�(�������7ن�א�ط���������� �Sد�ط�ق����ن�

������(����#����د��2א�����"�*�د�*�������)��و��2ذא���ز�מ���(�Rמ��ن�2�Fد�א���Q-�א�و��د���%و�אق�������..�

����"��."�א�-���ن���������?�وא�د���ط�2و�����ط�ق���#�א����#������و

 وإزاء جوهرية ذلك فقد عجزت احملكمة عن الرد عليه 

  بالعبارة املبهمة أنفة الذكر ةمعتصم
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���1�4R�r�� �u/���Qא�א�>�G&Lع��
:
و<QNא������"ن���7���TNl�bא�
����1
א �6]N��8و�m$�Jو�..Y�Lא��MNOא�X�R�hQא��b�
	��Kא����,A��2א������.�

 ثانيا ثبت وقد هذا ����
������#�א��4ض�א��د�#��"�-��*وאل� ��ط�א�(�������7��ن��2��!��������������

�ن�*�د�(���ن���#�����ن����������د��������������-�*�د�(�מ�'ط�*)������������������

������-R��4�1א����L-��دد��ن�א��	��������1..�א�وא*�د��,(��ذ?�*�و2و�א%���א�

�	��("و���א�وא*	-�و�ذ�!�����ن����������#�א����מ�א�ط	��ن��ن����������������

و�ن����*F���"4��..��(�����A���ن�����د?�������]�אط����6�������(��������7

���������7�4�א���د��.�و��د����#�א�("�و��א��وא�د��)������������..�و���*ش����

����*د�אط�����E)��وאط�6ن�����و�د��)��א�وא�#�א�ذ?���Qد��

 عليه نقضا أنه ذلك أن املستقر 
لما كان من المقرر أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة   
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عن أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فـي الطا

ه ال يشــاركه فيـهـا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســ

 ٕعقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وان كان األصل 

أن للمحكمـة أن تـعـول ـفـي تـكـوين عقيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارـهـا معـززة لـمـا ـسـاقته ـمـن أدـلـة 

سـاط البحـث إال أنهـا ال تصـلح وحـدها ألن تكـون قرينـة معينـة طالما أنها كانـت مطروحـة علـي ب

ولـمـا ـكـان الثاـبـت أن ضــابط المباحــث ـلـم يـبـين للمحكمــة .. ودـلـيال أساســيا عـلـي ثـبـوت الصــحة 

مصـدر تحرياتـه لمعرـفـة مـا إذا كـان ـمـن شـأنها أن تـؤدي إـلـي صـحة مـا انتـهـي إليـه فإنهـا بـهـذه 

تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق المثابــة ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها 

والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط 

ٕرقابته علي الدليل ويعذر بتقية من حيـث صـحته أو فسـاده وانتاجـه فـي الـدعوى أو عـدم إنتاجـه 
 التحريـات فـإن حكمهـا ٕوان كانت المحكمـة قـد حصـلت أسـاس اقتناعهـا علـي رأي محـرر محضـر

يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال علي عقيـدة اتصـلت المحكمـة يتحصـيلها 

بنفسها فإن ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واإلحالة بغير حاجة إلـي بحـث 

 .باقي ما يثيره الطاعن في طعنه 

 )٣٩٢-٧٩-٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (

  يف ذات املعني
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

  الثاث ثبت وقد هذا �����
�ن�������-�א�����מ�א�ط	���ن�*��د�א�(4���7و2��#��"��دد�א����د�����#����

������ول��ن�������א� ���ط�وא.� �����"��د����..�א���د���E���ط�ن�א�����ض��

�(���_�؟؟؟؟؟�وא� �ط�(מ���وמ�؟؟؟؟؟������(ط��6ن��	���א������-���������������

 ������	)��Eא;א�7،����ون�א�د����.��'�#�"�-�א.

 ويف هذا الرد املبهم والغامض ما يؤكد عدم إملام احملكمة 

  من الدفع املشار إليه دبصحيح الواقعة وبالقصو

�������������������1F����<��א@����(�א��`���/&���&L��&�א���tT4����A/אق�و	وI��
م���R0ن�א�"�d�����/
��¦������Yو]���Lא��MNO������و	د���T2؟؟؟؟؟��k�	������M�����j�������	«��K؟؟؟؟؟�"ن�א����Kوא�
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�����(؟؟؟؟؟����Mא���Rز�b���e�(��������TNUא��������Kذ<�
	��א�
א����P�Xא&L����dא:��Qא�����و<
�.و=��[����6¥و	אق�

 بل أن الثابت بدليل كتابي .. ليس هذا فحسب 

 ) الربقيات املقدمة حملكمة املوضوع(

 أن الطاعن واملتهم الثاني أكدا علي القبض عليهما 

 قبل تاريخ احملضر املار ذكره حاال 
فضال عن أنه من القواعـد التـي أرسـتها محكمـة .. ثبت كتابيا من البرقيات المذكورة وهذا 

حيـث .. النقض الموقرة أن المتهم حينما يقرر بميعاد القـبض عليـه يكـون أقـرب إلـي المصـداقية 

 .أنه ال يعلم مدي أثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
 الطاعنــان فــور اســتجوابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة هــذا وقــد قــرر.. 

وقـد أيـدهما )  مسـاءا٩ السـاعة ؟؟؟؟؟(أنهما تـم القـبض عليهمـا بتـاريخ 

أي أن القـبض تـم قبـل صـدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 

إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية 

ها سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواهـا وكـان الطاعنـان ال يعلم مضمون

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

قبض علي الطـاعنين وتفتيشـهما قـد وقعـا بغيـر إذن مـن ومن ثم يكون ال

السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 كما قضي كذلك بأن 

إلـي أقـوال شـاهد اإلثبـات المحكمـة التهمة المسـندة للطـاعن يحوطهـا الشـك لعـدم اطمئنـان  
ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
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ط وتفتـيش الطـاعن ذن للضـابط بضـبأفي حين أثبت وكيل النيابة المـذكور أنـه وتفتيش الطاعن ، 

في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتـيش قـد وقعـا بغيـر سـند 

ٕمــن اـلـدفاع عــن الطــاعن بجلســة المحاكمــة ، واذ األـخـذ باـلـدفع المـبـدي ـمـن الـقـانون ممــا يتعــين مـعـه 
اإلثـبـات شــاهد ســوي أـقـوال المنســوب إـلـي الطــاعن وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام كــان ذـلـك 

لما كان ذلـك .. يتعين القضاء ببراءة الطاعن ومن ثم التي طرحتها المحكمة ، الوحيد في الدعوى 
أن األحكام يجب أن تبني علي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى وعناصـرها ، وكان من المقـرر 

علـي أسـاس فإذا اسـتند الحكـم إلـي واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه 

 .فاسد متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (

 فقد ثبت .. ونفاذا ملا تقدم 
��������دמ��"�دא*�-� ���ط�א�وא*	�-���#�ز���������������#�א����ض����#�א��()���ن�����������������������

��������מ���(מ�������*وא��������د�*����א�ط���ن���وא%�3�����ن�ذ��!�������..�א%ول�وא�3���#��(����_�؟؟؟؟؟�������

����מ�����������..�א���ض������������F	#�؟؟؟؟؟���ل��� ����#�א�����-���*���ل�����*�מ��(��מ��4

�.��#�א%*ل�

 ورغم ثبوت ما تقدم إال أن ضابط الواقعة أثبت يف حمضره 

  ما يغاير احلقيقة ؟؟؟؟؟املؤرخ 

����������������r��]f[ول��£��F"،�و�����א�א�Q>��	&A���T�
	��و<
�$������2"ن�<����`}�و	����/�,��
�^ن��������..�$��Y"و�و ���ZLن�����	&�A7�W����א��
�PIא����R�A�1א��4R�����������¹و7^�,��&��]��{�א��

M6א���..���������������������	
�P���6�$&�����0م���^ن��4
א��i���F����!4�����$�
���1�4R�������א���/sن�$����م��
������h&f"�..�������K!�א����I���dو	אق���6��?�jع�و
�:
���א�TNl�����[���L]7�j���$�
و<


	�����6TN"و�7&��,���2������&2Qא���]F"�0���$��,4����T}�א�&دود�א�,�r�Tא������Aא���6�4Rد�
�b��.��K��6TNא����

  ارابع ثبت كما ����
��ل�א��د���#�א��د���E(���*ض�א��د��ل�א���و�#�وא��د��ل�������������������#�����

�� �������..�א���#�4��� ��Rو���و�د�����7-�א��و وع��دא���)��..���د�

א�F���2د�ن�و"���-�("��و�������2��+�*��������7)����(ط���6ن�%*��وאل�
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��وא*	-�������(4�ق����E(������א�ط���א�F���#�،�و��ن�3�מ��� ���������������7

�Eא�د�.�

 وهنا يثور السؤال 

ـات � ـان المحكمــة ألقــوال شــاهدي اإلثـب مــا هــي أســباب اطمئـن

وتصويرهما للواقعة ؟؟ ومـا هـي دالئـل اتفـاق أقوالهمـا مـع تقريـر 

 !الطب الشرعي ؟
 فني والقويل رغم وجود تناقضني بني الدليلني ال

 مل ترد عليهما احملكمة 

 التناقض األول     
��3��7و��ود�א."���-�א���(��-���ن����������������������#��Fن�(�����א�ط��א��

��������������#��4ل�א�	�ن�א����#����������7�3..�א�	����א����?����و

����������(�ذ�!�و�ود�'"���(�ن�א�(������������X����ط��(�ن����ن�

מ�"���,Fن����!��)�Nن�א���)�)��-(���.א�

 يف حني مل يورد الدليل القويل

����������������Y7��>�	����b������R�&�
אل�א���<��������ذ2�"�K�c�Tא��
����8�����������T>&2ذ�	���������Yא���P@א�..��Y7�����>�d�������!�����N/

�!.א@�Y���P؟
 التناقض الثاني 

���ن��)����#����ض�"��()������(�ن�2�Fد�א.�7��3א%ول�*�����#��*وא�������������

�������������-�Lن������وא�ط�������#���'ط��ق�א�	��������א����-���������ن�א��

�7�*ل��ن��(��ن�..�א����?����.�

 يف حني قرر تقرير الطب الشرعي

��������b�&Aق�א�Zo@وز(����א�?��T6��2��$��ن����..��^ن�א���/����
و<
������������R����bא��&�1Rو���א��Lא��r�Rא�����TNU�14אR�b 
���
�������/�����M"ن�$��J	����T�T�4��h	�����	�א����� אق�א���fم�א���R�b����
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����� $����$�c���Zق�"��o@و..�א��+����$�GZ��������&ض�($�/�1��4R
������������Z���GZ�4��1א��R������א���$�����א���'��"�hQא��!P
Q>��tPא�א�

�!.؟)���
 وبرغم ما تقدم .. هذا 

 يأتي ..  ما تمسك به دفاع الطاعن في هذا الشأن وجوهرية

رد محكـمـة الموضــوع عـلـي النـحـو الـمـبهم والـغـامض المـشـار 

طـاعن فـي هـذا إليه سلفا ، والـذي ال يكفـي سـندا إلطـراح دفـاع ال

 .الصدد
  خامسا ثبت كما     

�ن�א��دא���Eن�א�ط���ن�*�د��و�د���#�د���������������ن��(	��ن����������������

������..����ن�א�وא*	-�و��#�א��Rמ��ن����2-�2�ذא�א��د��ع������������	���-��

������و���ن���������'ذא�����7א�وא*	-���#�א�L��מ���ن��د������������������

����7و�����'ذא����ن��2��!�����������..�و���3ذ�!����#��*�وאل�א�F�)ود���������

و�(����X��ن��� ��������'ذא����ن��2��F�!�)ود�����������..��,�?���ن��د���������

��Q-��ن��د���و����'ذא���ن��ن��(وא�د��#�א����ن��ن�א�����ن�������������

� �������ن������ن��و*���1א� ����������..��ن�����?�א�������-����ن��د��������

..�وא�� �و��و����((�	��ذ�!���ن�א�(���ق���ن�L��و�1א�وא*	�-�������������

و���د?�..��������-�' ����-�'���#������ن�א��و*���Eא���ذ?�א�(�������7����א

و���#�א���Rמ���ن�و��و��א��	����-����������..�*��)���و��	د���2ن�א����زل�������

و�R��מ��ن�א�������-����מ�(���מ��)��ذא���..�א�(��#�(���!��)����א�ط����ن���

א.��א;�������Mن��������#�����-�א��و وع��ن�(	��ن�א�وא*	�-�����������

��)��א�(4(��7ن�2ذא�א��د��ع������������N'د��ع�א�ط��ن��������)��(4��

�و�'��������و2��و�א%�����א���ذ?��و"��מ�א����و�2?�و���מ�(���د��������������

�����.א���מ�א�ط	�ن��	���א��"و���#�א�(
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 وذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

��������� �����F�14R[�1و�
ع�א�Oد�K�²א��Nن�א��hQو �(�/R
]ن�]��$��א���R�Lد/
��ن�������Nא�א�Q�>�K�r�$د�د
��א����دא�]��d����$�1$��א�������$���Rم�و �4Rא����..��>�


���h&>
��������..�د/�ع� ��4R�·��������–�����P�
�2��ن��������–�������)��
אل�`��<��hא@����"���$�c���א��
���������������]��������4Rو�7&د�"��A�At�����7و����[��L]7ن�"��TNU��$�1א��A��..����d�4]J"������و�$"

�	
,A�������
ن�$�N���6TN�ن�s/��4¬���4Rא�&د�.�
�)٨٧ ص ٢٤ س ٢/٢/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥عن رقم طال(

�اسادس ثبت امم 
�ن�א��دא���Eن�א�ط��ن�*د�ط	ن��#�(�����א�ط����א�F���#���ن�������������

و���#�א���Rמ���ن����2�-�2�ذא������..��دמ�(�د�د�Sو�ز�����وع�א�	��������

�ن�������-�א�����מ�א�ط	���ن����מ�(��(د�#�א�ط�����������N��'د��ع���א�

�����F*��)و�מ��#��Fو��2-�2ذא�א�د��ع�����..�א��� ���ن���)������..��Rמ�

#��ن�����מ�(���د�����#�2��ذא�א���د��ع����������2(��و�'���������R��מ��������

������������)�ول�����..�א��[���ل�א�وא*	�-���)�ول�א������ ��و�ن�א�	�����

א����������1ون�א��3%א��ذ?���ن�א�����ن�א����ون�'�������#����������������

��د��א�ط-���ن�א��[�و��ن�א�	����א���ذو��1��ل���ون���دמ�����������'

و��#�א��Rמ���ن����..�و�ود�د��ل���%ول�����Rو�ود�وא���#��3�)ول��������

!��Mن�����-�א��و وع���מ�(�(4���7)�ذא�א��د��Eא���و�2?�و2�و��������ذ�

���� .א%���א�ذ?��	���א���מ�א�ط	�ن��	���א��"و���#�א�(

  يث استقرت حمكمة النقض املوقرة يف هذا املقام علي أن ح

��ع�������
�د/��>�1���]Fض�&����M6��������א��P@א�� ��R8ن�אZL�����u/����&	�"ن�א��Aא�����$
��h&>
 _������g
Rא����Q>���P
,f�K�–�������������TNUא���6�A��Rא�W�
	��א�������T–�و/�Sא�,����

�������������S�&o��Rא�+��3/�A�At����$א.�ز�����L������1–א�R&���bא���Lא��
�����K�G–�و<A��8و�
������������
ن�/��Lא��MNOא���،�و�2ن�א&P��]א��c>"��
Rد�b4o��Rא��/�ع��dNא�"ن���Q>

���������–א�����[���������א��$�Y���������و–�$����1אR א/��[��R���Lא�����Fدא[�Kق��������1א���4R�1��א�2[
��،�ودون�"ن��������������������������]o&א����M�A���&��و��$"�����M��t�و������8
א 6����u/�14א��Rم����&د��Aא��
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 )١٦/٩/٢٠١٢لسة  ق ج٧٤ لسنة ١٢٩١الطعن رقم (

�سابعا ثبت كما

��("��מ�א����دא���E��ن�א�ط����ن����#�د�����������ن�א�وא*	��-�*��د� ������

����������������-����������א�(,دמ���#�א������F�����3א���]����;�7,�وא���ن�א�

��������������������و��#�א��Rמ��ن�ذ�!��Mن�א���מ�א�ط	�ن�*د�א�(4���7�#�

و���#�א���Rמ���ن������������N..��ن�א��د���#�2ذא�א��د�R��E�מ��و��2(������

�*�وאل�א�F��2د�ن����������و�د�����N�'�]��%و�אق������د�מ�و��ود�ذ��!�א�

و���و�د���)����ن�(��* ��7و�دמ�و"�1د*��ق��)�ذא�א���[�و2�و�����������������

א%���א��ذ?����ن��(	��ن��	������#�א����מ�א�ط	��ن�(����ق�2�ذא�������������������

א���د��Eوא����د��������������*��د������3Qذ���!����#����دמ�"��دق��وא���-�������

���א�(�#��א�2�Fد�ن��و�*د�(��ن��ن���وא*	-�"و����,�?����Rא�"و�������

����Oو�אق�א�د�و��ن�א���מ�א�ط	�ن�*د�א�(4���7�ن�ذ��!�����������..��و()���N'

�����و2و�א%���א�ذ?��و"����	���א��"و���#�א�(

وملا كان هذا الدفاع جوهريا 
ً

:-  
 ه حقــه ، وتعنــي بتمحيصــه وتقســطهن تحققــأالواقعــة بمــا كــان يتعــين علــي المحكمــة ب هلتعلقــ

 والقواعــد القانونيــة صــولن األألــك واكتفــت بقولهــا ذدت عــن عــق أنهــاال إمــر فيــه لــي غايــة األإا غــبلو
الطاعن في هذا الصدد ، فـان أثاره عبارة قاصرة ال يستقيم بها الرد علي ما هي ..... ...ن أالثابتة 

 عادة  بما يبطله ويوجب نقضه واإلخالل بحسن الدفاعه باإلًالحكم يكون قد تعيب فضال عن قصور

 )٢٤/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٧٧١٨الطعن رقم  (

   ثامنا ثبت كما 
ذ�!��ن�א���7��3��%و�אق��ن�א���دא���E�ن�א�ط���ن�*�د����زع���#������������������

�ن�א���מ�א�ط	�ن�*د�א�(�74�� ���ن�2�ذא�א��د��ع�����������N'ز�ن�א�و����

����)��2�������ز�-��#�ز�ن�א�و����*د��(,����1)�������ن����������..��Rמ�

�2���ل����#���מ��ن�א...�������'ذא�������7א�وא*	��-�2��#������א�و���������

و2و�א%���א�ذ?���((���E	���������..�א�	�ج�2و�א�ذ?�(����#�א�و����������
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�ن������-�א��و �وع�*�د�א�(4(���7�ن���������..�(<����و"�1אN()��מ������N�'

ذ�!�و�"�د�����7)���دون��(��Xא���د����#��������دא�Sא�ط���ن���ن������������

�.د��ع��و�2?�

   اتاسع ثبت كما 
د��ن�א��دא���Eن�א�ط��ن�*د�(�!��	�دמ�(�وא���א�L���1א��F�د�������������

�ن������-�א����מ�א�ط	��ن���מ�(�(4���������7�N'ق�'"�א��و(�"د���ن�

�� ���)ذא�א�د��ع�א��وR��?�2מ����2(���و��د?�(����S��3�#�*��د���������

�.وو"�1אN()�מ�

ن املستقر عليه نقضا يفي هذا الشأذلك 
ً

  -:ن أن أ
فيمـــا تقـــدم ، ال يخـــرج عـــن كونـــه إلصـــرار وردة الحكـــم مـــن ســـبق األمـــا كـــان مـــا 

ن تســتظهرها بمــا يــدل عليهــا ، وان تبــين أن علــي المحكمــة عبــارات مرســلة يتعــي
الـتـي تكشــف عنهــا ممــا كــان ينبغــي عـلـي ة مــارات والمظــاهر الخارجـيـالوـقـائع واأل

 صـرارن ظـرف سـبق اإلألـي مـا قالتـه مـن إن توضح كيف انتهـت أالمحكمة من 
ن توضـــح أ الثبـــوت فيهـــا ومـــن ظروفهـــا ، وكـــان ينبغـــي عليهـــا أدلـــةمتـــوافر مـــن 

لة  لهــا ولوســيهعــدادإلطــاعن حتــى قــارف جريمتــه وكيفيــة اســتغرقه الــذي الوقــت ا
ًبعيـدا ورويـة  قـد تـم فـي هـدوء هذا كـان ذلـك كلـإفيهـا ، ومـا ه جريمة وقـدر تفكيـرال

ما وقد خـال الحكـم المطعـون فيـه مـن كـل ذلـك أعن ثورة الغضب واالضطراب ، 
ـنـه إ تـقـدم ، ف ولـمـا كـان ـمـاصــرارًنـه يـكـون قاصــرا فـي اســتظهار ظــرف سـبق اإلإف

 وجه الطعن  أعادة دون حاجة لبحث باقي فيه واإلطعون يتعين نقض الحكم الم

  )١٣/١/٢٠١٥ جلسة – ق ٨٣ لسنة ٣٠٧٤الطعن رقم ( 

 ا كان ذلك مل

 �����������b����7�K��]��$א�	
,��&,��Y�Lא��MNO���8ع����4��8}�"ن�א����dن�א����s/
���������4R�{ذ��K���وא����R�Lد/�ع�א�����Iو �&o�������������R�M��7�8�r�T�P�0و���1	دود�������Aא���6


ع�������������..����6��47}�א��/
ع����/����14����1א�R]�&אد�"و�א�&د���$���c[J"��F"��T2�..0م�����iא�Q�و<
������AF�b 
�����������Y���Lא��M��NOא�K�b������K�cא����Lא���	
��,Aא��b���Rد����A�F��������A�

��t�t,7و����
,7���.و]�'�#
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�א�(����وذ�!��	دמ�������وא�S��(L)א�	��"������א�ط	�ن��#�*"و��א���מ����:���+�و���א���3א

وא%د���-�א�(��#�א��(,�ص���)����א����ول��و���ود�א(4���ق������������ن�א�ط����ن�و�R�����S��ن�����

������������������א��()��ن���#�א�(����א�وא*	-�א��ز�و�-��#���)מ�،�������	����א����מ�و��(و

��� ��و'�<���6

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا كمة  قصرت المحاإذ 

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  واإلعــادةضمتـعـين اـلـنقوفســاد اســتدالله 

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

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

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 

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

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

 . 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 

�&ض�]��&אد�����������������$�K�rא
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:
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـن المقـرر أن االشـتراك فـي الجريمـة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـن االسـتدالل بـهـا  

 ومالبسـاتها ولهـا عليه ، ويكفي لثبوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله مـن ظـروف الـدعوى
أن تســـتقي عقيـــدتها مـــن قـــرائن الحـــال ، إال أنـــه ينبغـــي أن تكـــون تلـــك القـــرائن منصـــبة علـــي واقعـــة 
التحـــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يكـــون اـلــدليل المســـتمد منهـــا ســـائغا ال يتجـــافى مـــع العـقــل 

ك فـي الجريمـة ، فـإن والمنطق ، وحيث دان الحكم المطعون فيـه الطـاعنين دون بيـان ماهيـة االشـترا
 .الحكم يكون قاصرا وفاسد االستدالل بما يبطله ويوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 

 �������������Y��Lא��M�NOא�)�F�14$�وR�&2Qא���]F"���F
F�Aא��M���S¬��4א�[�<�Lو���..�������
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א<����:
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ز��T67؟e�dF�2�Wא���t4�I���	
6T.א�X�>	s�.!�
 سند ويتضح جليا أن مبني هذه الرواية املعدومة ال

 هو التخمني واالفرتاض الظني املخالف لألوراق 

 وما أسفرت عنه دالئل جتزم بتهاتره وهذه األدلة كالتايل 
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  األول الدليل 
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��������������&P��R��/�N��cن�א�678م�א���"�a���������و�A/����>��`�1�[�..�����A�AOא�K�c��

������������
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�א�>��A/���אل�`�<��وא
�"�1�[�������
6/�uא�
�������(؟؟؟؟؟��/�وא�'���cא��T£�hQ�א�
�R�L4�����)�.:����א�
א���(و���]��Fق�و	א#��א���<��א����1F)�وא�N&א<

 ويف هذا اخلصوص قرر الشاهد األول 
أي في (لمسجد بأنه عقب نزوله من مسكن المجني عليه وتوجهه إلي ا

شاهد المتهمين الثالثة األوائل يقفون مع ) المسافة بين المنزل والمسجد

وما أن شاهدوه حتى أبرزوا أسلحتهم وما أن هم بالصراخ .. بعضهم البعض 

حتى جري المتهم األول نحو المجني عليه وأطلق عليه .. لتنبيه المجني عليه 

 .العيار الناري 

 هذه الرواية وبفرض جديل بصحة .. هذا 


ن������������������]Aא��
F��2����Zא���YT6����/��6�tPم��R��2�7و�Y�Lא��MNOوא���א	�67��6م�Fs/
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�.�Rم���tP$��"و	د��א�MNOא�Q>�K�Y�Lא�א�,�د�
 أضف إيل ما تقدم 

���������מ���3�����7���ل�א��()����ن�א�3����#�وא���3���(���*�+�����2�M�����א%2����#�������و�د���

�ن��د73..������מ���������..��א�وא*	-��(�2�X����א��()���ن�א���ذ�و�אن�������د��*��א�2�Fد�א%ول�

�!.��(#�و��ن�*������2�M��א���)و��؟
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 بل أن السؤال األهم يف هذا الشأن 

 أين هذا اجلمهور الذي جاء احلكم الطعني به" 

 !يتقدم شخص واحد من هذا اجلمهور املزعوم للشهادة؟اذا مل ومل

�K�Y���Lא��M��NOد��א	و"������<&א�"ن�$���1t����م����A7����
د�و��� 
����8�����^ن�א��`�
������YT6�����א�$��D�Jول�وIא�M6א���Yא7[�ق���..��������c����$�1���א����f�c�
ل�$&����8[�
�>���$

�3"�
אل�א���<��אIول�fI�14אRאق�و	وIو´��!�א�..����و]�'�#�AF���$�	�i���.�
�ثالثال لدليلا 

�*�وאل�א�F��2د�א�3���#��)�ذא�������������..�و��#�ذא(��7��aא��د��ل�א�3���#����������#��'��L����מ��و���()Nא

)���"�������Qد��دמ�"�-�����ذ�2�����������7..�؟؟؟؟؟��/و2و��*وאل�א� ��ط����)�א��	دوמ�א��د�������A )�

��+�*���"�א�-��#��*وא���و(����(���	دמ���ل�א��()��ن�א�3���#�����������..�'��������-�א��و وع����

�����-�����-����*���)�����2�M����א���)�و��������-��ن���ن���;�א���מ�א�ط	�ن������������..�وא��3��+��3-�

��-�א�(#�������7وز()���؟��%.!�

 بل واألكثر من ذلك 

أن النياـبــة العاـمــة ذاتـهــا نســـبت للمتهـمــين الثالـثــة األواـئــل �

فكيف يعاقب الحكـم الطعـين المتهمـين .. حيازة سالح ناري واحد 

 !.علي أن كال منهما كان يحمل سالحا ناريا ؟.. الثاني والثالث 
����#�!	��"����ن���! �
�������دل���������..�و���ذא��ن�دل���������������
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 إال أن ذلك مشروط

 ����������������h"�1��[������14Rא����M6و$�א/��
م�������A7ن�"�

ع�و<:

א ��TNl�14R�bא��

م����،�وذ�}��[���ً����A7���t,7و�"�c���7و�"�D�'7�������t�ن��^���S��14Rא����K�M6א���/�ع��

�Qא��>�1��4R�r���������R�/د�D���t������P&/�����!�א.���P
����K..��א��TNUא�b���}�"ن�وא �ذ�
����������������������������א�������cدون�א����TNUא�)&��sذא�" /�،�M6����א�����7�K���
א �6��cTN�����cא�����

��6TN��cLא��/�ع�������Se�d4f"ن����
N7�M6א���v4R.�
  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة 

 غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو طـلـب ال يـجـوز معاقـبـة الـطـاعن عــن واقـعـة

كمـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه التكليـــف بالحضـــور ، 
 .الدعوى 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨نصت املادة كما 
، ولهـا تعـديل التهمـة للفعـل المسـند للمـتهم للمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن  .. وف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسـةبإضافة الظر

ـي الوصــف أو التعــديل  ـاء عـل ـي هــذا التغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن تنـبـه المــتهم إـل

 .الجديد إذا طلب ذلك 

 لئن كانتو

ـه إذا اقتصــرت محكمــة أ  ـنقض قــد جــرت بأـن حكــام محكمــة اـل

ــي تغييـــر وصـــ ف الواقعـــة دون إجـــراء تعـــديل فـــي الموضـــوع عـل

التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر 

طــال التغييــر وصــف الواقعــة وقيــدها وتعــديل التهمــة أمــا إذا .. 

 ٣٠٨وعقوبتها فإن ذلك يلزم محكمة الموضـوع بمـا ورد بالمـادة 

ترتـب وهو تنبيه المتهم ومنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه السـيما إذا 

 .علي ذلك إساءة بمركز المتهم 
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 وشراح القانون حيث أكد الفقهاء 

  عبد الرؤوف املهدي/ ومنهم الدكتور

 يف هذا اخلصوصما تقدم وأوردوا 
ـفـي وجــوب تنبـيـه المــتهم ـفـي الحــاالت الـتـي  إجــراءات جنائـيـة صــريح ٣٠٨الـمـادة  أن ـنـص 

א�و"��1א�����و�#���4	�ل�א����د�����������-��ن�(<������#����)������" ذكرتها وهي الحالة األولي 

و�)��(	د�ل�א�()�-��M ��-�א��Lو�1א��F�دد��א�(�#�(�3���7�ن�������������"�وא����-�א����3-���"����()מ��

������-���وجـاءت  " ("����Aא�,ط���א����د?���" والحالـة الثالثـة هـي " א������-��و���ن�א���א�	�-���#�א�

 لي أنه تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت عالفقرة األخيرة  من ذات المادة 
�����(� ����د���������������������"��و��#�א�����-��ن�(����א��()מ�'��#�2�ذא�א�(<�����و�ن�(������

�."����;���#�א�و"�1�و�א�(	د�ل�א��د�د�'ذא�ط���ذ�!�

فأكدت علي وجوب التنبيه بناء علي هذا الوصف الجديد أو 

 .السيما إذا ترتب عليه إساءة موقف المتهم.. التعديل الجديد 
 مثة حمل للمغايرة يف احلكمومن ثم ال يكون 

 بني تغيري الوصف األشد أو األخف

��1��]F�1��4R�\����/�ع���^�����K�M6א����Sא��t/م�����!�א@67�f"�K�v����������[���� 
�א�
��������������Q�>�1�]F���$�����Nدون���!fIא��	

	��و��\�$����Sא��TNU"ن�����7���14Rא�,P

��$��	
��.א@�67م�א�,
 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / جنائية دكتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات ال(

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 
من المقرر أن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف الـذي أسـبغ 

عـلـي الواقـعـة ورفـعـت ـبـه اـلـدعوى عـلـي المــتهم وال بالـقـانون اـلـذي طـلـب 

حــــص الواقعــــة عقــــاب المــــتهم طبقــــا ألحكامــــه وأن مــــن واجبهــــا أن تم

المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن تطـبـق عليهــا نصــوص 

الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا وـلـو ـكـان الوصــف الصــحيح ـهـو األشــد ماداـمـت 

الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك األمـر إال 
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 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٨مراعاة الضـمانات التـي نصـت عليهـا المـادة 

لجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجال لتحضير دفاعه إذا مـا طلـب ذلـك ا

وبشرط أال يترتب علي ذلك إسـاءة بمركـز المـتهم إذا كـان هـو المسـتأنف 

وـحـده ، وال يوـجـب تغيـيـر الوصــف الـقـانوني للواقـعـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم 

رفــع دعــوى مســتقلة بالوصــف الجديــد تأخــذ ســيرها القــانوني بــإجراءات 

ـدة  ـر الواقعــة جدـي ـدة غـي ـد ال يتضــمن واقعــة جدـي مــادام أن الوصــف الجدـي

 .الواردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور 

 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم  (

 وحيث كان ما تقدم 
و��������7�-�א��و �وع���و�)������ن�א��()���ن�א�3���#�وא���3�+����ن�������)����������������� 

��?������]������دמ�و���ود�ذ���!�אN()��מ����#�*���א��א.�����-�א���ذ?���������()����ن���R��מ�..�����ل�

��M)���(��ون�*�د���*��2�7�ذ�ن����������)��4��ض�"��-�ذ��!�����(א�3�3-�א%وא6�ل����ل���[�����?�وא��د������������

������	�������)��������ط�ن�و�,��4�-����������..�א��()��ن���#�وא*	-����Rא�(#�و�د������7א.����-����������

�����.א����ون�� ���ن�א��"و���#�א�(

�رابعلا لدليلا 
��ل����������������������a���ن�א�����1Fوא����T6א���h"	���F^��MR0����>��`������R�&]�7�jאق�	وIن�א"

���������������و�²א�
א����1�4R��A������ ]����P&7و�"���4Rא����א���&��M6$���0م����..��i���$��
�و<
�c��.�^ن�	وא���א�MNOא�Q>�K�Y�Lא�א_,
ص� ���14R��T#���DJ��4�&$�)r���"و�د�

 ة أنفة الذكر يتأكد يقينا ومن خالل مجلة األدل
الطعين قد عجز عن استبيان واستظهار وجود اتفاق فيما بين المتهمين السـيما أن الحكم �

وأن الـمـتهم الراـبـع تحدـيـدا ال تربـطـه عالـقـة قراـبـة ـمـع ـبـاقي المتهـمـين حـتـى يمـكـن الـقـول باتفاـقـه 

وهـو مـا (رتكـاب الواقعـة معهم فعلي فرض جدلي بوجود دافع لدي المتهمين الثالثة األوائل علي ا

وـهـو ـمـا يـجـزم بقصــور .. إال أن ـهـذا اـلـدافع ـقـد انتـفـي يقيـنـا فـي ـحـق الـمـتهم الراـبـع ) ال نسـلم ـبـه

الحكم الطعين في بيان ماهية االتفاق ودالئل وجـوده بـين المتهمـين وأن مـا قـرره الحكـم فـي هـذا 

 االرتكـان عليـه فـي إدانـة الصدد ال يعدو أن يكون تخمين وافتراض ظني ال يجوز االعتـداد بـه أو

 .ٕوهو ما يجعل هذا القضاء معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والغائه .. المتهمين 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بأن 

��S]�8]ذא����I���dد�������������������א78[�ق���At���8�M#א&���Yא.����א����د����14Rא	�X�N7א.
�����������dA]7وא�d¯Z7و�d6?א����M6�$�c2אد��	ن�]"������{�Q204م����T2���&fpאد��א	[�u$��$

����������������,����F"אد��و	و]�M�4R���R�M#ع�47}�א.&א
��ن�$����ل��14R"ن�$�c2��7�M6א�K�cfو��
��������������������������$����
ن�/��Lא��M�NOن�א����و]2�8�4�/�u�א���א�K�cfو�
�7��6Rא�����Zfو�P�Xא��$

�mA�א��b وא.�
 )١٢/٤/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٧٧٠٣الطعن رقم (

 )١٣/١/١٩٦٩ جلسة ٢٤ لسنة ٢٠الطعن رقم (

�امساخل لدليلا
�ن� ��ط�א�وא*	�-�و����?�א�(������7*�د����د���#�(����(���و�*وא�������ن�א��()���ن�����������������������

��������������و���#�א���Rמ���ن�ذ��!���Mن������-�א����מ��������..�א���3#�وא���3+��מ���ن��?���)������ل�

���-��و����א���)�و���������و2�و��..����)����א�ط	�ن�*د�א(د����7#�و�ود�א(�4ق��ن��و�)��������ن�

א%���א�ذ?���Qد��ن�א(دNل�א���מ�א�ط	�ن���#�و�ود�א(�4ق���	3����ن�א��()���ن�א�3���#�����������������

����-�2��و�א��(دNل�,���ط��e	�����א�����מ�����"��و��وא�	��وא��وא�4���د����#����وא���3��+�������ن�

(دNل�Nא.�

  -:ن أحكام النقض علي أحيث تواترت 

��{�Q2�	&Aو�2ن�$��א�"tT4ز��
iو�����2ن���F����TN"�����67���AR���
�N7�Kل�
�ن��7
��������$��
ن��"�7�8,�����4&د<�����"�8�6F]�،�"د���14Rא�����6F���e�)��&t&����0�7ز�$�������N7ن�

������Q���ًא7/�2�Zً����14
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ن���N7ن�
	"�����XQ��Nق�وא������ZLن�وא�,����tوא����8(�א�,�T��8�u���´��6�����,��h�1���[�،�"��&��ن���

�������������u�L��[���$��<Qא�א�,�	�و�����1:�Aא��SAt���v���،د��tو����>	�,$"�����������	���ن����
����Kא@������F
F�Aא����T���	�Aو��c���dא�14R�������Iא���F�2و�،�{�2��ن�ذ�����،�)������d�4f���و	אق��

�������R�Lא��c���c�
(�א�$�678(�א����"���Dfא���M6א�I...�"$�����د����K�[��������$�h
������
������TNUא���TL7�j�Wوא��)��&tא���������K"��1$��و	د����P�f��6و]�4 
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ن�א@F����$)אrא& ����.��א.��#
  )١٨/٣/٢٠١٧ جلسة –ق ٨٦ لسنة ١٥١٥٨الطعن رقم ( 

�سادسال لدليلا
���������������������h&�f"��	
�P���zن�"���2�7�W�"ن�א�
א�������"�[&(���Rא������$��א��������(�א�

��ول�����W��
	���א�����Dא�,�Jאق�	وI����������<����"ن��&¨�<�����..�א���$�����"��������j����F"����T2
������%&.��������4�$������	Iא�YT6����������j..�א��T6F^��a�����1Fوא��������YT6א������6א�����א����T2


א �א���Nن�א�
א����������..���������jق���
د�א7[� 
��Y��Lא��MNOא��TNl��$ن�א.0م�s/�M���$و
��K��$0 ن�
N������i[د���"���^����4R�c��7�������&N���	א(�$��R�h"���
א�$�4f�r�� ���:
$�DJ

�b�
	��Kא����,A����Y�Lא��MNOא�MP
��hQא��&$Iא�
��و<TR�7�
*"و��א���מ�א�ط	�ن��#�(��������ول��(وא���א��"�د�א�,��ص�א��ذ?�((���ز���������������:��א���Eא�و���א��

����-�א��(�ل���ن�����6א����א6מ�و2�و����-�א��(�ل�و'ز2��ق�א���و[����+�����ط��(�������������������������������

#���د����������-�א����-�����6�*���R�-��L�7� ن���ض�(,��ن�وא�(�א�Fو وع��#�2ذא�א�

�"�������A#�،�و2و�������د�������מ�א�ط	�ن�'�#��د�א��ط�ن�א��و�������ض�وא.�<�;�

 بداية 
فإن جريمة القتل تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس 

جنائي إزهاق روح بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل ال

المجني عليه ، وهذا العنصر له طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي 

العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه 

الجاني ويضمره في نفسه وال يكفي في استظهاره مجرد سرد األفعال المادية 

ليه وال القول بأنهم وقصد المتهمين إحداث إصابات متعددة بالمجني ع

أزهقوا روحه لالنتقام ألن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص 

المطلوب استظهاره بإيراد األدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها 

 .تدل عليه ، وتكشف عنه
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 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصهمن 

 ��S��Lو����������������������`�������F"�������Y��Lא��M�NOא�)�F�14$�وR�¾م�وא���د�N�I47}�א
�����������������������M6����Sא���K�	
2Q����א_��ص�א�,Aא/&�א�
�7�1��[�1�6�Fא��T����b�
	���Kא����,Aא��..

���א_��ص������������,Aא�א�Q>د�
���و�����N7�8[�1@���(�و ��T��X���"�MNOد�א	و"�a���..����c
���������������L������אQ>�K�MNOא�א��^ن���d����j^د��4R��F��7��$��/�2ن�"�..����b 
����و�����������

���AF�..�14���$�dذ�}�"ن�א����:�
  أوال الثابت 

نية القتل وإزهاق الروح لدي بتوافر قد أورد تسبيبا لقناعته أن احلكم الطعني 

 "مسدس  " املتهمني ، القول باستعماهلم سالح ناري قاتل بطبيعته وهو

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن 

����������������������������������"د�$�����������cو$�Aא�����Fص�
�,f�K�M�NOد��א	و"�������2ن�ذ��}�،�و2��ن�$
������������������������c����א�[�R�a���Oא�h
������]��8�Y�R��Lא��S���K���7�1
א/&<�4R���א���
(�א���$�88�


م����NU�1א������ن�و���R�Lא����� 
�}�"ن�7����M6،�ذ��$�c��2����/	���hQ����د�hא����1א���[�M6���4R�
��	א��������������������Rق�Zos���אIول����4Rم�
�NUم�א�����و������L��Z7������Z���cT£�c2و���4Rא���
��c�����Xא�[��N7	א�����T�7د�&����h
��������]��8�c���A$�K�������P[و�����4R����
�Xא���P�����	�F
�������������Oא��Q�>�K������ل�"��7�8��وز�א��T��8�c�Aא����F�)
�����א��د�hو<
�Q��1]N��8���$א7

�!���������������������&د�א����N��j�M�NOدאم�א��$�c��Aא�����F�&/א
���Sدون�7At�7�������P@ن�47}�אI�h��
���7
א/&�47}�א���Kא�
Rز�F�M6F"و��T��8�Y�R�Lא��\]�������م�<��Qא�����R.�

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

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

، وال يغنـي عـن ذلـك نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
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ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد ما قالـه الحكـم مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه 

 .توافره وثبوت استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 �������������������rא
��F�1א�>���P�f���������F
F���0��T�7����$��א�A&	�"ن� &א#�Mא��c�Aא����Tوא��&وع�/
����������������������Kن�
F��Aא�����4L���hQ����א.����1#א����م�א�,Aא����R�!�4����Q��א��c�Aو]ز<�ق�א��&و�Gو<
�����������������F@دא���	د����Mא�,NOא�����#&�א.&א#�Mא������T،�����2ن�ذ�}�،�/sن�$��א�
א ��b"ن���
���������������
א/&��،�و��7�d���7�Wد���א�I,&�و]�&אد�א�א�א��Q>�	�6�������P�f�����R�M#א.&א��Q>�K

�����������������F^ل��
�A�1א��[���4R�c������ذ<�K�bא�����
ن�/�Lא��MNO�2ن�א)�����������F���R���F"�a��و�
��$"�16/�c�Aא���������������L�Uא�)���Z��$��6א��&و��وא��4Rل�������N�1و�F�.א��&T���1]f�&

�����M6�����a"ن�א����&��(�،�و����uא�����د�²و$
א:�Oא�Kم��+�����GZא������א���
�gو$R������
������������
���و<�4Te�����3f&�4���T6א���GZא���	�hא�R�14א���Rא���وאن��Kא��+�م���GZ��

c7ول�����������Iא���4R�1א����[���>
/����وو ����L���.....�������������F� �K����	�Fא�	���R����4R�S4o"و
���������1Fא������4R&��א����و]ذ���،��%Iא�..��������������K�����P"�h	��F�	������&�fpא�
���د	��<�����7���
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c���Aא������Fن�"�r����������4R�&A�����ن�א�����،�و]ذ�2��4��sن�אIول�و�/،�����t4א�������
ن�و���N7������

������������M6�����hא���c��Aא�����F�&/א
����uLA7�)���Zع�47}�א��¬�(�..........�،����hQ�و2��ن�<�Qא�א�
�������������Wא� /6����א����ل�א��د���/Iא����R�a����Oא�h
�������R
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�����������������������م�،�و2A7���2��ن�$����،�������,Aא�א�Q>�&/א
7��R��67אQ��·��7�8�Wوא���R�Lא���M�NOن�א
���������4Rل����7�W�����א�����<&�א_�	 ����وא�����s&אد�אIد����ص������1#א_����א.��,A6&�א��������j

����
	��Kא������bوא�[��د��Kא8���8ل������,A������

ن�$�N���Fs/�،���R�!�N7و.�
 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ل�4�W��-�א���ذ����ن��دא���-�������-�א�����ض���و����ن�א�وא ����A��ن������-�א�3وא����7وא%"��و�� 
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���������������������������א��و*���*د�*���#��7א�	د��د���ن������)������ن�א���ول����ن�א���()מ�א�(	�ل�

�4���N#�(�د�������#�(�وא���א��"�د������� *�(���ط��	(���#�'�دא+�'"��-�א����#�������Mن�ذ�!

�S��(L)�و�د�Sא���מ�א�ط	..�א�,�ص�א�ذ?��(�زמ�א����-�������و�ن�N��N� �ن��#�2ذא�א��Fن

�	��دو��ن�����ون�و"�����4^�	���ل�א���د���-�א��ز���وמ�א*(�א�)�������ن�א�ط����ن�و����س�א��(L)��א�

�.��"د�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[��#�����

  ذلك إيل أضف 
أن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن ثـمـة دلـيـل ـقـاطع وـجـازم عـلـي إـحـراز الـطـاعن لثـمـة أـسـلحة نارـيـة  

 لديـه ، بـل أن األوراق قـد خلـت أيضـا مـن ثمـة حيث لم يتم ضبط ثمـة أسـلحة معـه أو" مسدس "

فـقـد وصــفت النياـبـة  .. ل واألكـثـر ـمـن ذـلـكـبـوصــف للســالح المســتعمل أو عـيـاره أو حـتـى شــكله 

ـر فـنـي جــازم بهــذا األمــر  ـه مششــخن دون وجــود تقرـي وهــو مــا يجــزم .. العامــة هــذا الســالح بأـن

وعـدم قيـام ثمـة دليـل .. شـخن ببطالن ما نسب للمتهم أو غيره من القول بإحراز سالح نـاري مش

السـيما .. في حياتهم من قبـل ) ليس في الواقعة الراهنة فحسب(علي إحرازهم لثمه أسلحة نارية 

وأن الطاعن قد أقـر صـراحة أمـام النيابـة العامـة أنـه لـم يسـبق لـه حمـل سـالح ، وال يعـرف كيـف 

 .يستعمله 

  فحسب هذا ليس 
*�د�ز��מ��)(��������ن��������)�(�����א�ط���א�F���#�����(�ل��ن�א�(�����א��#�4א�وא�د���%و�אق����� 

�ود�א���ون��א��[�א�ذ?�(מ�א(,دא����#�2ذ�Sא�وא*	�-�������)�ل�2�ذא�א�و"�4���1��3.�#���������7!!�

��-�؟؟������ن�א�Qאل��ذ�!�������ن����..���ز��א��()מ�א%ول�����3�#���Fא����מ�א�ط������1���

�]�����ود�"�א���وא��4(���7."��دא����د؟؟�و2��ل���"����������ذو�1א������?�א��(ط��و���F���"��و�����

�	L���מ�א�و��������دل�����#����ون�א����دس�؟؟��מ��ن����ون�א����دس����Qد?�'���#��	����-��و�����������

��.و����S؟؟

 ومما تقدم مجيعه 

������������������Z���������Fאم�و 
د����د��I���cو	אق��14R"ن�א��c¯�����R�Lو��ز��A���2��
���������������1�����uא�[�&ض�א.$�v���א	��Q>�bN7א�
א����،�و��F"و�"���	�F�..ن�א��s�
ل���^ن�א�����Tل����/�A

�����������������������������K��2�D�Jو�b���$�b����7�
�>�c��Aא�����F�&/א
�7�1�4R�c���2������L��c7���h	�F�GZ�
���
ن�/�Lא��MNOא�mAF�b 
���.�
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  ثانيا ثبت قد كما 

نية (أن من ضمن ما زعمه  احلكم أيضا تدليال علي توافر القصد اخلاص املذكور  

م واشرتاكهم يف ارتكاب الواقعة بأن قـام القول باتفاقهولدي املتهمني ) إزهاق الروح

الثاني والثالث مبراقبة ا�ني عليه وإعطاء األول إشارة التنفيذ مع انتظـار الرابـع 

 .مستقال دراجة خبارية لتهريب األول 

 فإن الثابت أنه قد سبق لنا 

��YT6א���Y���T���ن�د�R�c#8م�و 
د�א7[�ق�"و�א` א��/��K����6�"و���t:و"ن�"و�
����������������	�����م���Zosق�א���A4ول��¥���	א��`"�����u�
ل���^ن�א����M6א������aوא�&א��A4���tP�8و����	Iא

��h	��א�–������a��Oא�אQ>��tP�14/&ض��/�–�����������ل�א��د��/¥��!�Pن�و
�Nو�"ن�������8���Fs/�
�c�Aא����F�&/א
7�14R�c���7�\�
ن�و�T6�7<��א��"�Wא�.�

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

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

بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـاني ونا عـن غيرهـا مـن جـرائم التعـدي علـي الـنفس قانتتميز القتل 

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

ولمـا كـان مـا أورده الحكـم ال يغيـر الـذي يتطلبـه القـانون فـي سـائر الجـرائم ، القصـد الجنـائي العـام 

ال إطـالق النـار صـوب المجنـي عليـه ذلـك أن  المادي الـذي قارفـه الطـاعن عن الفعلسوي الحديث 

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

، كما أن إصابة المجني عليه في مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نيـة القتـل فـي حـق اإلرهاب أو التعدي 
حـكـم ـعـن قـيـام ـهـذه النـيـة بنفســه ألن تـلـك اإلصــابة ـقـد تتحـقـق دون أن إذا ـلـم يكشــف الالطــاعن 

 .تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (
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  ثالثا ثبت كما  

الطعني قد خال من مثة سبب آخر ميكن أن يكـون قـد عـول عليـه يف أن احلكم  

وهـو مـا جيـزم بقصـور  .. القول بتوافر القصد اخلاص وهو نية القتل وإزهـاق الـروح

احلكم يف تسبيبه وأن هذين السببني املتهاترين السابق إيرادهمـا ال يكفيـان حلمـل 

 .النتيجة التي انتهي إليها القضاء الطعني 

  حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ال  –ٕمن شأنه إحـداث القتـل واطالقـه علـي المجنـي عليـه فـي مقتـل ن الحادث حامال سالحا إلي مكا

 ٕمن استعمال سالح قاتل بطبيعته واصابة يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي 
 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

  كذلك بأن وقضي
ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه مجرد استعمال�

وال يكفـي االسـتدالل بهـذه الصـورة فـي إثبـات قيـام هـذا أن المتهم قصد إزهـاق روحـه ال يفيد حتما 

 .القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 ونفاذا ملا تقدم من أصول وثوابت 
�ن�א���מ�א�ط	�ن�*�د�*"�����#�����ن�����6ز��S�#�א���ول��(�وא������-���������������������� �#��2�Lא����
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 شاهد األول ال����
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 فلو كانت موجودة ومتوافرة
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 كما أنه بفرض صحة ما أورده ضابط الواقعة

����������������4��1א�R�����	�F��D�R"����R�S�4o"��R��Lن�א�^���MR0א���$
��]��א<��������P"و���4R�..ق���������Z�o[���/sن�ذ�}�0iم��^ن�א�'&ض�$

�������P@د�א&����
��>�������Dא���	��RIא�..�&��/�v�����d�������"ن���و$
�Y�	�>ن�
T6א��.�

 امس الشاهد اخل
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 وهذا جيزم يقينا بانتفاء نية القتل وإزهاق الروح 
لك مـن خـالل جملـة مـا سـبق مـن شـواهد وحقـائق وذ.. لدي الطاعن وغيره من المتهمين �

هـو تسـبيب .. جزمت بأن تسبيب الحكـم الطعـين لمـا انتهـي إليـه مـن تـوافر ذلـك القصـد الخـاص 

وهـو األمـر الـذي يجعـل الحكـم الطعـين .. قاصر ومعيب ال يكفي لحمل النتيجة التي انتهـي إليهـا 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 
�2�����7و�وא������)����ن�א�(���ل�����*"�����7����������������������-�א��و وع��:�,��سא�و���א�����

א�����-�א�	��-�'��ن�(����)����()�מ�א���3ل�وא(د�א!������4R(����ن�'���א;א��7�ن���������������

��2)�������دמ�'����א;��	�����-�������ن�א�وא*	��-���وא;���	��()�����و���	����-�����د������ل���

ن�،��و�א��Fط-�،�و��ذא�א�(<���ل���ن�א�(د��;�א�F�)ود�א��ذ�ن�(��!��)�מ�א��()���������������������

א� ��ط�א��F(�!��#�א� �ط�א��ز�وמ����()��ن�،�و2��Rמ��������Q�د����������"�و�����������������

�� ������א���מ�א�ط	�ن������(و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
وأن األدـلـة عـلـي إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة  

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، الـطـاعن 
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي ةللعقوب
المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 

حاـلـة إـلـي ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإل
 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 
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 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

ضــاء ـبـبطالن  ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيه عـلـي القالمحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  . 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 كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  

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

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

 ملا كان ذلك 

������3و�2ن�א����I���dو	אق�"ن�א�������א���$������,&(�����������tو��ae�Kא�`���א�	
,
����������������6F^�`���
ن�2��ن�$F��A��6א��4R��6� א(�"وrא��ذ�] &א��R�dN�$"و�cא�678م�א����S�A§و

�������A��g
R����&"�K�hא����א�����Dو �'7�..��1��4Rع�
��:
���א��TNl�c��T�7ن�"����$�8����Qא�و��>
�^ن����������`���$����&>
�&אrא(�  [���$����4]J"��$א��	א���$��وא����������א����א���TNل�$���,&(�/

������������������$�R���$�)����<��hא@��`�����א�,$�h�����Aو$AOא�rZ��6$א�����[�..������TNU�8"ن�א[
����������������W����rא�LfIذא(�א�K�dLA���و������م�¬A7���TR��&�Lא��d�J�Y�Lא��MNOא��	�,$

�c����$��$א�����������6א��/�dو��.�
 وذلك كله رغم متسك الطاعن واملدافع عنه 

 ي بوجوب تدارك هذه األخطاء ومنها ما يل

  األول اخلطأ 
�دמ�*��מ�א�����-�א�	��-���	���-����ن�א�وא*	-���	��()���و���	���-����د�����ل���������������

�������������E�����א��Fط-��(������1)��وذ�!�.��א;�("و�������ن�א�وא*	�-�و�����'ذא����ن��(��

�����������#���Fא����ن�א�ط��	�7(��2د�ن��ن��د���،�و���ن�����'ذא���ن���2!��وא�غ���ط���Fא��S��*

�����*������(א��[�א��(	�ل�و�����S،�و����'ذא����ن�����(�מ�'ط�*���������وא��د����������������������	��-��وع���

،�و��ذא�����ن�����'ذא����ن���ن������)������*����א�F��2د�א�3���#����(�מ���3�����ن������������)�א�2�Fد�א�%ول��
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��ن��د����،���)���4ض�و��ود2מ��"��������)��������(א�)ل�وא������2و��א��()��ن��	د�א�وא*	-�������

�.��"ول���#�F)ود��)ذ�Sא�وא*	-�א��ز�و�-�و�ذא�Qאل�א����אن�א���"��ن�وא

 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 آثار الدماء التي البد أن تكون قد 

 المكـان مـن الطلقـات النارـيـة سـالت مـن إصـابات المجنـي عليـه وكـذا خلـو ذلـك

ٕ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 

ة دفاع جوهري لما يبني عليه لو صح النيـل مـن أقـوال داللة ذلك وهو في صور

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 

 )١١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٦٦٧٠عن رقم الط(

 هرية هذا اإلجراء ورغم جو.. ملا كان ذلك 

�����������	��4�������..�]�8"ن�א�������א���$�����"$���R�dN] &א#��دو�������b"و�$�"���2��ن������
��������������������Fو�c�67��م�א���Z���6]�Pوو��>�����1�4R�±4א���&�Iא)�����A�At4����]��+����(���YT6��T4��..
��������Q4א@���(�א��h�>�`אل�
�"�14R�coא����c�
��������وא���Tzא
�"�d�	���7��..������{�Q�����6F"�c��


ن�F�Aא��d]��f.�
  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 

 وإعماال لصريح هذا النص 
�(��د��ن�א�����-�א�	���-�����..���و��2-�'��א;�א��	���-���#�א�ط��	-�����ن�א�وא*	-��������و�

� �������ن�*"��و����2��#�(�����ق�א�وא*	��-�و����+�..�*��د��,ط�����7��#�(ط����ق�א������ون�و,��4(����

�.���"���2و"و��Nو���א��ق���)��
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 وهو األمر الذي مل جيد حياله الطاعن سوي التمسك أمام حمكمة املوضوع

 عاينة طاعنا علي قصور النيابة يف هذا الشأن بإجراء امل

��������������������4��1א����TNل�$R�c�T�7ع�"ن�
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F�Aא������K��Aא�+��[�����6TN��c� ����c�]7�j��6F"�8[ع��������
��
���א�����4��S����W�א�
��6�
	��Kא������bو]Zfل��Seא��/�ع�..�/,���$�r��Aא�א�Q>�b�����TR�Z�/.�

 وجتدر اإلشارة 

إلي أن تمسك الطـاعن بهـذا المطلـب ورد بمحاضـر جلسـات �

.. والمرفقة بمذكرة الطعـن الماثـل ) ٢٧ السطر ٥ص (المحاكمة 

 الطلـب الجـوهري ورغم ذلك لم تعـن محكمـة الموضـوع بـإيراد هـذا

 .أو الرد عليه في مدونات حكمها 
 وهذا عني القصور يف التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 الذي يستوجب نقض احلكم الطعني وإلغائه 

 ثانيال اخلطأ 
�ن�..��و�د��#��*وא������מ�א������-�א�	���-���������)�؟؟؟؟؟(�Mن�א��7��3�ن�2�Fد�א.�7��3א%ول�������

ن�����,��1א����#����������F����'���ن���دو+�א�وא*	�-���������..�؟؟؟؟؟��/���ل�����א�ذ?��د�#�����

�.و'ط�ق�א�	����א����?������

 مما كان يستوجب 

���������������������Zل�א�
א��f������Rو���>��`���TR����و��א��$�S�At�4���#�Rא���$��א���������14Rא��
4
א�����&������6�$����©	��>�`��	���R���..�c�]�2ن���������$�
�[������t..�و<,����������&(�א��$"�a���

)٨�(��K�)���A�Atא�����$�"���������������&א	א67����"�א����$�..
R�����bא��4L��/�S���A§����؟؟؟؟؟�.�4
��4 �R.�
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 ورغم ذلك مل يتم تنفيذ قرار النيابة يف هذا الشأن 

 كما أنها مل تعيد الطلب مرة أخري حىت نهاية التحقيق 

 مباشــرة إحاـلـة األوراق إـلـي محكـمـة الجناـيـات دونـمـا وـقـررت�

وهـو األمـر الـذي .. بإثبات عدولها عن هذا القرار االعتناء حتى 

 .كان يستوجب علي المحكمة العمل علي تداركه 
 وذلك بأن تقوم هي باستدعاء املذكور 

 أو األمر بضبطه وإحضاره إذ لزم األمر

 �����
א��^��r8وذ�}��¼د�..���������������g
R����א��&"�K�hא����Dو �'7��F^`��$����17^���4R�..����$"
�
��6/�c���]7�j����6F"و�����/�Nم�������م�א@��Rو�b����
	��Kא�����,A�������6TN��b������hQ���&�א��$Iא
�1Rא���א�&P��R�..��©�'�[و�MNOא�אQ>�mAF���$�	�i�
��14R.�

 ثالثال اخلطأ 
���Mن�א���3�����7ط��	��-��� ����א� ���ط�א��ز���وמ�(���,�������#�؟؟؟؟؟�وא����������	����-�����

��������..��א�%ول�وא�3���#������وא�ذ?��ز�מ��ن�,�����א����ض����#�א��()���ن����������..�؟؟؟؟؟��/א��������A� )�

�؟؟؟؟؟�/�*��������*د�אF(�!��	���#�א���ض�א������

 وحيث نازع املتهمني ومدافعهما 
في إجراءات القبض وصحتها ودفعا ببطالنها ، فضال عن إقرار الطاعن بأنه 

بل أنه سلم نفسه قبل أكثر من عشرة أيام من تاريخ .. لم يقبض عليه أصال 

  .المحضر المار ذكره

 فإن ذلك كان يستوجب علي حمكمة املوضوع 

 وصوال لغاية األمر من دفاع ودفوع الطاعن 

����������������������������cא�������$��#�R���2��ن�$���א�[� ض�א��hQא������א�א�Q>�r�R������&$^7ن�"

ع�،�و]ن������c�]7�j��6F"�8[�..�������������j..�א���$����:
���א�TNl�S7��R�1�4R�b������Q>�cAא�א�
א 
�c�]7){�Q2ل��Oوא�(����و]�'�#�AF�Y�������b�
	��Kא����,A����b��$��6TN��2ن�.�
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�رابعال اخلطأ

������'����ن�א�(�����ق�����Eא�ط����ن�*���������������מ�����ن�������ن�א�وא*	��-�و'����������ن������

؟؟؟؟؟�،�و���ذ�!�*�����א����()מ�א�3����#�����������ن���د����-�/������L��-�א�����������2��-�א����د�

�.؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�؟؟/�؟؟؟؟؟�و*�7א�وא*	-�و��ن���א�����ل��ن�

 وهو ما كان يستوجب علي النيابة استدعاء هؤالء الشهود

���$�R��$��Tzא
�"��tP�h�$ن�����Sد/�ع�א���R�Lوא���M6א����1Fو�At���..�$�
�و<
�c�]�����$א���������4��א���/�..�M�	��t],����)&$"א٢١��67و	$���&א���������א���K�)�A�A§��..�
�&2Q�1א�]����r�R�����.�

 ال أنه حىت انتهاء التحقيق مل يتم تنفيذ قرار النيابة إ

 املار ذكره كما مل تقم بإعادة الطالب ، بل مل تعن بإثبات عدوهلا عنه

 أو االستغناء عن استدعائهما 

����������������������&�§�j���6F"�8[ع�
�:
���א�TNlم���$"���و<
�אI$&�א�Q>�c� �hQא�אL$�&$I&و�
��>�?���2���..��b����hQא��&$Iא�
��و<�AF�Y�������	
,A�����6TN.�

 نفة الذكر آومن مجلة األخطاء .. هذا 
يتضح وبجالء تام أن المحكمة مصدرة الحكم الطعـين قـد أمسـكت بالمخالفـة للقـانون عمـا �

يوجبه عليها من استكمال مـا قصـرت فيـه النيابـة العامـة واسـتدراك مـا أغفلتـه إبـان التحقيـق فـي 

وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا الـنقض معيبـا .. اعن بما تقدم ذكره وذلك رغم تمسك الط.. الدعوى 

 .ٕبالقصور في التسبيب بما يجدر معه نقضه والغائه 

  اخلامس اخلطأ
�����7����������	���-����ن�א�وא*	-�و2و�א�ط���א�ذ?�(�!����א��دא���Eن�א�ط��ن��

..��F��2د��א��()���ن���و2و�����	�#��دמ��������-�������..�وא�ذ?�*����ن�א����ن���Lמ������..�א������-��

�ن�����-�א���מ�א�ط	�ن�*د�א�(4(��7ن�2ذא�א�د��ع�����������������N'�?�2و�و��Eذ�!�و�Rמ�2ذא�א�د��ع�א�

�#�א�و*�7א�ذ?���ن��(	�ن����)��(���������و*�و���1�#�����ن�א�وא*	�-�و2�ل�����א. ��;�����������������������

وو"������4���[�..�א�������-�א�(��#�(����ل�א�F���2د�����#��F���2د��א��()����ن������وو"�����4)��מ����

)�מ��ن�א�����ن���L�מ����3���*�������������..�وو"�������4�-�א�(�#����)���א��()���ن����������..�,دמ�و�و�����א��

�2�F���Xد��ن���?�������6�Fو"���4)��N�+ن�א�ط��ن������Eמ����..�א��دא��-�א����ن�������N�'
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א�ط	���ن�*��د�*	��د��7��ن�(�����ق�2��ذא�א.����א;��R��מ��و��2(����و2��و�א%�����א���ذ?��و"��מ�א�����מ����

�.א�ط	�ن�����"و��وא�	وא��

�����،���#4א�و*�7א��ذ?��������:���دس��א�و���א���#��A ون�����*د������(��*ض�وא	א���מ�א��ط

����������"�-�א�(�����7و�"دא*�()��و�د�()����ل�����( ���(��و��מ���و�د��3�-������������������

�ز�6-���)��،��	ود�و�������ن�א��()���ن�א�3���#�وא���3�+����ن��������������������?��و��#���(������

������?����]��ن�א�(�����7و�*وאل�������2*د�����4ذ��!����)��������Rמ..������������(ل���..

�������������N#��������������ل������و2و�א%���א�ذ?���زמ���ط�ن�א���מ���(��*ض���ن�

��.א��(��-�א���()#�'��)��

 أن املتواتر عليه يف قضاء النقض ما يلي حيث 

��c$��6د���� ������cא���iن�"��F^��`����$�hQ��
�א���>�M��NOא�b������hQ������mא�����"ن�א����$
�������������������������6�4Rد���T�R8א����$���,���T�4�������������
א$�������"ن����N%����/��������r1`�8��L����$و

��6��QfIوא.�
 )١٩/٩/٢٠١٥ ق جلسة ٥ لسنة ٣٧٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الـذي يقـع بـين أسـبابه 

، وال يعــرف أي مــن األمــرين بحيــث ينفــي بعضــها مــا أثبتــه الــبعض األخــر 

ـدليل متهادمــا متســاقطا ال  ـذي مــن شــأنه أن يجعــل اـل قصــدته المحكمــة ، واـل

 .شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��	���������������kو2����&�
م�§&��R0א��)��&tא���&�l��6�$�3fI�14אRאق�و	وI���dن�א�����

אل��&���6"$�م�א�������א���$�����������"��R�Z�/م����������..�؟؟؟؟؟���A$���$�&��2"�K���¬"�����T6F"�����

��ن���������$���"��N��j��14R����T6"ن�א���T6ن�א����1Fوא����������a..�و��^2����7م����[����	�F���Z���c�T£�
�.א�
א����
�
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  ما حدا بالنيابة العامة حنو إصدار أمر اإلحالة وهو

 بالقول بأن املتهمني الثالثة األوائل أحرزوا مجيعا سالحا ناريا واحدا

 " مسدس مششخن " 
و�#�א�و*�7א�ذ?�R �����7-�א��و وع�א�ط���1ن����-�א��l,ذ�وא�	�و��א�(�#�������������..�2ذא���

���ل�وو"��4)��..�מ����د�()��F�����7(�������7א�������+�و�*��وאل�����)����،�و�� ���7א���د���E	��د��

���������4(����د�-�وא��"دא*�-�وא�"�א�-�����������F���������و�د�7ذ��!�������)�و'ن���ن�������(���N�'

��������F'�#�(	و��)����#����-����( ���(��2�ذ�Sא�(������������������7..��و و[��#��دو������7)������

�.دون�'*"�;��?���"���ن����"���2

  كله ذلك ورغم 

لصــفحة الخامـسـة ـمـن تـعـود محكـمـة الموضــوع ـفـي مـسـتهل ا�

حكمها لتقرر بأن المتهمين الثاني والثالث كان كال منهمـا يحمـل 

 .وأنهما قاما بإرهاب الجمهور بهذه األسلحة .. سالح ناري 
 وهو األمر الذي يهدم جزء أساسي من التحريات 

 داقيتها هي وجمريها مصويقرر بعدم صحتها و
�	��ل�א���د��ل��()�و�����و���*ط��و2��و�א%�����א���ذ?��و*���Eא�����מ�א�ط	���ن����#�(����*ض ��

و2و�א%���א�ذ?��(و������ض�2�ذא���..����+���N	��1א(���Sא�����-���Eא(�	�د�2ذא�א�د��ل��

�.א�� �;�

 ومل يكن ما اعتصمت به حمكمة احلكم الطعني 

 يف ذلك املنحي جمرد كلمات مسطرة 
م بمــا أكدـتـه ـفـي محكمــة الحكــم الطعــين ـقـد اتخــذت مــن هــذا االســتدالل ســببا لالعتصــاإذا أن 

ومن ثم فإن ما ركنت إليه محكمـة الحكـم الطعـين .. حكمها من توافر عنصر االتفاق بين المتهمين 
ومـن تـوافر .. مـن تـوافر عنصـر االتفـاق بـين المتهمـين .. كان له األثر المباشر فـي إصـدار الحكـم 

ريــات فــي تحرياتــه وهــو األمــر الــذي أنكــره مجــري التح.. الطــرف المشــدد بســبق اإلصــرار والترصــد 
 .وهو ما ينال من الحكم الطعين ويستوجب نقضه .. التي اعتصمت بها محكمة الحكم الطعين 
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 الثالث السبب 

واعتمـد علـي االستنباط   احلكم املطعون فيه أنطوي علي عيوب متس سالمة

أدلة ليس هلا أصل ثابت باألوراق ، وعلي أدلة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية 

ناع بها ، هذا فضال عما شابه من تناقض وذلك مما يعيبه بالفساد يف االسـتدالل لالقت

 وإلغائه .الذي يستوجب نقضه 

 الثابت باألوراق وما بها من حتقيقات وإجراءات وما سطر علي أثرها ذلك أن

احلكم الطعني الذي جاء معتصما بقائمة أدلة الثبوت وقـرار إحالـة الطـاعن 

وما ابتني عليه احلكم من أسباب جـاءت عبـارة عـن . .لالتهام املنسوب له 

 لعيب الفساد يف االستدالل والذي نشـرف ببيانـه مـن خـالل ة حرفيةترمج

 : األوجه التالية 
ذ���!��ن�..�؟؟؟؟؟�/�����*وאل�א�F���2د�א��%ول�����د�א�����מ�א�ط	���ن����#�א��(د���N:�א�و�����א��%ول�

���F����-و���ود�,"�������������و����ن�א�ط����ن�،�F��)�د(��(�����'�������<���מ�،�� �������ن�و

�*وא�����#���و���زמ���ن��"�-�א�وא*	-�("و����<��������������������������#������ )�#�'�-�� .��

و�د���#������،�و2ذא��,���1دמ�א��	�و���-�������*��������،�وذ��!���������#�א����و���������������

�ن�א����מ�א�ط	��ن���מ��4	�ل���ل�وא(,�ذ���)������������������������N�'���وא�*�א�ذ?���ن��(و���'ط�א[�

���-��� �����6א����ز��א%�..����������������(دNل�א��وN#�א�د����و2و�א%���א�ذ?��	�������4

���� �;�وא.�<�;�،�

 كانت حمكمة النقض قد قرت بأن فلئن 

��������������������z
��م����������Rو$L$��$��6��[��4���T6$��6و R�r��Aא��c�
وزن�"�
אل�א��6
د�و�7
����������	��A7و���
ع�7��0��א�����0א��7�W&א<:
�6(�،�$& ���]���TNl�1א��`��$���hQ����&�א�Aא����

��������������6������6و���7�!�$&א$���M6]7ن�§,��64و"��zو�،����[���TL7وط����&��$���42�{��^��8]�8"ن�ذ��
������������
ن�$�Nج�و"ن�������
ن�א����6د��و���7�8�!��Kא�8T���$���Rع�
�:
���א�TNl��&�t�7

�SL�وא��cAد��א��� ��Rאق�و�8´&ج�	وI���d����cP"�������[�d6�Fא.�
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٨٣م الطعن رق(

 )١٤/٣/١٩٩٩ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم (
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 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 قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهد فلـم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي يس وقتئذ بنقطة البـول

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

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

 .معيبا

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

 كما قضي بأن 


�א��hQو	א��א��6
د t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�K�YT6א����Rز��$�
����������������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���
<&����2ن�� ��R�/د�����

���8���
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

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

كم الطعين قد تردي في حومة الفساد في االستدالل حينما تسـاند فـي قضـائه بإدانـة للشك أن الح

رـغـم جمـلـة ـمـا تمســك ـبـه .. ؟؟؟؟؟ / الـطـاعن وـبـاقي المتهـمـين عـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات األول 

الطاعن ومدافعه من طعون علي هذه الشهادة التي كان يجب طرحها وعدم التعويـل عليهـا وذلـك 

 :تية وفقا لألسانيد  اآل

  األول لسندا 
��M�������ن�א����د��������ذ���������*���ل����دو+�א�وא*	��-�����..��دא���-�

א��א�2-��� 	-��F)�������2�7!�وא*	-���(ل���Fق�א�ط���ن����������

�:و*د�(מ�(و����אN()�מ�'�#��ل��ن�)�؟؟؟؟؟/�א����وמ�(

���،�ووא���`�<��א@���(�אIول(؟؟؟؟؟� •������4Rא����S�A`.�( 
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��Sא���4R(؟؟؟؟؟� •A`ولIא@���(�א���>�`�MRو�،����"���.�( 

• ���&f¤و�....................... 

�ن�ذ��!�א�F��2د�א�%ول�� ���� �<��-�و��א�2�-�������������و2ذא��!�F���N������N�دع�� ��Q�د�����

�����و�ن�א�ط���ن�وא���()מ�א�3�����F�(�����#ق�א����#���������#�א�وא*	�-�א�����-������(��ط��ن��N

�.-�א�����ذ����2 د�وא�د�א�2�Fد�وW,��ن������ن� �ن�א�F)ود�א�ذ�ن���3(وא�א�وא*	

 ولدي مقتل ا�ني عليه حاليا .. هذا 

 )؟؟؟؟؟/ املرحوم (

�������&������������..�و ��א���<��:���f"�3+�`�h"�c�����R&�6�&ول�$�/�..����������ل�א��"�c�و��
���M6��]F"����4R�..م���������Qא�א678�>�K�YT6������وزج���
א��^��������$��o&���Mא�����
����..����TRزא
4
א���M6��N7	�����������������������>��
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�Y������6�R�)�]��8����&�� .�
 للحقيقة فـي شـأن القـول بارتكـاب المتهمـين للواقعـة  مخالفته:األول 

ـثــأرا لـشــقيق الـطــاعن لمخالـفــة ـهــذا الباـعــث للحقيـقــة وـعــدم 

ره وجود ثمة دليل علي صحته ، فإذا كان مـن المتصـور تـواف

ــدي الطـــاعن  ــي الواقـعــة الســـابقة (ـل ــه ـف ــي علـي لـكــون المجـن

ـاقي المتهمــين ؟ فضــال ) شــقيقه فكـيـف يتصــور ـفـي جاـنـب ـب

عــن أنــه إذا أراد األخــذ بالثــأر فإنــه كــان ســيقدم علــي قتــل 

أو غـيـــره ـمـــن أنجــــال ) لكوـنـــه نجــــل أحــــد الجـنـــاة(الشــــاهد 

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

 ) .هالمجني علي(

 يقينا وجـود خصـومة حقيقيـة وفعليـة فيمـا بـين أنه قد ثبت: الثاني 

 ووجـود ضـغينة الطاعن وباقي المهتمين وبين الشـاهد األول

وكراهية في جانب األخير تجعل أقواله غير منزهة عـن الكيـد 

وـهـو ـمـا يجـعـل ـهـذه األـقـوال تـجـر مـغـنم إـلـي ـهـذا .. والتلفـيـق 

فكمـا شـهدا فـي القضـية .. الشاهد ، ويكـون قـد انـتقم مـنهم 

المــذكورة رقــم ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ جنايــات مركــز ؟؟؟؟؟ ضــد 
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ـده  ـراثن هــذا .. واـل شــهد هــو األخــر ضــدهم لـيـزج بهــم ـفـي ـب

 .االتهام 

  مجيعه تقدم مماو 
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 خر زعم هذا الشاهد آويف مقام 

 ايلالتأنه رأي املتهمني متفرقني ك
א��()������ن�א����%ول�وא���3����+������������4�����ن�������#��ول�א�F������ع�
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 !صدق ؟نفأي من الروايتني 

 وأي هاتني الروايتني اعتنقتها حمكمة املوضوع ؟؟
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 وذلك حىت يتم رفع التناقض والتضارب عن الشاهد األول 

  الرابع السند ����
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 بل أن جنل عمه املشار إليه أيضا مل ميثل للتحقيق معه 

 واإلدالء بأقواله رغم طلب النيابة العامة له 
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 تارة يقرر بأنه مسدس ، وتارة أخري يعود ليقرر بأنه غري متأكدثم 

 ثم يرد باالتهام بأنه مسدس أسود.. وال يستطيع اجلزم بأنه مسدس 
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  -:ن أحيث جري قضاء يف هذا اخلصوص علي 
ًسـتكمل الحكـم شـكال معينـا ، بـل ين أسـباب يـراد األإالمشـرع لـم يقصـد مـن وجـوب  ً

لـمـت بـالواقع المطــروح أمحكمـة ن الأه مـا يطـمـئن المطلـع علـيـه دوناـتـن تتضـمن مأ
 المتهمـين مـن دفـاع ، وحصـلت أبـداهة ومـا لـدأليها من إعليها ، وفحصت ما قدم 

 يحمــل حتــىنزلــت عليــه حكــم القــانون ، وذلــك أليــه ، ثــم إيــؤدي ا مــن كــل ذلــك مــ
سباب صحته ، وينطـق بعدالتـه ، ويمكـن محكمـة الـنقض مـن مراقبـة أالحكم بذاته 

 . ًال كان باطال ٕا منها وهستخلصا  ومادلةصحة الوقائع واأل
  )١٣/٦/٢٠١٦ جلسة –ق ٨٥ لسنة ٦٥١٨الطعن رقم ( 

�د�א���מ�א�ط	�ن��#�א(د�����N#�'دא�-�א�ط��ن�و�R����S�ن�א��()���ن��������������:�א�و���א����#��3�

؟؟؟؟؟�و(����(���א��(,�ذ����ن��*�وאل�א�F��2د�א�%ول���دא�و����ز������������������/��*وאل�א� ��ط���

� ���ن�א,(�*���وא*	���R�7���"����-�،�' ���-�'��#��������������..�(�����زא�����#��*وא����و�(�������

��א;א���7ط��-���������ن���(و���א�(�	�د���*وא������������������������M��������*و���وא�*��#��� *��)

�.�د��ل�'�7��3

 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 ة القاضـي عقيد

 .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 
مــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي أنــه يكفــي فــي المحاكمــن 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 

ـينوبأدلــة 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 

 �����������������������c�2�K�1�
�Aא��c����
ن�א�T�6
د�و$��
אل�א����"�S���L7ن�"����\�8ز$�����F"�cPIא
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����������������������7�Y������$�DJن�
N�1"ن��]N��c���]א��c�#0���$�uא��� ��������$rZ�1א��4R�1�,��
�S�/
�.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 

 التي اتخذها ركيزة وعماد لما قرر به ، وذلك دونما إجراء تحريات فعلية وحقيقيـة ، ودونمـا األول

أن يضيف ثمة معلومة عما أفاد به الشاهد األول وعجز عـن تقـديم دليـل يعضـد مزاعمـه ومـزاعم 

ذلــك الشــاهد فلــم يــأت بشــاهد واحــد علــي الواقعــة ، كمــا عجــز عــن التوصــل إلــي نــوع الســالح 

) بفــرض صــحة الواقعــة فــي حقــه أصــال(الواقعــة وكيفيــة حصــول الطــاعن عليــه المســتعمل فــي 

ـة  ـم تجــد اإلجابــة ممــا يجــزم بانعــدام .. فــإن أي معلومــة تــم االستفســار عنهــا منــه .. وبالجمـل ـل

تحرياته وعدم مصداقية أقواله بمـا يجـزم بأنـه كـان مـن الواجـب علـي محكمـة الموضـوع االلتفـات 

وذـلـك لـمـا شــابها ـمـع محضــر التحرـيـات ـمـن عـيـوب ومآخــذ .. ا عــن أقواـلـه وعــدم التعوـيـل عليـهـ

 :نوضحها تفصيال فيما يلي 

 األول العيب 
������������..��دא�-���#�����)���ول��Qאل�����ن�,�ل�(������7א�����-�א�	��-���Eא� ��ط�و�د?�'

������א� ��ط���ن�..�(מ�(و��)��'������Fن����2-��	�و��(���ن�א�وא*	-���ل�א�(���ق�

لمنـزل عمـه ) الشـاهد األول(؟؟؟؟؟ / رة المـدعوأنه أثناء زيا

 ) . تحقيقات٢١ص ) .................. (المجني عليه(
2����..�و$������M���"ن�א��Z6ل�א������"�
א������و	د�����14Rن�א����<��אIول�����������������

��1"و����,A7و�"�h&�7�$��دو������§
4�$��6�$�1Aא���W��0א����א��Q$���6א�����وא�&2F^�����A�
Fא����&��f¤د�
6������F�������#�u"و�א�8��
�&אد����&د���..�[���	
2Q��
אل�א����"����$�c���i����$�
��و<


אل�א���<��אIول�������I�cP���c�,§..����������������7�8���6FI�����
אل�א���^���אد���R8ز�א
�i�8���
�����h&§و�aeج���F��R�..����������������6�R����
A�$ول�وIא��>��
אل�א���"��R��8��6&ج�F"�c��..א��Q�و<
�MNO��2/��د�א���b�R�	
2Qא������אل�א�
�^�����.�Kא����8
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 الثاني العيب 
 �������������������������������*د���7�3ن��*وאل�א� ���ط�����מ�א������-�א�	���-������ز��מ����ن�א�وא*	�-��

��;א������������..��د��2א�2�Fد�א%ول�و�دد2���2�و����������-	�و2�و���������..���د��73(����_�؟؟؟؟؟�א����-�א�(�

�.�,���1א�����-�

 ول حيث أن الثابت من أقوال الشاهد األ

أن الواقعــة حــدثت عقــب صــالة المغــرب .. بفــرض صــحتها �

مباشــرة أي ـفـي غضــون الســابعة مســاءا عـلـي األكـثـر مـمـا يؤـكـد 

 .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 

 محة اهللا وقد كان هذا احملضر ثم وفاته إيل ر

  مساءا ٩ الساعة ؟؟؟؟؟مؤرخ 

 ���d���������
ن�א�
א����N7�!���N/٩��������$����6�Rغ�Z�����Mא@��������t4ذא(�א��Kא�وr����$�
��م��������..�؟؟��)��$���rא�"���������K٩א���������R(א����[��1Rو�����
אل�א����"�&7���0م���6i�{��4��cذ�/

��6����.$,�א�����6و/��د�א�K�MNOא����8
  الثالث العيب 

و���ن�*��)����'��א;א(����א�(��#�א(,��ذ���2��F�#���ن�א�وא*	��-���..��������	������*��وאل�א� ����ط���

�����מ���מ���	���-����ن�א�وא*	-�و��"��و��ل��מ���و�#������ن�و(�د��د����..�א��א�2-��

����������������������#���د�وא����زل�א�,��ص��������و*�Eא��()���ن�و�و*��Eא�����#�������،�وא�����-����ن�א��

��وא�غ�ط������7�ن��د���،��و�3W����'ط��ق�������������-����#���������������،�و���ن����'ذא���ن���2!����

�.א��د�אن�א����ط-����ط�-�א�وא*	-�

 وذلك كله وفقا للواجبات التي يلقيها املشرع علي عاتق الضابط 

  إجراءات جنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة 

������������������)88���6���و¬��uא�8��N7&$و�M#א&����א.R�a�t�����1#���Aא�����و�א�	

م�$^$A�
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g
Rא���K�S�At047م�א���Wא�.�
  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 

 الضــبط القضــائي أن يقبـلـوا التبليـغـات والشــكاوى الـتـي ـتـرد  يـجـب عـلـي ـمـأموري

إلـيهم بشـأن الجـرائم ، وأن يبعثـوا بهـا فـورا إلـي النيابـة العامـة ، ويجـب علـيهم 

ويجـــــروا وعلـــــي مرؤوســـــيهم أن يحصـــــلوا علـــــي جميـــــع اإليضـــــاحات ، 

 لتسهيل تحقيـق الوقـائع التـي تبلـغ ات الالزمةالمعاين

 ............... أو التي إليهم ، 

 ومن خالل هذين النصني يتضح أن الضابط املذكور 

 مل يقم مبا أوجبه عليه القانون 

����������6R�����#�SوאIد����و:AOא�\�To�1��[�hد"���$�
���ن�����..�و<�2�
���cא����ل������1�4�/
�����N����	
2Qא����א�����h& "�����א���������h	��א��	��������(�ن����§,�14R�c/�	غ�א��T2��DRIو�א"

MR0��(��	��Rא����و

ع�א���GZא�����K�cTא�F����§�v�����v��.�
 وذلك لبيان ما إذا كان يتفق مع الرصاصة املستخرجة 

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

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

  الرابع العيب 
��מ���و�د��3�-�ذ������ن�(�4"��ل�א�وא*	�-�و���4�-�������������)� ��ط�א�وא*	�-��(�ن�2ذא�א�2�Fد���� 

(و"ل�א��()���ن������ن�א�����#�������،�و���4�-����א*�()מ�����������و�د���ن���د��(���،�������������������

�4��ض��������(� ����وא�� �و��،�و���2-�א�����-�א�(�#������7(4"�ل����ن�א���()מ��������و�و*�1א�

و��ن�א����#������،�و����'ذא����ن�א��()��ون�����وא���(�	��ن�������و�د�א�F��2د�����������������)�א� ���

�מ���)מ����وא��(�4*�ن��#�א��Lמ�����و"�1�� ��ذא�7א�2�Fد�א%ول�..�א%ول�א�(دא;א�.�

 مما تقدم يتضح أن 

�Qא���
אل�<����<��אIول����"��
אل�א�����"����$���A����$�������&د��..��א���7�j����$
4�$�h"و"ن�
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 هذا كله من ناحية

ومن ناحية أخري فلم تأت التحريـات أحسـن حـاال حيـث أنهـا أيضـا 

الغـري صـحيحة والصـادرة (الشاهد األول معظمها مستقاة من أقوال 

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

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

 .مما يؤكد فساد احلكم الطعني يف استدالله .. عليها 

 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

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

تـكـون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة 

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

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

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـابحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 
وهــي مــن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع قرينــة مســتقلة علــي ثبــوت االتهــام 

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

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

 )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  

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

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

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

وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا  .. والقانون
 أو ببراءتـه أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمهو مقـرر 

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

ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات يشاركه فيها غيره
إال أنـهـا ال باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة ، طالمــا أنهــا كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث ، 

 . معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ةتصلح وحدها ألن تكون قرين

 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 وبتطبيق مجلة ما تقدم علي مدونات احلكم الطعني 
د��#�א(د����N(	و������#��� ���א�(������7א����j�Q؟؟؟؟؟������������������*د��A )�)د���	�

��#�و���������..��Rמ��3و��7دמ��د�()��)�א�وא*	-��F)�����ل

��������r:�"و��8��hد¾�ذ���..���A/ن������^���)���&tא���	&�l�������Mא��Rز�
������������&א��א�
א�����א�&א<�o"�Kم����AFא����>)������و<��Mא�

���YT6ول�وא��Iوא���<��א���4R�..�(������T>�¨"�Y�4#�R�1�[
���؟؟؟؟؟��4#�R)�����)�����<��א@�����و`���4R�������א��z�b���Fو

���)�אIول����4#�R�������>�¨"��������F؟؟؟؟؟"�وא����"�������z�b������Fو
����	Iא�YT6א��.�

 وهذا خيالف احلقيقة ألمرين 

��R��Tא�א�����M6(��"ن�¬��uאoI&א�����[�1א�2Q&�����:األول /
u����<����)�א�&א���&	��א��������$�c��������������وא��4#�R�M��>
��(٧ص�(אIول���A�At������(ن�
���N���R����Lن�א�"�����$

��(א����fل�وא��������4R�����1)�وא���F��،�"$��א���M6א��
�������������وא����f���6
�א�/)�����وא���4R���(�����M6�����א�$"�،
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�������S�A��`�\�����M��R����
�א���6/�1F����0م�..�א���iא�Q��و<
������������4��Sوא��f��������م� ����א��t&��(�و�lو���א��

��A�AOא��Zf�14R�	^�����Qf".�
ـاني �������1:�الـث�����������4&א��,��d��%�8�u�����M6א�&א��"ن�א�

�&א���oIא�..�����A/�)�������	�و�4��&د� ���
��>����..�و]�
��م� ������0م����i�����Qא�"�����م���و<��Rو�)����&tא��������

�����L�14א�R��6#א& [.�
�����F���:��]������ز� ����ط�א�وא*	��-�و(����(�������ن�א�(و"��ل�'���#�א��

�ز��)���4ض�"�()��א�(دא;א��(א��(	�ل��#�א�وא*	-���������

�ن�א�(و"ل���و���و�����Sو���4-��"ول�א�ط��ن���������������

�.،�و���4-�א�(,�ص�����،�������ز��ن� �ط��

 رغم أن ذلك 
�"��N���Aא()���מ������2��מ���"�������#�א� N()���מ�א���3��ل�و�دو����

������#���.א�ط��ن�و��S��Rن�א��()��ن���(ل�א��

���3��3�:�����t�P�1�4R�c�0�R(�א����R�)��&tא��
�cP]�����1د�
���YT6��T4��X
������..�א�678م�א����cא���R�)0��R�a���


د��������و ��2^7�1�����"و�]��4
א��������©	��>���`�1���[�c��P
א��

R��������(؟؟؟؟؟�/�א�����Sא�A���`�c���������4R�(ن�����N�

��$�R��$ول�Iא���<��א�MRز��T���א����
�.א�
و������زמ��	دמ��د�-�א�(�����7��)��و������2*د����زא��������:�א�	���
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يتأكد يقينا عدم جدية التحريات وعـدم إجرائهـا فعليـا علـي الطبيعـة بمـا .. جميعه تقدممما �

يجزم بفساد الحكم الطعين في استدالله حينما عول عليها كسند إلدانة الطـاعن وبـاقي المتهمـين 

 .ٕوهو األمر الذي يستوجب نقضه والغائه .. 
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 ومن ناحية ثالثة..هذا 

ن األول والثـاني الـواردة فإن ثبوت عدم صحة واقعة ضبط املتهمـا

باحملضـر اـملـؤرخ ؟؟؟؟؟ وثـبـوت أن الـقـبض عليهـمـا ـقـد مت قـبـل ـهـذا 

التاريخ بفـرتة زمنيـة طويلـة تتعـدي العشـرة أيـام وفقـا للثابـت 

بالربقيات املقدمة إيل حمكمة املوضوع يؤكد أن الضابط هو مـن قـام 

بهذا اإلجراء الباطل مما كان يستوجب استبعاد شهادته مـن أدلـة 

 .اإلثبات 

 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 

فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـدم التعويـل لما كـان بطـالن القـبض والتفتـيش  

 .مستمد منه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
قرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل من الم 

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ق جلسة  ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������������Rאد��Rsم������F"���Zf��$�MR؟؟؟؟؟�ز�k�	א����&�l�	&�א�������
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 يف حني أنه قد ثبت بدليل كتابي وهو الربقيات التلغرافية 

 املقدمة من دفاع املتهمان أمام حمكمة املوضوع 
�����מ�����#�א%*��ل����ن�(�����_�א��� ���������������Fل����-�*���د�א������ز�و�������ن����2������(
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 ) بغري مقتضي(وهو األمر الذي يبطل احتجاز املتهمان 

 وعدم عرضهما علي النيابة العامة فور ضبطهما 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٦ ساعة وفقا للمادة ٢٤وحبد أقصي 

 وحيث أن القاعدة أن 

ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، فإن الحكم إذا عول علي دليل  

باطـل فـي إداـنـة الطـاعن ، يـكـون باطـل ومخالفـا للـقـانون السـتناده ـفـي 

 .اإلدانة علي دليل غير مشروع ، بما يتعين نقض الحكم
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥القضية رقم (

 حيث كان ما تقدم 
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  أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنوذلك 
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤القواعد القانونية ج  مجموعة ٢/١/١٩٣٩(

  وأيضا قضي بأن 

��������$�)Q�����א�������TNUن�א"�����
ن�/���Lא��M��NOא�)�Fو���$����$�Y�����ن�א��2�����
����b����7����
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(�א678�����K��������"�Z������د����6د���&�6���(�و`��&tא��

�&�א�������������&A7����R�&]������[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�}�$��"�T�c����t4�,��hو��T�Nא�
��1����م�]������א678��F�1��4R�Z������m6د��7�8�&�	���Aא���{���&	�"ن�47�Aن�א�"�a�����1R&����bא���Lא�

��وא@������AF�b 
��و���
	�א�MNOو/��د�������,���2���hQא��&$Iא�M6א��.�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

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

وعلـي جـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتي
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

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

المطعـون فيـه مر الذي يعيب الحكم األعن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
أنهـا فـي المـواد الجنائيـة متسـاندة إال إلـي أدلـة أخـري فـي قضـائها باإلدانـة ولو تساندت المحكمـة 

 تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ةومنـهـا مجتمـعـ

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣  سنة١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت دعوى الـ
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ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

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

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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��DJ�..�1�����2�)�����א����Q>ن�"�dوذ�}�"ن�א����:�
  التناقض األول����

..�*د�ز�מ��#������3ن����מ��#��*وא�������������..�؟؟؟؟؟��/��ن�א�2�Fد�א%ول����

א��()��ن�א�3�3-�א%وא6ل���ن���ل����)מ�����ل���[�����?�����������ن��

��()מ�،����������������(����زوא��X)��Sدو(Fن����+�و�د�*و������)מ����

ز�מ���ن�א��()��ن�א�3���#�وא���3�+���������(	��ن�������د�)�����������������

��-��()����א��()מ�א%ول��)��ن�

 يف حني قطع ضابط الواقعة يف أقواله أمام النيابة العامة

 ات املباحث بأن وبتحري

�����������t4�"����cT£��T6�$���"��N��j�a�1وא����Fن�א����T6م�����..�א����6��m���و<Qא�א���

אل�<���Qא���<��������"��$����Tא����Y4���������D..�א���'��M#���Qא�א678��م��>����$����,����

����.�
  التناقض الثاني����

�������-�����ن�א�F���2د�א��%ول�*���������ن�א�وא*	��-����د��73��#�(����מ�א�
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���;א�(������א���-	)��F������>د�"���א��	��?��(.�
 يف حني يأتي الضابط مقررا 
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  اقض الثالثالتن����

2و�����ط��ق����..�*���א�2�Fد�א%ول���Qدא���ن���������?�وא�د���ط����������

������#���.���د+�'"��(��א��و"و�-��#�א�(�����..���#�א��

 يف حني قرر الضابط املذكور

���������������4R�������א�?����	�F��DR"ق�Zo[�¦�����F"�..��������A/���6�$�����وא�����P"���..�و�
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  التناقض الرابع����
�ن�2�Fد�א.�7��3א%ول�*�����ن���2!�د�א�-������-�وא��د�����ط����������������

)E-�)�*��د��א��()מ�א��א�	(,دא�)���#�א�وא*�.*د�(מ�א

 ه أما الضابط وحتريات

فقــد زعمــا بــأن هنــاك دراجتــين إحــداهما كانــت لــدي المــتهم  

 .األول ، والثانية كانت قيادة المتهم الرابع 
و2ذא�א�( �������,طو���,�"�-����+�*��מ��(<�����א�%دوא��א����و�-����()���ن���#������������

�د���د�א�-��,���-�����2�و�دو��א���()מ�א��א�����������E)�א�ط��ن(�Mذא���ن�א��()מ�א%ول�����..�א�وא*	-��

�!!.#�א�وא*	-�؟؟�
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 - ٣٢٣ -

  ذلك كان ملا 
يتضح أن كال الدليلين المستمدين من أقـوال شـاهدي .. ومن جملة التناقضات آنفة الذكر �

بـمـا يســتوجب .. بـمـا يـجـزم ـبـأن الحـكـم ـقـائم عـلـي غـيـر ـسـند صــحيح .. اإلثـبـات ـقـد ـتـم إـسـقاطها 

 .ٕنقضه والغائه 
����E�א��א������د�א����מ�א�ط	��ن���#�א�(د����N(���������������:�א�و�������-�����F)4-�א��א�"��)��-���"��

�#��F*ض���������������������)�א�ط��א���ن�(������ن�،�� ���א�ط�S���وذ�!��	دמ��������3�-�د���ل�'دא��-�(

�(و����������..�א��د��ل�א��4���#��Eא��د��ل�א���و�#�����������	�����	�وذ��!����#�א����و�א��ذ?��

�א.�<�;��

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
لجزم واليقين علي الواقع الذي لما كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني با

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 

المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 

ما أو مشاهدتهما يرتكبان والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليه

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

التشريحية ، ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما 

يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة 

د أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواه

ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه وال 

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني عليه بعد 

متهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، اتفاقهم علي قتله بتحريض من ال

ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق 

القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وال يصح أن يؤسس حكمه علي 

ٕرأي غيره ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها 
 ساقته من أدلة مادامت أنها كانت علي التحريات باعتبارها معززة لما

مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 
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معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر 

ة حصلها الشاهد من تحريه التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيد

ال علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد 

تعيب بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يبطله ، وال يعصم 

الحكم من هذا البطالن أن يكون قد عول في اإلدانة علي ما ورد بتقرير 

لتقارير الطبية في ذاتها ال الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن ا

 كانت تصح كدليل يؤيد نٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، وا

أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

 أساسية علي التحريات وحدها وهي ال تصلح ةحقيقة كونه اعتمد بصف

 .لحكم بما يوجب نقضه دليال منفردا في هذا الشأن ، مما يعيب ا

 )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٧٥٣٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
ـيكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة  تتكــون  ةومنهــا مجتمـع

تـعـذر التـعـرف عـلـي مبلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـهـذا أو اسـتبعد بحـيـث إذا ـسـقط أـحـدها عقيـدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لرأي الذي انتهت إليه المحكمة الدليل الباطل في ا
 )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  ـصــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب ك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي ، إذ المرجــع فــي ذـل
تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجـحـت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا ثـبـوت الـتـي ـقـام عليـهـا االتـهـام ال

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

 )١٩/٥/٢٠١٤سة  ق جل٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��1"و	אق�� �4R�&2Q�����א��]F¤���#����Aא��d��
ل�وא��
א���PIوא�����F
F�Aא��M�>�����Sא�[���Lو��
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ع�]o&א��:
���א�TNl�1�4R�b�i�2����1ن�R&א���bLא��&�&A7�..�������c��]7�j���6F"و���$"

7���..��ذ�}���������6TN��b[��د��Kא8���8ل�/sنpא�S#�At4���A/وذ�}�و�
 األويل احلقيقة  

قد تضارب مـع .. الشرعي أن تقرير الصفة التشرحيية الصادر عن مصلحة الطب �

  صباحا٧٫٤٥التقرير املبدئي احملرر خبط يد الطبيب الشرعي واملؤرخ ؟؟؟؟؟ الساعة 
�7�����د����3�)�#����#����Fא�����א�ط���#����������Sא�����د����#6������3���ن�א��

������(���ن�'"���-������-��4��د��،���و��-�،��������������..������و����������ن�'"��������������7

�#�����_�و(و*�����������1��د�3-�����ن�א�و���،�و2ذ�Sא."��-���د�73()(!��

�-�Rط-�א�د��F�%א.�

 وجتدر اإلشارة هنا

إلي أن الطبيب الشرعي لـم يـورد ثمـة ذكـر إلـي كـون العيـار  

 ـيـزال مسـتقرا داـخـل دمـاغ المجـنـي عليـه ، كـمـا لـم يـشـر النـاري ال

 .إلي ثمة إصابات أخري سواء في الدماغ أو في عموم الجسد
 قرر بأن ) األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

١− ����T�
ل�وא���A&א	��(�^ن�א@����Pא���	���א�[&د�����
 ���א��fو���)�دQ�Aن�א�"�h"
��.א���	�hא��A&�دא�cfא.&�Gو�j´&ج

٢− ����	������v4R^����Y7ود���l�Y��tL����Y��2���N��א�Y�����P[ن����T�.���Y���7����F"
��Lود�א���l���f�1:א	�b4P�M�°���N��8א��$�����F��6�.א. 

  يقينا يتأكد وبذلك 

و�ود�( ����و(��*ض���ن�א�(�����א���د�#6א�������,ط���א�ط����א���F#�،�و���ن����������

����N(���ن����ذ�א�و�2�-�א%و��#����ن��������������1ن���ط�)�א%ول(א�(�����א��)���#6�#��Fא����

�!.א���ذو��1(���دא,ل�א���[�و�מ��,�ج�؟

مــن أـيــن أـتــت اإلصــابتين اللـتــين وردـتــا .. كمــا أن الـســؤال 
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 .ولم يردا بالتقرير المبدئي ) األول(بالتقرير النهائي 
و2ذא�������طل��?�د��ل�*د��(�د��ن�(�����א�ط��א�F���#����+���3��7و���ق��ن�������������������

����1ط����%و�אق�א�(دא;א�����������و�,�?�,�و2و������Qد�و��و��ط��[�2�ذא�א�(������������..�א*	-�"و���

�(دNل���������������������N#�א�د����� �����ن���..�و2و������מ�4)	���������-�א��و �وع�������	�������(������4

א��"و���#�א�(����وא.,�ل����د��ع���+�(�!�א��دא���Eن�א�ط��ن�����(��دמ�و��מ�(��د��������

�و�د��S#��دو������7)��א�ط	�ن������و�מ�(����3و�מ�(

  الثانية احلقيقة 

مع الـدليل القـويل ) األول(فقد تناقض تقرير الطب الشرعي النهائي .. لك ذوك�

حيـث أن األخـري قـرر بإصـابة انـي عليـه .. ؟؟؟؟؟ / املستمد من أقوال الشاهد األول 

 بعيار ناري يف وجهه 

��������	�F��DR"ق����Zo[�M���j��F^�2�$א���������	�hوא�F�	��R�h
����4Rא������?
���A/�..ل��������������������²����3+�`�h"���$�&�f"�rא���Rא�h"����
	د����ذ2&�]���1"ن�<���j��T2

�����4Rא����..���������������4R���
د������hא�� 
�����א�P@ن�א^���u�LAא��b 
��������..����A/
����� 
����A&�&�א�����1#א���	«�؟؟؟؟�����������..�]����Pوא���������d�
�א����t��14א�R�{وذ����R��؟�א��

٧,٤٥�1R&א���b��Lא������|�����P�.�
 )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 
 ني الدليلني الفني والقويل وهذا ما جيزم بالتضارب والتناقض ما ب

 ورغم متسك املدافع عن الطاعن مبا تقدم 
��)���מ�(	�ول�ذ��!���3�-�א2(���מ�و��מ�(��د��������������و��������������������..����מ�����-�א��و وع���� �N'

�מ��W��1א��ذ����������������..�*��و������و�Rמ�ذ�!�(	ود�و((�د�'�#�א�(�����א��ذ�و���Rמ������א�
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��(�Nد)4د�א�����.�

 لك جند أن وعلي الرغم من ذ
ـر الطبـيـب الشــرعي دون الوـقـوف عـلـي المالبســات الـتـي   الحـكـم الطعــين ـقـد اعتصــم بتقرـي

والتـي لـم .. ودون الوقوف علـي اإلصـابات االحتكاكيـة التـي أثبتهـا بـالمجني عليـه .. أحاطت به 

 .يشر أيا من الشاهدين إلي كيفية حدوثها 

 ومع ذلك 
غـم مـا طـوق بـه مـن سـلبيات وهـو األمـر الـذي فقد اعتصـم الحكـم الطعـين بهـذا التقريـر ر 

 . يوصم الحكم الطعين بعيب الفساد في االستدالل 

  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 

 با�ني عليه من إصابات لذلك طلبت النيابة إعداد تقرير تكميلي يف علي ما تبني

�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 
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 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
م واليقـين ، ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـز 

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

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

 إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون 
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 .معيبا 

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

 وحيث أن النتيجة التي أنتهي إليها الطب الشرعي يف تقريره التكميلي 
מ�))�N���#���Sوא��)���� ����..�א��د��ل��(�"��X��Aא%,�ذ���������������زמ�وא����ن�و2و�����

و��2)������ن���#���#��*وאل����-��N((4ق���Eא�	�ل�وא���طق��و�د2���F��2د�א.�3���7א�%ول������

�ن�2ذא�א�(�����.�

 !.قطع بأن اإلصابة جائزة باستعمال سالح ناري أسود ؟
�و��?��FQ���א��7	(������(�4��د�����وאز�("��و�����دو+����� �S����و����دون��ن������ن��و�����

�س�א������#��������و'����������#���..�א�وא*	��-��#������)���)��و����מ������+�و��4��ص�א��L���و�1א��

���د�א�(���ل��ن����ون�������������#����S����)٩���������#�'���א�()���ل���6Nن�د��ل�دون����ون���..����ل���(�

�Sزמ���ن������ود�א��ون����]��!.��ل�؟٩א�

  مجيعه تقدم ومما 
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 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 

هذا الطلب مستفاد داللة وحتما من سياق دفـاع الطـاعنين إذ ال يفهـم منـه إال 

يسـتدل منـه إال تلـك الداللـة ولمـا هـو مقـرر مـن أن العبـرة فـي هذا المعني وال 

ــي تجريهـــا المحكمـــة بالجلســـة وتســـمع  ــة بالتحقيقـــات الـت المحاكمـــات الجنائـي

المحكـمـة ـمـن خاللـهـا الشــهود وتحـقـق فيـهـا األدـلـة ســواء إلثـبـات التهـمـة ضــد 

المتهمين أو نفيها عنهم ، ولمـا هـو مقـرر كـذلك مـن أن المحاكمـات الجنائيـة 

ـات الـتـي تجريهــا المحكمــة وهــو واجــب عليهــا ـفـي تـقـوم ـي التحقيـق  أساســا عـل

 المقام األول وال يجوز بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه 
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 )٤٤٢ ص ٢٩ سنة ٢٤/٤/١٩٧٨نقض (
 )٢١ رقم ٨٧ ص ٢٤ سنة ٢٢/١/١٩٧٣نقض (

 مما سبق فإنه يبني أن احلكم الطعني 
الـتـي انتهــي إليـهـا تقرـيـر الطبـيـب الشــرعي دون الوـقـوف واـلـذي ارتـكـن ـفـي أســبابه إـلـي النتيجــة  
ودون مناقشـة الطبيـب الشـرعي فيمـا .. ودون الوقوف علي أنها تتفق مع الواقع مـن عدمـه .. عليها 

فيكـف تـيقن معـد .. حواه التقرير من متناقضات ابتنيت علي مخالفة لألصول الفنية إلعداد التقارير 
وكيــف تــيقن أن الســالح لونــه أســود وهــو لــم .. يعــرض عليــه التقريــر بــأن الســالح مســدس وهــو لــم 

.. وأن الســـالح ـلــيس بحوزـتــه .. وكـيــف تأكـــد مـــن أن العـيــار ـقــد يتـفــق مـــع ذـلــك الســـالح .. يشـــاهده 
.. وهــو ـلـم يفحــص الشــظايا الـتـي اســتقرت بمكــان اإلصــابة .. وكـيـف عـلـم ـبـأن العـيـار ـلـذات الســالح 

الطعـــين مناقشـــتها واالســـتدالل عليهـــا خاصـــة وأن كـــل هـــذه األمـــور كـــان مـــن المتعـــين علـــي الحكـــم 
المدافع عن الطـاعن أشـار إليهـا إال أن الحكـم الطعـين قـد التفـت عـن ذلـك وانتهـي إلـي النتيجـة التـي 

 .أصدر بها حكمة الطعين وهو األمر الذي يعيب الحكم بعيب الفساد في االستدالل 
�1��ق�������������د�א����מ�א�ط	��ن���#�א�(د����������N:�א�و���א%,�����4�د������Lوא����ول��(�א���#����

�����*#�-א."���א���و���ود� ��<��-����د?�א�ط����ن��و���ود�,��������3�7��-������-�و�	�و����

�����������������������Oد�و�א��E6��*د��و�د�(�د����א��()��ن����،����+��ن�ذ��!�א�(دNل����د�و�	����و�

��ق�و�א6)���دون�2�د?�א�F��2د�א�3���#��������������������������و�د��#���7�ن�א�2�Fد�א%ول�א�(�#��

��ق�א���ل������و�د6�����Sق�(�زמ��	دמ���وאز�א�N(���ز�'��#�������������وא)� ��ط�א�(�����7(�

*و�)מ�א�(,���#��و�ود�,"و�-����3-���מ�(و�د�א�����-��3-�د��ل����#�(و��د����-�������

�.א�����3وא�N(��מ��د?�א�ط��ن��و���S��Rن�א��()��ن�

 أنه .. ذلك أنه من املستقر عليه يف قضاء النقض املوقر 
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�A7�W����،�א���Oא�{�47���Rא�
��u#����
���Yא�����،�و"ن�7�6�4Rل������������>&6�������"ن��7�TNU�1א��4R�Y������W�����1F،�وא��א.
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 )٢٤/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠١٥٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لـمـا ـكـان ـمـا أورده الحـكـم ـعـن ســبق اإلصــرار فيـمـا تـقـدم ، ال يخــرج عــن كوـنـه 

لمحكمـة أن تسـتظهرها بمـا يـدل عليهـا ، وأن تبـين عبارات مرسلة يتعين علـي ا

الوقائع واألمارات والمظاهر الخارجيـة التـي تكشـف عنهـا ممـا كـان ينبغـي علـي 

المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلي ما قالته مـن أن ظـرف سـبق اإلصـرار 

متوافر من أدلة الثبوت فيهـا وظروفهـا ، وكـان ينبغـي عليهـا أن توضـح الوقـت 

قه الطاعن حتى قارف جريمته وكيفيه إعداده وسيلة الجريمة وقـدر الذي استغر

تفكـيـره فيـهـا ، وـمـا إذا ـكـان ذـلـك كـلـه ـقـد ـتـم ـفـي ـهـدوء وروـيـة بعـيـدا ـعـن ـثـورة 

 المطعون فيه من كل ذلـك فإنـه يكـون الغضب واالضطراب ، أما وقد خال الحكم

ين نقـض فإنه يتع.. قاصرا في استظهار ظرف سبق اإلصرار ولما كان ما تقدم 

  الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  

 )١٣/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��م����A�F8א�����F�&/א
��7�uo���������A��c�������g
R����Zل�"و	אق�א��f����$�d������jن����و2
��������R��Lא��h����	^�����QfIوא�..�����������c��]����c���������A�A�2��ن�`����4/�..8[���8����4R����"ن�א�

���������4�A�������4��$���&��b"و���P�..���������M6�T�:���$��R��Lא��S�A�`�c����Kن�
�T6ن�א����و]ن�2
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����1����$��"د����������3���A���دل������rא����Aא��������&��$Iא��&����	��و7����rא®�و�����1���7	"�a�����

ص�������Qא�א_,�>�K�d��T��"�W�����א����Aא��K�M67�6د�������&��f¤و)�������M؟؟؟؟؟�����	٢٠١٦�

��M�&�����������A�0؟؟؟؟؟�وא����2&$�)������ ١٧٩٥���������٢٠١٦�1���o�d����8�Wزא�����1؟؟؟؟؟�وא���42�
�א���אول�و$� ��4؟؟؟؟�
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 وحىت مع الفرض اجلديل 
����������N� ���#�������א��ذ?�������"��-�����������מ���-�א�����3د?�א�ط���ن���M)������������ن�((

���������)������Fل��)����..�������������Fמ��ل�و2�ن������(��ل�א��()������������و�))��و'����������7

����א����#���������..�و��(ل���د2מ���ون����	-�%���2و2و�����(��ق�����Rض�א����3وא�N(��מ�������������

�.���((��ق������R-�א�N(��מ�)�وא�ذ?��N <��-��د?�א�ط��ن�����F("����א��	�ن���מ�

 لذي أعجز حمكمة املوضوع عن اإلتيان بثمه دليلوهو األمر ا

 معترب علي توافر ظرف سبق اإلصرار 
؟؟؟؟؟ / فراحــت تســتعرض واقعــات الــدعوى حســبما وردت علــي لســان المــدعو

اـلــذي ثـبــت بـمــا ال ـيــدع مـجــاال للـشــك أـنــه ـمــن يحـمــل ) ـشــاهد اإلثـبــات األول(

جـنــي علـيــه الضـــغينة والـكــره للـطــاعن عـلــي نـحــو جعـلــه يـهــرول قـبــل أبـنــاء الم

أنفسهم نحو قسم الشرطة ليوجه االتهام للطاعن وباقي المتهمين مـرتال مـزاعم 

 .وأباطيل أسهبنا سلفا في إثبات تهاترها وعدم مصداقيتها 

 كما أثبتنا كذلك أن الشاهد الثاني 

 )؟؟؟؟؟/الضابط (
��������������2��Fو���ق�وא����1و�א;��زא�מ�א�F��2د�א�%ول�و��מ�����3��7�-���د��و�د���ل���د�*د�

و���*#��(��#����ط�����S ��(����(��و���#�א%,�ص�א��ز�מ����ن�א�وא*	�-����و�-���ط���ن��������������������

����د�2��ذ����S..�3����א����(��ل�F����ق�א��%ول��)�א��()����ن'�����و2��ذא��	���#�و�و ��و[�(���מ��ن�

�א�وא*	-���ط��ن�2و�

 ؟؟؟؟؟ / فقط كونه شقيق المرحوم 
..�א��(�دמ�ذ��2����..�؟؟؟؟�א����מ���Fن�*(���א�����-��*מ�؟؟؟؟؟���-�؟؟؟؟؟�������7؟��������

������������������Eط��-�(�د�מ�د��ل�����#�*	و��ن����<#���#� ��ط�א�وא*���	د�وא2#�و��و2ذא�

�����#��Lن���د�(,�����!�א�ط���ن����4������)�����Q�دא���������מ���(�و?�א%,��ذ���������..�،�و���س���)

�����F3מ�א�� �����("ون����و��SN���3(�����א%�����د��و���.�

 وهذا كله جيزم يقينا 

�������،�������&א�و$��P���r����&א	� �P@א�S������&��
א/&����7�1��4R�Y���Lא��M��NOא�c������^ن�7��
�¦�����R�Lن�א�"�����F���c�&ل�א�
Aوא�������(�وא/ א:�(���Tد<��]���1&د����وא���
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���4R���T4��c7�Aא��
��]ذن�/6A�A`�c���..���و$��وم�א���coط������א���
6/.�
 أضف إيل ذلك 

ال ـمـن توضــيح الوـقـت والـمـدة الـتـي أن الحـكـم الطـعـين ـقـد ـخـ�

فـي التفكيـر ) بفرض صحة نسبة االتهـام إليـه(استغرقها الطاعن 

والتدبير الرتكاب الواقعة ، وكيفية ، إعـداده لهـا ، وكيـف تحصـل 

علي السالح المزعوم اسـتعماله فـي الواقعـة ، وكيفيـه اتفاقـه مـع 

 وـهـل ـكـان ذـلـك كـلـه بـهـدوء وروـيـة بعـيـدا ـعـن.. ـبـاقي المتهـمـين 

 .ثورة الغضب واالضطراب من عدمه 
 وخبلو احلكم من أي مما تقدم 

��زم�������و ��A��c������د����ن������K���	
��,��u��$�..���S������&��
א/&����
ل�����A�1א���4R
��������������������..�א@P&א	����AF�b 
�����������8�����bو/����א��Kא����&��Kא���Pو���b�
ن�$�N���Fs/
���.و]�'�#

 ملا كان ذلك 
�����א�(�#��N(���ل����א���מ�א��Sطو��ن�א������7��3���Sو�د��ط	�ن�و���

���������1��Lد��ل��ن�א����ن�א���ون�'�����#�א�("�מ�א���מ�����ول��(وא����?�

�ق�א."�א��وא�(�"�د�א��ذ?�א�("����7���א������-���#�*��א��א.����-�وذ��!�����������

����#�א����Rמ����ن��ن�א��%و�אق�*��د�����;�7,���وא�������א�("��מ������א�����מ�א�ط	���ن�

�:��س��دل���#�ذ�!��ن�א����6ق�א�(���-�و)�وذ�!���#���ض�"�-�א�وא*	-(

  :احلقيقة األويل 
أن الحكم  الطعين قـد عجـز عـن اسـتظهار وجـود اتفـاق قـد جمـع بـين .. أنه كما أوردنا سلفا 

التــي اتخــذ منهــا الحكــم (المتهمــين، حيــث تضــارب مــا ثبــت ـبـذلك الحكــم مــع مــا هــو وارد بالتحرـيـات 
 فيـــه محكمـــة الموضـــوع أن المتهمـــين اتفقـــوا علـــي قيـــام ففـــي الوقـــت الـــذي قالـــت) .. ركيـــزة لقضـــائه

المتهمان الثاني والثالث بإرهاب الجمهور باألسلحة التـي بحوزتهمـا حتـى يـتمكن الطـاعن مـن الهـرب 
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ليجزمـا بعـدم إحـراز المتهمـان الثـاني .. تأتي تحريات المباحث وأقوال محررها أمام النيابة العامة ! ؟
 والثالث لثمه أسلحة 

 ففي الوقت الذي يقول فيه احلكم بأن املتهمني .. ية أخري ومن ناح

 اتفقوا علي أن دور املتهم الرابع قيادة الدراجة البخارية التي سريكبها

 الطاعن ليهرب من مكان الواقعة 
(�(#�(�����7א�����+�و�*وאل�����)����������ن�א�وא*	-��)��د�א�(��ن��,����(�ن�������������

������1("�و���ن���..�وא%,�����O��7*���د��א���()מ�א��א����������E،�א�دא�7������2*��د��א�ط��ن�،�������

��������Eن���������.���ون���2!�א(�4ق���ن�א�ط��ن�وא��()מ�א��א����ن�א�ط��ق�'ذא����4)Nون�א��و��מ�

�)�.��4ض�"�-�����و�د(��א�(������7<#�2ذא�א��Fن(�د���د�א�(��א��,���-�

 أضف إيل ذلك 
..�#���زא�מ�F��2د?�א.�3����������7�ن�����-�א��و وع�(��د��7#�*و�)���و�ود�א(�4ق�������������

�Rמ��ن�א%ول�*د��7�3و�ود� <��-�و,������������7���و���ن�א��()���ن�(�Q�د��ن��*وא��������������

� �����ن�( ����)��و(��* �)�����#��	 �)��א���	ض��������������������..������Rز���2ن�א���د�وא�(��4ق������

��4���������F#�..�א����2د�א�3���Fא����������ق�و�א;����ط���ل�א��%ول�..����������7دون�'����א;�(..�����د�

و2و������Qد��ن��د�א������-����#�و��ود�א(4��ق���دא�وא2�#�����������..�و��+�אو�(������ن�א%د�-������

�.و�()�(��

 ثم فلهذه األسباب وغريها مما ورد تفصيال بالوجه الثالث ومن 

 من عيب القصور يف التسبيب يتأكد يقينا بعدم وجود سند للقول باالتفاق 

 يستوجب نقض احلكم الطعني وإلغائه كدليل علي توافر ظرف سبق اإلصرار مبا 

  :احلقيقة الثانية  
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 كما خال احلكم 

���ن�وא�(� ������)�������ن������ن������'ذא�����ن�(��4����א�ط����ن�و����*#�א��()�������ن��&و��2

א��Kא:L&א�XوJ��b؟������F�2م�"�rو<�و�!���������������b���
	��Kא����,A��������A��M�NOא�b�������$�
�و<

���وא�[��د��Kא�8���8
  :احلقيقة الثالثة 

 ���&�
�����mAא����م�א��N�"ن�،�"و�
F���Aא��K���� 
��8����F"�..��	و&����Mא���Ne�b��7 �����$
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Aو�א�"
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 :احلقيقة الرابعة 
�*�د�,����7�ن�����ن��3�-�د���ل����#�(�وא��������������������ن�א%و�אق�و�*وאل�F��2د?�א.�3���7ذא()����������

������������*�>)��و��و �2���A�-�א�و*��7א��ذ?�א���(���ق�א."�א���د?��?��ن�א��()��ن���מ��ذ���

א��()���ون����#�א�(��4����وא�(��د������وא*	��-�،�و���מ�����د��3��-�ذ�������*وא�)��������ن����4��-��

( ����������ل���)�����(א(�"���ل�א��()����ن�����#�א%����-�א��ز���وמ�א��(	���)�����#�א�وא*	��-��

������������������E�و*ط�،�]����Fن�א��[���+�*���א%ول���ن��ل��ن�א��()��ن�א�3�3-�א%وא6ل���ن����ل�

�]��)�.א���3#���ن�א��()��ن�א���3#�وא���3+��מ���و���������3-�

 وهو األمر الذي جيزم 

��������� 
��8�a����&א	�و��P@א�S���
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  :احلقيقة اخلامسة 
�ق�א."�א��وא�(�"�د��������ن�א���(��ل�("�و�������������������#��L�;�4)����-	و�ن�א%د�-�א���ط

�ن��,ط��ط��א��()���ون�و���د��ون��ن���و���وא��)��ذ�Sא�وא*	��-��..�E���������#�����W?�و������E��ن�

ذ��!��������و����..�ن�"���א��<���)�و��)מ�א����#�����(��و���3;�,�وج�א��"��ن���א����אن�وא�����

��ن��و�-�و2دو;��#�א�(����4وא�(د����N,(����������1	�د�و���ن�א�وא*	�-�� ���ن���دמ�������������

�.و�ود�F)ود����)��
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  الشأن هذا يف نقضا عليه املستقر أن وذلك

أنه ولئن كان سبق اإلصرار من إطالقـات محكمـة الموضـوع 

أن تســــتنتجه مــــن ظــــروف الــــدعوى وعناصــــرها ، إال أن ذلــــك 

مشروط أن تكون موجـب هـذه الظـروف وتلـك العناصـر ال يتنـافر 

 . عقال مع ذلك االستنتاج 
 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

�الرابع السبب
حمكمة املوضوع أخلـت حبقـوق دفـاع الطـاعن وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن 

لدفاع املبداه من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو يعيب حكمها الدفوع وأوجه ا

 .مبا يستوجب نقضه 

 ذلك أن الثابت من اإلطالع علي احلكم الطعني 

��و$��$�14R��6�A��L"��א��א��/�ع�������������^��&L���$وRل�����������
ع�7����א���R�L$��د/�ع�ود/
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������-�א�����מ�א�ط	���ن����מ�(	���ون�د����ع�א�ط����ن�وא����()מ�א�3����#�وذ���!�����:�א�و�����א��%ول�

��(د��;�F���2د?�א.�3����7א�و����د�ن�����*F��()������ول�وא*	����7אN()���מ�א���3��ل������

(د��;�2�Fد?�א.�7��3،�و���#����ض��"��-����������!����و�ن�א��دא����E)���*د�(�N

N؟؟؟؟؟��ن�א�-����Mن�ذ��!���N��د����#������..��(�4;���*وאل�א�2�Fد�א%ول��������7�3 ��

�������Q�د����..�א��ذ?���מ���(מ�א�(���زل���ن�ط�����وא�(د������������������6)�א� ��ط(א�2�Fد�א����#��3

�',�ل�א���מ����وق�א�د��ع�

 فاملستقر عليه نقضا أنه 

6
د����
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�K�YT6א����Rز��$
��R�/د����������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���2��ن������&>
 �

6
د���������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R���������&o����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t����$
�������&د�$��Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����Qא��67א����d��$�دא$

�X
4L�14א�R��	د�,$.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ة  لسن٥٥٩٠الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

يقـه وكـان مـا أوردتـه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحق

إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما يننطوى عليه من مصـادرة الـدفاع ردا عليه بقاله االطمئنان 

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي علــي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 

ًســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دام ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن الجل
ٕتعـاون الـدفاع فـي أداء مأموريتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشــهادة 

مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 
 .شته مناق
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 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ العام 

�����������������>����و"ن���R�at�����&$^7א����	
$^$�rدא"�Kن���7ون�א��/�ع�"��TNU�14אRن�"
�6�
��Iدא�rא���6د��$�دאم�א��/�ع����.^�]�A����
�.و]���	��و�

 )١٧٦-١٨٦ – ٢القانونية عمر ج  مجموعة القواعد ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل ومـدونات الحكـم  

يتضــح أـنـه ـفـي أول ) المرفـقـة صــورتها ـمـع ـهـذا الطـعـن(ومحاضــر جلســات المحاكـمـة .. الطـعـين 

 ؟؟ جلسة لتداول الجناية محل الحكم الطعين وذلك بتاريخ ؟؟؟

ـــل الســــادة المحــــامين المــــدافعين عــــن المتهمــــان األول   مـث

 .........والثاني ، وطلبا التصريح باستخراج صورة رسمية من 

 لمناقشتهما ) األول والثاني(وكذا طلبا استدعاء شاهدي اإلثبات 
2
	אن��������������������Q���ن�א�T6א�����R�Y�/א����cא��$���6��4���؟؟؟؟؟�و/.�g
R��..�و�d4 ^7א�

��4o�14R��TTPو��Aא�����M67.�
  تكرر الطلب ؟؟؟؟؟وجبلسة 

���S�����&א	�א���A4؟؟؟؟؟�������4.�g
R�����dא����<����(و4 ^7�����r�Rא���
�א�����d)�و<�و42[
��T6FZRs���$א���������.א��TNUא��

 وبرغم عدم حضور الشاهدين) ؟؟؟؟؟(وباجللسة املذكورة 

 إال أن عدالة حمكمة املوضوع طلبت من السادة احملامني 

  املوضوع ومت إثبات يف حمضر اجللسة ما يلي الرتافع يف

 " النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد " 
�و�א*)�����ن�( �������#����������..�������ن�ذ�!���� ����F����7א�� �-�و��و�ن�,�ل��Lو�1و���

�*وאل�א�2�Fد�ن�و(��* )����#��د�����"����و��2�-�������)�������"4)���(��'�����F.ق�א���(�����M�

������ط�����و"���מ�����#�ط�����(�����-�و���و����מ��ط�����א���د��ع�����ن����ن�א�وא���������#�א���N��'�(ن��
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������()F*2د�ن������Fد�#�א�)�����ن���د?����..�وא�(�4س��#�و�))����و���#�א%,�ص�א�%ول�����������..�(

�ن�����-�א��و وع��מ�(4	ل�..�"د*���#�F)�د(���ن��د����N'.�

 ورغم متسك املدافع عن الطاعن بذلك الطلب منذ فجر احملاكمة 

 نفك عنه طواعية وأنه مل ي

������������������R�/د�S�A§א�&א/���دون��Kو�g
Rא���K�1�وא����4oل��]J[�¦�c��..��{�وذ�
���������������������>��
אل�א���^������&�א.�4���א���	«�؟؟؟؟؟�$���א�2[�#�tد��	و���$��t,א�[&ض���u$�v��

��م����..�אIول��R�M��J	��#�R������ل�א��]J[�¦�hQ�����1Fא����<��א����^ن�א������h&�����8�{���sن�ذ��/
��"و�א����Rزل������א������4o����Rول����
ق�..����Ae�Y���Lא��M��NOل�אZfs���������A0م����i����$�
��و<

����و]�'�#�AF�b 
����
��14Rא��/�ع�.�
 وملا كانت الواقعة وما سطر فيها وما أبدي فيها من دفاع 

أو ـتـرد علـيـه إال أنـهـا ـلـم تفـعـل .. ـكـان ملزـمـا للمحكـمـة مصــدرة الحـكـم الطـعـين أن تواجـهـه 

 .بعيب اإلخالل بحق الدفاع وهو األمر الذي يعيب حكمها 

 هذا فضال عن 
أن الوقـائع قـد أسـفرت ـعـن العديـد مـن التحقيقـات واإلـجـراءات التـي كانـت اغفلتهـا النياـبـة  

والتي كانت يتعين علي محكمة الحكم الطعين أن تواجهها حتى إذا لم  يطلب الـدفاع ذلـك تحقيقـا 

   كما أوردنا سلفا..كم الطعين لكافة أوجه الحق في الدعوى فكان يتعين علي محكمة الح

  أوال عليها يتعني 
א(د��;�F)ود�א���#4א�ذ�ن�(�!��)�מ�א��()���ن�א�%ول�وא�3���#����ل�(����د�������������������2 

�:وNQ2;�א�F)ود�2מ�..�������-�א�	��-����)����מ���و�������ن�א�وא*	-���ل��دو3)��

- ������<&��������(؟؟؟؟؟��/�א��Aא��Kن���2���F"�K��R��Lא�������6��א���hQא���
�)�.��ل���و�²א�
א���

- �������������(؟؟؟؟؟�/�א����&A������A/&ن�����2����F^��1F������M6א����&	�א����hQ��א�
��Y��ل���و�²א�
א����Tא���.�( 

- �������������������(؟؟؟؟؟��/�א���&Aא��Kن���2���F^��1F��א��hQא������6��א���M6א��
2
	����ل���و�²א�
א����Qא�.(�
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��)����..���6ن�����7א�����-�א�	��-�*د�א(د�()מ������N'מ��..د�7و(<������7)מ�������

�R�מ��و��2(�����..�(	ن���ن�(����א�	دول��ن�א(د��6)מ��و����ن�����	دמ�(��4ذ�*�א���������2

و2و������ن��(�زמ��ن�(�وמ�א�����-���(د��6)מ�و���*F()מ�وא�(4��س���#�و�))�מ�����..�

��وز��ن������N� +������Fو����A��"ل��F��!و�מ��מ��ط�����)��ذ��Oא��ق��#�א�د�و����و"و��Nو

�.�و*L'�1)���א��ق��#�א�د�و2��Oن��6�F-�א��()מ��و��دא�	��

  ثانيا يتعني كان ماك 

�����������������T�/���T6�$�SAt����6�]F�r�A47��$�)���@א�h�>�`�r�Rع�א���
:
��TNl�14Rא�
���l�Kو����������������������)��14Rא�c�I(7��	���و7������/$����T����Y4א�����@زא���א�����	ض����Yא�

����Tzא
�"�..&��´�8�v�������Y4و�������د��Rز�����N7	�����������א����]�Nא���Q��6��Y���Lא��M��NOج�א
��]��1���א��ZLن���	�t���
��14R�Y�����$.�

  الثثا يتعني أنه عن فضال
���-���ط���א��و�2?�א���د?��ن�د��ع�א��()��ن����מ�����-�א��و وع�����������)N!��..�א�وذ�

��א;�א��	�����-�������ن�א�وא*	��-�������ن�������'ذא�������7א�وא*	��-�����M��ق�����دو+�و���و���א����")

�����*������(("و���א�F��2د�א�%ول���ن��د����،��و�����'ذא����ن�*�د�(�מ�'ط��ق�����������?�وא��د���������������������

و���"ول���#��وא�غ�2ذ�Sא%�����'ذא�و��د��������7)�����ز�מ�א���#��3(�מ��د�����������)�א�2�Fد�א%ول�

�!�'2�Nذא�و�Rמ�(�!�א�ط��ن�و�دא�	-��ذ�..�� ���ن�Qאل�א����אن�א���"��ن���وא*	-�..�

�و�א��د�������Sو�'��אد��ن�����-�א��و وع��מ�(	ن����+�2ذא�א�د��ع�.�

  رابعا يتعني انوك 

����������������������
Aא������uאIد�$��&��&A7�m���
ل�7������������1R&א���b��Lא��r�Rא����..��Z��/
�����������������������/����/�&�,����T�/��������$��Rو��ZR�،�1#א����&�&Aא���u$������7��R�..������1�4R���42�{�وذ�


�א��t�א������Z�,]7�����bא��&�S����..��������S4����1Rא@`�	��]��Lא��r�Rא����bi�2ن��a�<Qא�و�
������TNl�����fص�و���,�fא����Rج�&��´����$�
�����و<���Lא���������א�[�����������	
2Q����#�cא����


ع�،�/6
�אI$&�א�Zf"��2���hQل�<Qא�א�A�������r/�ع�:
�.א�
  اخامس يتعني كان أنه إيل باإلضافة 

وא��ذ?�*����א�F��2د�א�%ول�"��א�-����������)���ل���Fق�א����#��������(؟؟؟؟��؟/�א(د��;�א��د�و��

وא���ذ?�(��מ�'�	���د�S..������������ن��(وא���دא�,����1א������#�����������F���������ل����دو+�א�وא*	��-�



 

 - ٣٤٠ -

�	�دמ�א�( ��[�������)(��ن���زא�מ�F��2د?�������..�و'*"����6ن��و�אق�אN()�מ�א���3ل���و��و���دא���

�ن�����-�����..�א.�7��3א%ول����N'�!מ�و و[�ذ�Rق������������و�����N��,'��6د��)�����7�ن�א���א��و وع�

�.א�د��ع�و*"و�א��#�א.���מ��"���Aא�وא*	-�

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 

������������6�4R�b�i���T2��ً��/�2��ًF����g
R��6وא����א��TN��K�Y�7ن�"��TNU�14אR�bi
�Zل����/�ع�א����M6و]�������������������8f@��6אF^�`���$���#0?���2��ن���"ن����7&ض�א�
א�����&$���6و"6#0?�8�

���AF�Yو��������$��6TN��.�
  )١٤٧ ص ١٠٨ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨نقض ( 

 ومن املقرر أيضا أنه 
ر وـجـه اـلـرأي ـفـي ـيـتغي -ـلـو صــح  -اـلـدفاع  الـجـوهري ـهـو اـلـذي يترـتـب علـيـه 

دون تعـلـق ذـلـك ـمـر فيـه ـلـي غايـة األإًالـدعوى فتـلـزم المحكمـة ان تحقـقـه بلوغـا 

ـلـي إســباب ســائغة ـتـؤدي أـتـرد علـيـه بـيـه الـمـتهم تأيـيـدا لدفاعــه أو عـلـي ـمـا يبد

 . اطراحه 

 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣نقض س الحكام أ مجموعة – ٢١/١/١٩٧٣نقض  ( 

 كما قضي بأن 

سكوت الحكم عن دفاع جـوهري إيـرادا لـه وردا عليـه يصـمه �

 .بالقصور المبطل بما يوجب نقضه 
 )١٥١ ص ٣٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣(

 ضي كذلك وق
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 )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض (

 ) ق٩ لسنة ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض (
����א���מ�א�ط	�ن��4Rل�(������א���(�دא�7א���د��-���ن�א�ط���ن�و��מ��F���'��#�������������������:�א���#��3א�و

�������Sذ�����7)���ط������2()�����وא%د����-�א�����(�د����)������و��?���������4���د��ن�א��������-�

����ط()����)�����#�א����+�وא�(����ص��R�מ�(��د��)����������������א��(�دא�7و��4وא��2و*����(�

�7����.'��)��(�د����"�������#�א���و�א���7��3ن���� ��א�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  قالـتـه  واكتفـت بمـالـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

  مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجه لبحث باقي اإلخالل بحق الدفاع ،و
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ة  ق جلس٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن

���������%���A7�M������6$א_,�����א(������"و	אق�و$�����אIد��R�M��NOא�)�����ن��Kא��[�]ذא�2
�������������4����"و����i[��6]ن�F^�`�K��
�����r8و�א@د"���6�R�����م�§��R��6��8و�����N��T�$��t�t�P

��������4�iא�א�,�د�Q>�K��R�/א���	�6$–�������h& ��$�14Rو���TNUא��Q>�r�–���Z��/������$�

	�א��Zf@���cLل��Seא��/�ع�,Aא���R.�

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الثابت باألوراق وما ينبئ عن تخلي المحكمة عن واجبها في التحقيق فـي إذا كان 

مـع مـا لهـا جدية طلبات الطاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة بالـدعوى 

ـمـن دالـلـة ـمـؤثرة يتغـيـر ببحثـهـا وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد 

أخـلـت بحــق الطــاعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحســن ســير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا 

 .المطعون فيه بمخالفة القانون واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب 
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 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 ضي كذلك بأن وق
 أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـهوحيث أن الطاعن  

وهــي أوـجــه دـفــاع جوهرـيــة  ..... وبصـــحيفة االســتئناف ومذكراتــه الختامـيــة المقدمــة بجلســـةدرجــة 

 إال أن الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم ـيــرد عليـهــا وـلــم بهـــا إن صـــحت وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوىيتغـيــر 

 يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي األمـر الـذي.. حصها يم

 .تطبيق القانون 

 )١٨/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة  ٧٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������M��	��t],������Lא�א�Q6���A/&א.��4(�א��&:�l��$�d٦(و�2ن�א�����(�����2^�����6�$
�L�����u������Rد/�Lא�����R�u/א�����	��"ن�א������وא@�����cא��������
��,O�m���Aن�א�Z..........�

��א�����������א���م�	���.و! �א��
 وبذلك فقد تأكد بدليل كتابي 

أن الطاعن قد تقدم بمستندات إلي محكمة الموضوع ومـع ذلـك لـم تـورد ذلـك فـي مـدونات �

مـر الـذي يعيـب وهـو األ.. حكمها ولم ترد عليه بـرد سـائغ يفيـد صـحة إطراحهـا لهـذه المسـتندات 

 .الحكم فضال عن القصور في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع 
א���מ�א�ط	��ن�(<���ل���ن�א���د����#��	�ض�א��د�وع�א��و��2�-�א�(�#�����������������:����\,�ل���א�و���א���3+���

����������������������������دא��2א�ط��ن�و(�!��)��و��מ���4�(���!����R�מ��ن���ن�F��ن���3)���(<�����و

����R�-��ن�א��������������")	��Oد�و��א��#����?����ز���-���(��	��-�א����()מ����#�������#�א����

د�����دون��ن�(��ن��#����)����)��ط��	2�7ذא�א��د��ع�وא*�ط(���������#�א����+�������������������

�وא�(���ص������	������)����.,�ل���ق�א�د��ع��؟

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
يفنـده المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

 ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
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 .ث باقي أوجه الطعن لبح
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد  ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 كما قضي بأن 
  مادام منكرا للتهمة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

ـيـه بأســباب اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد عل

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه صل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة تف

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (

 ملا كان ذلك 
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  علي سائغ غري ردا ردت فقد 
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   علي متاما ترد مل املوضوع حمكمة أن كما 

��–��������Fא��א����מ�'*��R��-���Q2د�����Fود�����2د�א��%ول���"��ول����א���د���E	��دמ�و
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�$��0iم���Se��zZfsא��/�ع�
هذا باإلضافة إيل دفـوع ثبتـت يف حماضـر اجللسـات 

وهي .. ومل تورد هلا حمكمة املوضوع يف حكمها ذكر 

��א;��	�����-�������ن�א�وא*	��-������+������'ذא�����ن������ -M����!�����ن�א�(�
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وא�غ���	���-���وع�א���[�و������Sو�������������א�وא*	-�،�وא��"ول���#�א�4������
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א�ط��ن�����-�وא*	��7אN()�מ�א���و�-�'����،�و�ن���2!�א�	د�د���ن�א%د��-�א���ز��-����������������

��#�א��ط�ع�"��(���)�ذ�Sא�وא*	�-�،���������ن����د��א�� ��;����א;(��������2�و����د���������������

���'.�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل  

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

ثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة آمـن في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة 

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

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

6
د������������� �
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�Kن��T6א����Rز��$
��������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���2��ن������&>
 ��R�/د���

6
د���������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R���������&o����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t����$
$�������&د�$��Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����Qא��67א����d���دא$

�X
4L�14א�R��	د�,$.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�[������c>^���7�8�W����א�R
�:
������$��"و ��א���/�ع�א���NF	�א����T6�4��M6א������]�
�MNOد<��א	و"�Wא��)
4���6$��[�دא�$��"د���א���R�2ن�א�&د�����oدא�	.�

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه  .. هلما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـوبمفهوم المخالفة  
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 نقبـل الطـاععلـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
طـاعن وضوع تكون ملزمة ببحث إنكار الفإن محكمة الم.. كما هو الحال في الحكم المطعون فيـه 

ٕواال شـاب .. ما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه ل

 .حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
�������ن�ذ�!

�و��+������ن�א�Fق�א�	��ل

 ��������������&���و]��`���6F����K����6������<��و"��"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع��..�������
���������������������M�NOא�m�AF�� &�
��Rو7�:
��ZNو$`����
���� &�7����� �X���"�14R�cא������Lم�א����


ع�:
�א��Y�L��ل��F&�א�
 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال ن الطعـــين عـلــي الطـــاعوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 .االستعجالليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر المتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������K�c���Yא�[,O�M�NOא�אQ�>�Q��]�7����A�s��c א����Sل�א��
�A��uLA��hQא��&$Iא
��R
:
$�cא������Lא�.�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 


ل�א��ZN`���L :أوال �A��

�!�א���[�O�Q :ثانيا ��cא������Sא���Kو�mA�������Lא��K�c,]א��Y.�

 ويف املوضوع

�� :أصليا ��[�X
��$�
>�����R�Lא���rدא���א���r��Aوא����Lل�א�
�A�.�

ع�:احتياطيا :

ل�א����Lو§����"�&�X ����4��&�א��A��.��� 

  الطاعن كيلو            
 

 بالنقض المحامي                        
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�وذ�!�ط	�����#�א���מ�א�"�د�

 –فـــي القضـــية رقـــم ؟؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟؟ جنايـــات أطســـا .. مـــن محكمـــة جنايـــات الفيـــوم �
 والصادر بجلسة ؟؟؟؟؟؟ والقاضي منطوقه .. ؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ كلي الفيوم المقيدة برقم ؟؟

 حكمت احملكمة 

 ����������������$�Z�2���������،�1F��4�������Jول�و¥�����	
�/���،���؟؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟؟���������א���
���!�	���
ط�وא�,�����1א����pא�h	�����GZא�����د	��א���������...�و$,��^ن����������T6�$و"�0א

�������������1F�����14��cא���
��mא�R�����SO���1R�T4א���R��4�$�1F&��"��8ووא��� �
���،�وFא���g
R!�א���	و$,��،�dא������$�Uא�X��7"�c��A$���� �W#�$��4�$.�

  وحيث كان موضوع االتهام وملخص وقائعه كالتايل
 ���������,W-�א�ط��ن�و��	؟؟؟؟؟؟�������..�א()��7א�����-�א��_����)�����(�����دא������6�ز���–��ز�מ�

���ط–�-Lא��4وמ�����.��

 عمدا مـع سـبق اإلصـرار والترصـد –؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / عليهما قتال المجني  -

ـأن – ـاريين  ـب ـذلك ســالحين ـن ـي قتلهمــا وأعــدا ـل ـدا الـعـزم عـل ـة وعـق ـا النـي " بيـت

وتوجهـا إليهمـا فـي المكـان الـذي أيقنـا سـلفا بوجودهمـا بـه " تاليين الوصـف 

ــة مـــن  ــرة النارـي ــال مـــن األعـي ــى أطلقـــا صـــوبهما واـب ومـــا أن ظفـــرا بهمـــا حـت

ا السـالحين الـنـاريين اـلـذين كاـنـا مـحـرزين لهمـا آـنـذاك قاصــدان قتلهـمـا فأـحـدث

 .بهما اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما 

وـقـد اقترـنـت ـهـذه الجناـيـة بجناـيـة أـخـري ـهـي أنهـمـا ـفـي ذات الزـمـان والمـكـان  -

 عـمــدا ـمــع ســـبق -؟؟؟؟؟؟/ ســـالفي البـيــان شـــرعا ـفــي قـتــل المجـنــي علـيــه 

ك سـالحين اإلصرار والترصد بأن بيتا النية وعقـدا العـزم علـي قتلـه وأعـدا لـذل

وتوجها إليـه فـي المكـان الـذي أيقنـا سـلفا بوجـوده " تاليين الوصف " ناريين 

وابـال مـن ) الطـاعن(به ، ومن أن ظفـرا بـه وحتـى أطلـق عليـه المـتهم األول 

األعيرة النارية من السالح الذي كـان محـرزا لـه آنـذاك ووقـف المـتهم الثـاني 

فأحــدث ـبـه اإلصــابات عـلـي مســرح الجريـمـة يشــد ـمـن أزره قاصــدا ـمـن قتـلـه 

الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب ال دخـل إلرادتهمـا 

 .فيه وهو مداركه المجني عليه بالعالج 
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 حال – بندقية آلية سريعة الطلقات –أحزر كال منهما سالحا ناريا مششخنا  -

 .كونه مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

 اسـتعملت فـي السـالحين النـاريين – عـدة طلقـات –أحرز كـال منهمـا ذخـائر  -

 .أنفي البيان حال كونه مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

 أطلقت أعيرة نارية داخل قرية  -
و��+��ن�א���מ�א��ط	ون������*�د��"�ل�وא*	���7אN()��מ�א���3�ل�(�"�����������..�2ذא��

���7�4�ن�א�����4��ض�"��-�א�وא*���������������	�-����#����و������������,�ط��6و�,����1^و�אق�א�(#�

����و ������ �#��������..�و"2�F��4د?�א.�7��3א%و��ن���Fون���ن�(���)�#��N(	�دو�

����و ������ �#�'��#���و�������7..�'�#��و���7�Fل�*د�(�ون����..������� ����ل�*�د�(��ون�

�.وא*	-�*(ل�,ط��,������ن��F)��א�	�د�

��b���t/א�Q��>�\�����..��R���Lא��X���N7	א��t��,��1�����&ض�א.���T&א	�א�[����א��$����F"�c���
���א���[\�وא���ل�����������������..���Qzא�
א��������)���M6א����1Fوא�(R�1R&����د/��ع�`����K���F�2���T6Fs/�..

�����������hد"����������א�
א��t�
	א�$���[���Kא@���م��,,��&,��Y�Lא��MNOن�א"������M���$و
�������������������1��[������وא���8��د����
א�������Xא�
א���Iא�K�M��
	�א.�,A��������$�r��Aא�א�Q>�	و�P�1�[

�����c�]����²����$�DJ������������"��6��cA��jو��z�����8ق�وא����Z�fوא�..��������T�������ذ��}�"ن�א�
א��
�������1Fول�وא���I����14ن�א���<����אR�)د	و)��������6�4R�c��

אز�א�������و Tzא
�"��t�Pض�&�)�و�[

�:�K�3+4�7"ن�
ـجــاءا إـلــي األرض المتـنــازع عـلــي ملكيتـهــا فيـمــا ) الـطــاعن وشـــقيقه (المتهـمــان

ا بأمر المجني علـيهم بـالخروج مـن األرض وقامو.. بينهما وبين المجني عليهم 

، إال أنهم قد أبـوا وحـاولوا الهجـوم علـي المتهمـين ، فمـا كـان مـن األخيـرين إال 

عيارين ناريين في األقـدام .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / أن أطلقا علي المجني عليهما 

  .إليقافهما 

   ؟؟؟؟؟؟/ أن رأي اني عليه األول فما 

 ����4�
ط�A:��$�����²و�	������1..��"F��4��1א����M6א��Rم�
��zول�א����v���/؟؟؟؟؟؟��..
�GZ�����{�$ن�..�وא�Nذ��ن�و����������Zא���<���(و��ª]�����14R����$�&/و����(�v���

��אIول��4Rא�����A��..����,$)م
4�$�DJق�؟؟؟�Zo¼��GZد�א���F�14زR��':��T/.(�
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�E��#��3א��()מ�א��!��)FN��"�	��7�*א%ولو�#�(و������#����א��

) شــومه(ـقـد اســتطاع النـهـوض وتـنـاول ســالح أـبـيض .. ؟؟؟؟؟؟ / فـقـد ـكـان المجـنـي علـيـه �
أدت إلـي جـروح (وكال له عـدة ضـربات قاتلـة ) الطاعن حاليا(وانهال بها علي رأس المتهم األول 

لي مـع اسـتمرار الفـرض الجـد) الطـاعن( مما دفع المـتهم األول ) سم٢ سم ، ٥ سم ، ٨سم ، ١٨
دفاعا عن نفسـه بعـدما أن (؟؟؟؟؟؟ / نحو إطالق عيار ناري أصاب المجني عليه .. بصحة ذلك 

 ) .كاد يقتله

 ومن هذا التصوير الوارد علي لسان شاهدي اإلثبات .. ومن ثم 

 ) علي فرض صحته) .. (ذاتهما(األول والثاني 

 يتضح أنه خيتلف متاما عما حصلته حمكمة احلكم الطعني 

  للحقيقة والواقع من عندياتها حيث قرر بأن ملخالفته
عـلـــي المجـنـــي ـبـــإطالق أعـيـــرة نارـيـــة ـلـــألرض حـتـــى ـقـــام األول المتهـمـــان ـمـــا أن وصــــال  
وسـقط .. فأصابهما بالركبـة اليسـري لـألول ، وبالفخـذ األيسـر للثـاني .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ /عليهمـا
وـفــي ذات الوـقــت  رأســه ، الطـــاعن بعضــا علــي وضــربإال أن األول اســتطاع التـعــرض .. أرضــا 

وهـنـا ـقـررت محكـمـة الموضــوع .. ؟؟؟؟؟؟ يمســك بالســالح مــن المــتهم الـثـاني / توجــه المجـنـي علـيـه 

 !.بأنه قد تولدت لدي المتهمان نية إزهاق روحهما ؟.. زعما 
�3מ���د�7و*������7)�����אد�(����)���د���؟؟

                           وهنا يثور سؤال 
'ذ�!��د?�א��()��ن���(�ن��(	�� (�ن��#��ن�وא��د�؟�����������1((و�د���

�������?�אذא6)���������ط�(��������1��دא�(�����ن�א������#����)�����د�

و�����1(و��ن�'ز�2ق�א���و[�����)����ون�د�س��)מ��#�א��(��ل����

و2ذא���ط�Eو��ق���,(�ل�א�وא*	-��#�ذ2�ن������-�א��و �وع�����������!�؟

��.وא ط�א�)���#�(�"��)�

  للواقعة وعودة إيل وصف احملكمة املزعوم

 ��T6�4Rא����c���14Rא�א��0م��ARن��T6���4^ن�א��#���d4� א���A/�..���
,/�
���Y�	��א���T6�Zن���T6א���..�����D�R"����R���T6�4R��A4o"2&�وQ�1א�]����X
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 واقعةوهنا يتضح عني اخللل يف حتصيل ال

�ن��4���Lא�("��و����	���#�'�����מ�(و������א����[��)��دو;���� −١

����������#��..�و2و�����מ����ل���دو3������د����������..�و�و�-���#�א��

*ط	����)��4���ض�"���-�א*وא�)����(���ل��ن�א�F���2د�ن�א%و����ن�

��ن��Lو�1א.ط�ق���מ�(��ن�ط��	��-��و�(("�����1)�دو;��������������

�.��ن���ن��(#�א���מ��)ذא�א�("و���؟؟..�وא��و�-�

�����#�א.�����מ����وא*	��-����#�و"���1א�����מ�����و�( ���Aא�,���ل� −٢

�����������)�*�E� وא���(����-��".א�E دמ����..��وא��)��������و*4��..

��������������Rوא6#�و�Fמ���د+�("و���و'������ن�א.ط�ق������M�

 .��"ود�

٣− ����������X����)ذא���)�����ن�*�ن����ق����ول�א���מ���ن�א.ط*����

����#���Fא�����א�ط���S���*������E��)�S������)�-��"ض����ذ�)��4'

�����وز��7���د?�א.ط����ق�*�������ن�א.ط����ق�(���)�-�����מ�����ن��

 .א�����

����*�(�ل��ط��	(��������*ض����������������� −٤�]�����و"�1א���מ�א�

*ط����E����(�������א�ط����א�F����#����ن��ن�א����[�א��ز���وמ���

�������1�ون����( �ط��"���R����Aو�����N�ن�א.ط��ق������������������

 .*�(ل؟؟

 ملا كان ذلك 
م ـخـاطئ لصــحيح وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم يتضــح أن محكـمـة الموضــوع اســتهلت حكمـهـا بفـهـ�

الواقعة مما يوصم حكمها بالقصور في األسباب الواقعية بما ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن ، وهـذا 

بخالف ما سقط فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفـات جسـمية ، فضـال عـن 

 غيـر أن عدم فهم الواقع في الدعوى أسلس إلي فسـاد واضـح فـي االسـتدالل والتعويـل علـي أدلـة

فقـد عـاب الحكـم .. صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا ، وأضـف إلـي جملـة مـا تقـدم 

الطعين إخالل جسيم بحقوق الـدفاع وذلـك بعـدم إعطـاء دفـاع ودفـوع الطـاعن حقهـا فـي الفحـص 

وـمـن ـثـم ـلـم يـجـد .. بـمـا ينـحـدر بـالحكم المطـعـون فـيـه إـلـي ـحـد الـبطالن .. والتمحـيص والتحقـيـق 

اصا سوي التقرير بالطعن بالنقض علي الحكم المذكور من محبسـه تحـت رقـم ؟؟؟؟؟؟ الطاعن من
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 :بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ مستندا في ذلك إلي األوجه واألسباب اآلتية 
����א�ط	ن��

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلـك بعـدم تطبيـق : السبب األول 

هذا فضال عن خمالفة القانون بإنكـار قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، و

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 


	�..���א����P���Rن�
F�Aא��S��L7�K�^L_א�b���/��6Aو���rא�"ن����4R�&Aن�א���s/

א/&�]��א<�������
ن�/�Lא��MNOא�cL�7�)8��א����1..و�
t��14א�R�1>و�:��

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم  وتتحـقـق : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، علــي أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. ليها علي واقعة تنطبق عبرفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. من أصدره تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم م

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 
"����Aא�وא*	�-���,ط��א���מ�א�ط	�ن��#�(ط��ق�א����ون��������מ��و�د�����ن�������������:�א�و���א%ول���

�����7�4����א��%و�אق�وא�(��������7،�ذ���!��ن�א�وא*	��-�א�(��#��و�د2����א�� ���;�������������

و2و�..��)ول��"د����Sא�ط	�ن���س��)��"د?���%و�אق�و�מ���ل��)��و?�2ذא�א���מ�א�������������

������7-�א��و وع��ن�א(	��ل���)�����#��������������7����,Wמ������(�(�������,ط��

�.�(	د�ل�*�د�وو"�1אN()�מ�א���(و��א��د�א��و�����ط��ن

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
باإلدانة يجب أن يشتمل  حكم وكلعلي األسباب التي بني عليها ، حكم اليجب أن يشتمل  
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وأن يشير إلي نص القانون ، علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 
 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 ������������������� 
����ن�א�
א�����א�����1�4R�cT�����"ن���Fدא@���MN��c2�K�b ن����"و
F�Aא�
����،���
A�4��d,4+א���Wد���א�I��6وא�/�dو���W�2ن�א.&%��وא��&و��א�	"����SAt�7��F�

�����������d����א����M6و"ن��47�0م����s&אد�$��د�hאIد����א���Wא��+4,$���6R

(�و�����TNU��6א�$
�.$���6א@دא���v����F���و ��א�����6���z8و�Qf^$��$Z<��،�و]�2�8ن�אP���MNO&א�

 )٩/٥/٢٠١٥سة  ق جل٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 
ندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها مادام استخالصها سائغا مستصور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

 �������������������������"د�$�����d�$�1���א�����4R��6#����6و�TN��M�A7ع�"ن�
:
��TNl�14R�biא�
Iא�K�d����cP"��z�&P��Rאق�و	و.�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـمــا القانونـيــة أنـفــة البـيــان عـلــي ـمــدونات الحكـــم المطـعــون فـيــه ، جمـلــة المـفــاهيم وبتطبـيــق  

ــه محكمـــة الموضـــوع  للواقعـــة يتضـــح أنهـــا اعتنـقــت .. فـــي بيـــان الواقعـــة محـــل هـــذا االتهـــام أوردـت
أنفسـهم الـذين بل وألقوال شـهود اإلثبـات .. اما للحقيقة والواقع تمصورة مغايرة بظروفها ومالبساتها 

صاف وعبـارات أو المشوهة علـيحيث اشتملت هذه الواقعة .. اتخذت منهم دليال في إدانة الطاعن 

لالتهامــات المســندة وذلــك حتــى تتفــق مــع وصــف النيابــة العامــة المعيــب مــن عنــديات المحكمــة 



 

 - ٣٥٥ -

 .عمد وعلي األخص وصف القتل الللمتهمين 

  فبدال من أن تعمل حمكمة املوضوع سلطتها

   تعديل وصف التهمة املسندة للطاعن وأخريف

  راحت تعمل
ٕعلي تشويه العبارات واخراجها من سياقها ولصق أوصاف بها ال تتفق تماما مع 
ما حدث بالفعل ، وتنسب للطاعن والمتهم الثاني أفعاال لم تصدر عنهما ولم 

 : ي النحو الذي يتضح في الحقائق اآلتية يأتيانها وذلك كله عل

 احلقيقة األويل 

���������..���א���� F^ل��
A����Y�Lא��MNOא��TNl�d]�2א��A/�������������L��1�4R��Z�f�&��"�1�4R
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��������������������	��א� �7�"����M���$ن�£��²و"�ZAR�	
���و$��א��,tP�����14R�M#ن���
N��M6�4R

��4Rم���������
�&�א�
א����Q>�clא�א678,7�K��..�����������Sא��������QאI	ض�$>�d�F�2ذא�[���$"
������$���!��4������
�&�א�
א����,7�K�{����1ذ��4R������	�א� �7��pن�אs��/�،�M6���4R�..����N��jذא�s��/

�������������M6��4R����&אج�א�f[���6���و�lو��
 �6ن�]������ذא��T4/ض�	I�1א�4R��]�P����YT6�T4�

م!�$���6؟��.�§���א�؟؟و��ذא�Q>�Kא�א�

 السيما وأن جاء علي لسان الشهود
 والفــروض اليوميــة بــأن المحنــي علــيهم يحضــرون إلــي هــذه األرض يوميــا ألداء العمــل

أن المتهمان توجهـا لـألرض التـي ) بأمر اإلحالة(كما جاء بوصف النيابة ذاتها .. للزراعة عليها 

 .أيقنا سلفا بوجود المجني عليهم فيها 

  وبالبناء علي ذلك

 ������������M6��4R�h��4��M6وא���Rن�]��1א����T6א���� 
7����tل�����
Aא���N%�..����دو�
47�1�}�אI	ض�������������4R��]�P�h"���Tzن�
Nن��"�..���M�����
	������..�و$�P�����1��<&א�"ن��4
א��t���
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�����hא����א����
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 احلقيقة الثانية 

��د*�(�ن�(�ن�א��()��ن�א"ط�������ن������ن����Wن�������..������و�د�א���מ�א�ط	�ن������

�د�������)�..���W(�ن�Nد��ل������و�N� ���د�,���א����מ���ن��3�-�د���ل����د?��������..�و2ذא�*ول���ل

�.�	(�����#�و�ود����ن������ن��د?�א��()��ن�

 بل أن هذا الزعم املرسل جاء علي لسان شاهدي اإلثبات األول والثاني 
ـم يــتم ضــبط أي ســالح منهمــا .. دون ســند أو دليــل  حيــث أن الثابــت أن .. فـل

بمـا يسـتحيل .. السالح المضبوط غير صالح لالستعمال وال يمكن اإلطالق منـه 

 .الح المستخدم في الواقعة أن يكن هو الس

 كما مل تتم معاينة مكان الواقعة
وبـيـان عـيـار ـكـال .. حـتـى ـيـتم العـثـور عـلـي الـفـوارغ والـجـزم بوـجـود ســالح أصــال 

وـعـدد األعـيـرة الـتـي أطلـقـت ، وـهـو ـمـا ـكـان سيتضــح مـعـه ـمـا إذا ـكـان .. منهـمـا 

 الخ ... هناك بالفعل سالح أم اثنين وعيارهما 

 م الطعني إال أن حمكمة احلك
و2�ذא��..�*د�א�(��74)ذא�א��ول�א����ل�א�,���#���ن��3�-�د���ل����د?��و����#�����وس����������������������� 

�.��ط��E	دמ�א��ط-�א�����-��"���Aوא*	�2�7ذא�אN()�מ�

 احلقيقة الثالثة 
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 )؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(عدي الواقع من اني عليهما ذلك أن الت

 نتج عنه وترتب عليه ) بفرض صحة ذلك(علي املتهمني 

 أن دافع املتهمان عن نفسهما 
ٕوهو ما يقطع وبحق بانتفاء نية القتل وازهاق الـروح وانمـا تولـدت لـدي المتهمـان نيـة درء   ٕ

ـداء عــن نفســهما دون توقــع لنتيجــة بعينهــا  ـي مــن األوراق وهــذا وا.. االعـت أمــا مــا .. ضــح وجـل

 .ذهبت إليه محكمة الموضوع فغير مقبول ولم يحدث في الحقيقة والواقع 

 احلقيقة الرابعة 
�و�د�7א�����-��"�و���א����מ�א�ط	��ن��������������������"�������و2�ذ��S"�و��אدא��ن�����و�2���د�
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�����+��	����وא�"���M)�����������������دאن�א�(	����מ������)מ�"�و������	�#�א�	����#�)���������	��د
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������אدא��ن�����و���2د��..�(�����#���ذ�!��ن�א�	�����א%,����(�زמ���ن�א��()��ن�*"دא�'�ذא;�א��

�.�و�ن��	��وא��ذ�!�طوאل����2מ�)���4ض�"�-�ذ�!�(���)���

 احلقيقة اخلامسة 


�����MNO���r� ��A/��T6�Zא���..�":!�]��A7��$�1م������P����YT6ن�א��^���TRز�Y�L�
���M6�4Rא����
��b�
��Iو	אق�����..���N�sم�א��,��d���uא����$���$���m���א���Q>و�..��a���

��אIول����������4R������א���7��e�hود"�hQ����	�א����Zق�א���o[���������M6..�"ن�وא������א��$�	���P
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��������������zא
o"�Gو&����א.$���47��R�«�F���6א�������)��&:���R���،�١٨�،�٨�،�٥(�14Rא�&"س�و�2ل��
٢� T������..�(������������������rא&� �)
�2��د�"ن�%���FI�1R&`د/�ع�������K�2ن��M6ن�א��^��uLAא��Q>و

���4Rא�����$���4R�rא��R8؟؟؟؟؟؟�/�א.�
  كما أن العيار الناري الذي أصاب اني عليه

   ؟؟؟؟؟؟
نتج عنه إمساكه للسالح وهو بيد المتهم الثاني وظال يتجاذبان السالح 
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حتى خرجت طلقة ) ويعافر كال منهما مع األخر علي حد زعم الشهود(

 دون معرفة المتسبب في اإلطالق .. ؟؟؟؟؟؟/ أصابت المجني عليه 

 وهذا يؤكد أن لفظ أحكام التصويب 


ع������ �:
���א�TNl�)����R��$�r� �������������jאق�و	وIوא�u���و�K�gא�
א� �h"�����\���و�

א�h"�{�Q��cA�)Mz$��א��6
د���"��tP�14/&ض�R�(��!�Pو�	���b���S4f�{�Qو�����l
��F^���R�L4����א�678م�א���"��TR�c���"�����@א�&$^���TRز�r� ��T���.�

 احلقيقة السادسة 
��������������)�#()�)�������و�((و*����1�4Rل�א���מ�א�ط	�ن�(������ن�א�وא*	�-����()��������7

�����������#����و��N)���#�א�4,�ذ��(؟؟؟؟؟؟�/��وא����#��������)��#�א����-(؟؟؟؟؟؟��/���د��د�'"��-�א��

���������#��א,(ط��1א��[��ن�א���()מ�א�3���#�وא�(	�د?�������،�و*���מ���������..�؟؟؟؟؟؟����/����و�-�א��

��������#������F�و�-��	�د�� �������������/�א������7؟؟؟؟؟؟�����و�-�*(ل�א��()מ�א%ول�� �������#��

�.��د�7�ن�(Qد?�����(��

 وهذا يقطع وحبق 
ٕأن صحة نية المتهمان كانت الدفاع عن أنفسهما وليس قتل وازهاق روح 

 ، ؟؟؟؟؟؟/ السيما وأنهما حال سقوط المجني عليه .. المجني عليهما 

  في البداية بإصابات في الركبة والفخذ ؟؟؟؟؟؟/ والمجني عليه 

 مل يوايل أي من املتهمني 
(	د?���#��?��ن�א����#����)���و2ذא�د��ل�*�ط���E#�א�(4��;�*"�د�א��(�ل�و'ز2��ق������������������א� 

�.و2و����(��وز�����7א�����-��"د��Sא���מ�א�ط	�ن�وR �7א�ط������1..�א��و[�

 احلقيقة السابعة 

كما أغفل الحكـم الطعـين تمامـا مـا أقـر بـه ضـابط التحريـات �

مـام النيابـة وفي أكثـر مـن عشـرين موضـع فـي أقوالـه أ.. صراحة

بأن أي من المتهمين لم يقصد قتـل أو إزهـاق روح أي .. العامة 

ألـيس هـذا .. بل أن قصدهما فقط إلحاق األذى .. من المتهمين 
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هو الضابط وملك هي التحريات التي تتخذ معظـم األحكـام منهمـا 

ـة  فهــل إذا كانــت لصــالح المــتهم ال يؤخــذ .. ســندا رئيســيا لإلداـن

 !.بها؟
��������ن�ذ�!

��و������;���#����-�א����6ق���4-�א�ذ��

بفــرض ارتكابهمــا للواقعــة (وبجــالء تــام أن صــحة االتهامــات المســندة للمتهمــين يتضــح  

ٕوضــرب واـيـذاء ) الـطـاعن(ال تـخـرج ـعـن أنـهـا ضــرب أفضــي إـلـي ـمـوت بـحـق الـمـتهم األول ) أصــال
 .وقتل خطأ في حق المتهم الثاني 

����7�د��و����������������,ط������7-�א��و وع����..�و�Rמ�ذ�!��������#�(ط��ق�א����ون�و

�و2ذא��ق�*��و�#���ن���#�..��ن�א(	��ل���)���#�(	د�ل�א�()�-�א���د�����()��ن�

�א�����-�א(	�����و����������#�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـــق االب  ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع تــــدائي ال تتقـي

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

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

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

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ـمـا عســاه أن عــن بحــث ، قعــود المحكمــة 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 (
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 كما قضي بأن 
غير مقيدة عوى ، بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدالمحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال 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 قة التكليف بالحضور ، بأمر اإلحالة أو بور
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 ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك

���א�&א<����� �Aאق�א�	و"�rא&A������Fא�a�����..�و����$����&��'$��	
Pא����
�����"ن��4

ع����:
����TNlא��A��Rא�..���&>����v4א����Q>و�����������������א���و$PوIא(�وא	��א������]زא����א���

���������<��"و�:�`����6��c��A��j�W��������67وא���R����
ع�$��:
���א��TNl����6��d��7"�W������א��א��
��..�§&��(�"و��K�h�P�h"��zאIو	אق������]Pو���tP�Kא�א�678م�Q>ن�
N�و$�uא/� אض��(�

���:�1�����2א	�X�N7א���T6ن��
 بالنسبة للمتهم األول 

��وز���)��Nد�����������������������-� �	دود�وא*�وאل���ن�א%��ل����?����د�'������אN()�מ�א��

�����������#���� �7'�#��و�7א���/�������������#��؟؟؟؟؟؟�/��؟؟؟؟؟؟��،�وא�(	د?���#�א��

�و'�دא+�'"��(��

 أما بالنسبة للمتهم الثاني 
����وز����)���������#�������د�אN()���מ�א�����د�'���������دود�و"���1א��(��ل�א�,ط�������

�.؟؟؟؟؟؟�/����
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 وجه الثاني لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون ال
�*�وאل�F�)ود�א.�3���7،�و����(�אض���د�#��"��()����������������������#����L4�)ق�א�����Mن��..�و�#�ذא�7

מ�א��ط	ون���ون�,���A��"�1א����ون�و�,ط����#�(ط�������������* �#��	�و��-������������������א���

 ��د�א��()����ن��R��מ��3��و�7��)���������������#������-�د����ع�F����#����ن�א����4س�وא�����ل�،������

�מ���و�'"��-�א����#����)���א�(�#��ود��������������7���()��� �و���و*��-��4)����ن�,ط����و

���()����.�

  العقوبات علي أن  من قانون٦١فقد نصت املادة .. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

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

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراحا علي  مطلقال عقوبة

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

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

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

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي شــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـاباألـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عالمنصــوص عليهــا ـفـي 

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

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون م التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعيجريمة من الجرائ
خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ��������h�����6��{�Tא���bi�Wא����R
:
��$��א��/
ع�א�F"�1R&א��/�ع�א���K�cPIא
����������������������u#���
��dא�F�2�8]ذא�[�،�mA�����א�TNlم���$"��&�
ع�و�8?
ز�]��	67���Iول�$:
��TNlא�
������������������������
ن�"و�7&`F��Aא����/&R���T2�1R&����א���/�ع�א������S��A§�14R��67אQدא�����MNOא���������

��6$��A�.�
 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
م الطعـين علـي مـدونات الحكـ والمفـاهيم القانونيـة الثابتـة أنفـة الـذكر وبتطبيق جملة األصـول 

تحقـق حالـة الـدفاع الشـرعي مـا يـدل علـي قد أورد فيما أثبته مـن وقـائع يتضح وبجالء تام أنه .. 

بمـــا .. ) الطـــاعن واألخـــر( حـــق المتهمـــان وتؤكـــد قيامهـــا فـــيوبمـــا ترشـــح .. كمـــا عرفـــه القـــانون 

 إجـراءات جنائيـة ٢٤٥ ، ٦وتطبيـق نصـوص المـادتين مراعـاة ذلـك يستوجب علي الحكـم الطعـين 

ذلـك .. بمـا يسـتوجب نقضـه األمر الـذي يعيـب هـذا القضـاء أما وأن محكمة الموضوع لم تفعل .. 

 :ما يلي .. أن من ضمن الوقائع الثابتة بذلك الحكم 
��Nو��د�א���מ�א�ط	�ن�"�א�-���ن�א��()��ن���ل�(و�))���א�(دא;�'�#�א%�ض����ن�(وא�د��������������و:�

و��מ�(��ن���()�����(�)�-����(�ل����������..�������(و�)�ن�.,�א�)מ���)������..�א����#����)מ���

�.�ل�������L�4#���و*)����#�2ذ�Sא%�ض�..��و�'ز�2ق�א��و[�

 وهذا دليل قاطع 
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 وهذا إن دل علي شيء فإمنا يدل 

.. ن المتهمان كانا في حالة دفاع شرعي عن مالهم المغتصب علي أ

بفرض صحة وجود سالح (وأنهما اضطرا نحو االحتماء في السالح 

 .لمواجهة العدد الكبير من الرجال المتواجدين باألرض ) أصال

 حيث ثبت باألوراق 
/ ثــاني ونجلــه ال؟؟؟؟؟؟ ،  / ومعــه نجلــه؟؟؟؟؟؟ ،  / أن األرض كــان بهــا المجنــي عليــه 

 ، باإلضافة حسبما يدعي هو ذاته ) شاهد اإلثبات األول(؟؟؟؟؟؟ / فضال عن المدعو.. ؟؟؟؟؟؟ 

 .الذي قرر بذلك أيضا ) شاهد اإلثبات الثاني(؟؟؟؟؟؟ / إلي المدعو

 هذا وحيث أن تواجد هذا العدد من الرجال 
ت أنهــم حـيـث ـلـم يثـبـ(وـبـدون أي أســباب مشــروعة ) عصــي وشــوم(ومعـهـم أســلحة بيضــاء  

يعد دليل قاطع علي عدم مشروعية تواجـدهم علـي ) يقومون بأي عمل زراعي أو غيره فـي األرض

ما كانوا في حاجـه فلو كان وجود المجني عليهم وأقاربهم مشـروع .. األرض ، وأنها ملك المتهمان 

 .إلي حماية من أي نوع 

 ومن ثم 

 ����������������TOض�	¥���Y6���$���F�2ن���T6א�"ن�א��&>���v4�������1���6���،�و�����4R�M6�
�A�
��c�� "����$����%& �M6����N7	ض�א&��/�1��4Rل�،�و������א��R�1R&����ع�`����د/�����K����F�2����T6Fs/

�M6�4R�X�AR�Z/א�א��/�ع�א��&وع�Q>�S�A§.�
������3�:����������������(����#�����#��(؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�/�א*��א����מ�א�ط	��ن�ذא(��������������'"���-�א��

�?����ن�א��()����ن�א�(	��د?�����#�א������#�����מ����وא�)�..�א������-�وא�4,��ذ�����#�א�(��وא�#��#

���(����..������#���ن�א���N'�/�#��3מ�א��()מ�א���.؟؟؟؟؟؟�*د��2

 ���������������2����و��م���@$���������GZ$�����א���M6א����1Fو������Zذ��ن�א���GZوא`�����Nא`



 

 - ٣٦٤ -

�����]��Rא�و� ���
��..������������4Rل��^ن�א���
A����1Fول�وא���Iא���<����א���R��R�/ن���؟؟؟؟��؟؟�2
�"�&/�����"����/&�"�$�uא���M6א����1Fא��2�hQن�"���4Rא����u$�&fIא�
>.�

 والشك 

مـن أن المجـنـي علـيـه إذا كـان ـقـد نـجـح فـي االـسـتيالء عـلـي  

 .لكان قد أرداه قتيال في الحال.. السالح من المتهم الثاني 
 وعوده إيل االشتباك 

عـلـي ـحـد وصــف الـشـاهدان (ـثـاني يتجاذـبـان ؟؟؟؟؟؟ ، والـمـتهم ال/ فـقـد ـظـل المجـنـي علـيـه  

.. إلي أن خرجت طلقه من السـالح وأصـابت المجنـي عليـه ) األول والثاني بفرض صحة أقوالهما

 .مع استحالة الجزم بالمتسبب في خروج هذه الطلقة ، وما إذا كان المتهم أم المجني عليه

 وعلي فرض بأنه املتهم الثاني 
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 وهذا يقطع 

) الطاعن(ٕبانتفاء نية القتل وازهاق الروح لدي المتهم األول  

ـعـدد ـمـن إذ ـلـو كاـنـت مـتـوافرة لـمـا انتـظـر الـمـتهم أن يتلـقـى ـهـذا ال

 .الضربات وأن يصاب بكل هذه اإلصابات البالغة الخطورة
 إال أنه وعندما شعر بأن استمرار اني عليه يف التعدي عليه 

 ة علي رأسه سيودي حبياته ال حمالة مبالشو

����������P^/�����4R��������א��?�����	�Fא�	����R�S��4o"و�����]F����Rع��/���4��&L���}�..�א:�وذ�
��@ ��	���14Rא���R�!NאT��8&א��4R�hא�����K�	�..�������M6���Zق�א�o[ض�&�]����F"���2������

������������)�א��R�L(אIول����4R���4��1א�R�h	����	�א�����������������..�א��$����]F����&و	��¯��:���7^."���A/
�.א��c�A"ن��[��cذ�}�

 ملا كان ذلك 
ــه   ــين ذاـت ــم الطـع ــدم بصـــلب ومـــدونات الحـك ــة مـــا تـق ــوت جمـل إال أن محكمـــة .. وـبــرغم ثـب

 إجـراءات جنائيـة رغـم انطباقهمـا وانعقـاد ٢٤٥ ، ٦١ق نـص المـادتين الموضوع قعدت عـن تطبيـ

 .وهو ما يؤكد خطأ هذا القضاء في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .. أحكامها 

 وجه الثالثال

احلكم الطعني خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه وذلك بعدم التنبيـه علـي الطـاعن 

مـتـه ـبـه النياـبـة العاـمـة ، وذـلـك ومدافـعـه إيل تغـيـري القـيـد والوـصـف اـلـذي قد

باستبعاد ظرف سبق اإلصرار والرتصد ، وكذلك استبعاد وصف جنايـة الشـروع يف 

 مـن ٣٠٨وذلـك كلـه باملخالفـة لصـريح نـص املـادة .. القتل حمل التهمة الثانيـة 

 قانون اإلجراءات اجلنائية 
א�و"�����1�6ن�����ن�א��F���ع�*��د���ط��#�������-�א��و �وع�א����ط-�وא����ق����#�(<�������� 

������#���E�د����د?�*��ل�,ط�����A��")و�-����()מ�وא����و�#���وא*	-�و(	د�ل�א�()���א���

����א.���-�.�
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  إال أن ذلك مشروط
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 ية علي أن  من قانون اإلجراءات اجلنائ٣٠٧فقد نصت املادة 

ال يـجـوز معاقـبـة الـطـاعن عــن واقـعـة غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو طـلـب 

كمـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه التكليـــف بالحضـــور ، 
 .الدعوى 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
، ولهـا تعـديل التهمـة لمـتهم لفعـل المسـند للللمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن ..  بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسـة

ـي الوصــف أو التعــديل  ـاء عـل ـي هــذا التغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن تنـبـه المــتهم إـل

 .الجديد إذا طلب ذلك 

 واحلقيقة 
قـد جـرت بأنـه إذا اقتصـرت محكمـة الموضـوع علـي تغييـر وصـف نقض أن أحكام محكمة الـ 

 .الواقعة دون إجراء تعديل في التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هذا التغيير 

 عبد الرؤوف املهدي / إال أن الفقه وشراح القانون ومنهم الدكتور

 قد خالفوا هذا النظر وورد يف هذا اخلصوص 
في وجوب تنبيه المتهم في الحـاالت التـي ذكرتهـا  إجراءات جنائية صريح ٣٠٨دة نص الما 

�ن�(<����#����)��א�و"�1א����و�#���4	ل�א���د�����()מ�����" وهي الحالة األولـي �-�������"

و�)��(	د�ل�א�()�-��M ��-�א�L��و�1א��F�دد��א�(�#�(�3���7�ن�א������-��و�������" والحالة الثانية 

������-���وجـاءت الفقـرة األخيـرة  "�("����Aא�,ط���א����د?�����"�هـي والحالـة الثالثـة �"��ن�א���א�	�-���#�א�

 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه  المادة من ذات
�����(� ����د���������������������"��و��#�א�����-��ن�(����א��()מ�'��#�2�ذא�א�(<�����و�ن�(������



 

 - ٣٦٧ -

�.���;���#�א�و"�1�و�א�(	د�ل�א��د�د�'ذא�ط���ذ�!�

�و��א�(��������;���#�2ذא�א�و"�1א��د�د��و�א�(	د�ل�א��د�د����د���7#�و.�

 ومن ثم ال يكون مثة حمل للمغايرة يف احلكم 

 بني تغيري الوصف أو األشد أو األخف 

 ��!��f"�K�v����������[���� 
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 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 
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 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 ونية والفقهية والقضائية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه القانوبتطبيق المفاهيم  

ـفـي وصــف التهمــة المســندة يتضــح أـنـه ـقـد أشــتمل ـفـي الصــفحة الخامســة عـلـي تغيـيـر وتـعـديل .. 
 " سبق اإلصرار والترصد"  وهما المشددينوذلك بأن استبعد الظرفين ) الطاعن حاليا(للمتهم األول 
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 ليس هذا فحسب 
ات الحكم بإجراء تعديل أخر في وصف التهمة الثانية المسندة للطاعن بل قام ذ

 وحيث استبعدت ؟؟؟؟؟؟/ الشروع في قتل المجني عليه " حيث كانت زعما .. 

فقد انتهت إلي وصف االتهام .. ٕمحكمة الموضوع نية القتل وازهاق الروح 

 ثم نفت ومن.. أي الضرب .. هو إلحاق األذى بالمجني عليه .. وصفا جديدا 

 .ظرف االقتران 

 هذا رغم تغيري مالمح االتهام املسند للطاعن متاما 

 ���������������������M6��4��1א�R����
�א�����
�1Fو<F��Aא�����47�0م���^دא�rوא �6�jع�
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي : السبب الثاني 

عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد حيث .. القضاة 

 وهو ما جيعل هـذا احلكـم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـجي  أن يشـتمل الحكـم علـيراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢ الرازق المهدي ج عبد/شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل العلـم البـد لحصـوله مـن  وهـذاوجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام 
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
علقـة للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المت

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (

 ملا كان ذلك 
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 لوجه األول ا

 الطعني يف التسبيب وذلك لعدم بيانه العناصر التـي مت احلكمقصور 

استخالص وجود اتفاق فيما بني الطاعن واملتهم الثـاني علـي ارتكـاب 

ـاألوراق يقـطـع .. جرـميـة القـتـل وإزـهـاق اـلـروح  الـسـيما وأن الثاـبـت ـب

روف خاصـة باستحالة وجود اتفاق ذلك أن لكل مـن واقعتـي القتـل ظـ

التفـت ) وذلك علـي فـرض ارتكـاب املتهمـان هلـا(ومالبسات منفردة 

 عنها احلكم الطعني دومنا سبب أو مربر مشروع  

 خصوص أنه لفاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا ال
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

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

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية واإلعــادة متـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

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

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

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

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

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

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –ه الذي ارتكبه نتيجة فعل
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 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤س  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 (

 ونفاذا ملا تقدم .. هذا 
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 كما أكد احلكم املطعون فيه ذاته 

ــارين  ــاريين عـلــي ـكــال ـمــن المجـنــي عليهـمــا       أـنــه حـتــى ـمــع إطـــالق عـي ـن

لم يكن لـدي الطـاعن ) .. بالركبة وبالفخذ علي التوالي(؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ /

بل انحصـر القصـد علـي .. ٕثمة نية للقتل وازهاق الروح .. والمتهم الثاني 

 .إلحاق األذى لحثهما علي الخروج من األرض محل الواقعة 

 عني ذاته فقد أقر احلكم الط.. وإيل هنا 

 علي عدم وجود مثة اتفاق بني املتهمان 

 ) وذلك بفرض أنهما مرتكبي الواقعة(
ـة أ  المجنــي عليــه ؟؟؟؟؟؟  ، كــال مــن والتــي أحــدثت وفــاة .. مــا عــن واقعـتـي اإلطــالق الثانـي

بـمـا يســتحيل مـعـه تصــور ومالبســات تختـلـف تمامــا عــن األخــرى فلـكـل منهـمـا ظــروف .. و؟؟؟؟؟؟ 

مع استمرار الفـرض بأنهمـا (فيما بين الطاعن والمتهم الثاني ٕقتل وازهاق الروح علي الوجود اتفاق 
 ) .مرتكبي الواقعتين

  )حسبما زعم الشهود(فالواقعة األويل 
���+�*��מ�א%,���������..�؟؟؟؟؟؟����/�و��ن�א�����#������������..�؟؟؟؟؟/���	���7ن�א��()מ�א������#��3 
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  وأثناء هذا الشد واجلذب خرجت طلقة من السالح
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  )فبحسب أقوال الشهود أيضا(أما الواقعة الثانية 
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  ومع استمرار الفرض بصحة أقوال الشهود

  بأن الطاعن هو من أطلق علي اني عليه

  رغم إصاباته اجلسيمة؟؟؟؟؟؟
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 ملا كان ما تقدم 

خــال الحـكـم الطـعـين ـمـن بـيـان ثـمـة دالـئـل أو عناصــر تـكـون محكـمـة الموضــوع ـقـد وحـيـث  

استخلصت منها توافر االتفاق بين المتهمان علي ارتكـاب جريمـة القتـل ، بـل جـاء حكمهـا مبنـاه 

القصـور المبطـل وهـو األمـر الـذي يعيبـه ب .. االفتراضات الظنية واالعتبارات المجردة دون سـواها

إذ لو كانت تلك المحكمة قد ألمت بصحيح الواقعة لتأكـدت يقينـا مـن .. صيل وفهم الواقعة في تح

اق جنـائي بما ال يجوز القول بوجـود اتفـ.. الواقعتين سالفتي الذكر واختالفهما تماما انفصال كال 

 لـكـل ـمـن اـلـواقعتين فـهـذا ـقـول مـعـدوم الـسـند الـسـيما وان.. جـمـع المتهـمـان عـلـي ارتـكـاب الواقـعـة 

ظروف ومالبسات مستقلة تماما عن األخرى علي نحو ما سلف بيانه وعلي نحو ما أورده الحكم 

 .ذاته في مدوناته 
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 ملا كان ذلك 
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 ومن تلك العبارات يتضح أن 
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 ثانيلوجه الا

 املطعون فيه يف بيان وحبث أسباب ودوافع الطاعن واملتهم احلكمقصور 

وعمـا إذا كانـت توجـد أسـباب ودوافـع .. قعة الثاني الرتكاب هذه الوا

كمـا أشـتمل هـذا ..  وإذا وجـدت فهـل تـربر القتـل ‘أصال من عدمـه 

العيب أن حمكمة املوضوع أخطـأت خطـأ جسـيم يف القـول بالـدافع إيل 

 .القتل مبا يؤكد القصور يف حبث ومتحيص األوراق 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد  المحكمة يتعين علي 

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 
ـفــي بـيــنهم تضـــامنا ـفــي صـــحيح الـقــانون ال يرـتــب  وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم ل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه بل يجعالمسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل داـنـة ـكـل حكــم صــادر باإليـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 
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 المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ويف البداية يثور تساؤل هام .. هذا 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
 بطبيعة احلال ستكون اإلجابة بالنفي

 ��{�Q��..א����������������hQא��u/وא��א�bא����rא	و�atع�א��
:
�2ن���TNl�14R�biא�
��YT6����)L��1א�Fא����M6وא����R��(���������������T6A��K�Y�$
�R0א��c��Aא��W����Xوא��N7	א�
��..

�����c�]7�j��6F"�8[�..�������������������c��4��1א��[,R�{��Qא�א���^ن�وذ�>�K��6��]F�u�$�d��^(�و7����Lf"��T2
�:א�����1

 اخلطأ األول 
��)���מ�(��+����(و���א��()��ن��^�ض���ل�א�وא*	�-�א�(�دא;א������������..�������و��מ�(���+�

���#����#�א%�ض�)��	"���وא�دS(�)מ�א�3�3-�و�	)מ�زو�)מ�(وא�د�א��

ذا كـان المتهمـان ال يملكـان تلـك األرض ولـيس لهمـا ثمـة فإ -

فلـمـاذا ســيتوجهان إليـهـا إلخــراج ـمـن ـكـان .. حـقـوق عليـهـا 

  !!.؟؟)أيا من كان(بها 

فلمـاذا يؤمنـون .. ٕواذا كان المجنـي علـيهم يملكـون األرض  -

م وزويهـم وبالسـالح تواجدهم فـي األرض بعصـبه مـن أهلـيه

 !!؟) الشوم والعصي(األبيض 

  ما تقدم يشري وبوضوح تام فعلل
ومعهـمـا شــاهدي  (وأراد المجـنـي عـلـيهم المتهمــان ـهـي مـلـك..  محــل الواقـعـة إـلـي أن األرض 

لــيس للقتــل أو إزهــاق فكــان توجــه المتهمــان لــألرض  .. االســتيالء عليهــا) اإلثبــات األول والثــاني

 .ومنع المجني عليهم وزويهم من االستيالء عليها ة أرضهم وحقوقهم عليها بل لحماي.. الروح 
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  وهنا تكمن أهمية ما كان جيب علي حمكمة املوضوع حبثه

���67����AR���
��N7ل������..������{��4$������cא�
א���lض�	Iن�א^����d���A�"������d��F�2ذא�s��/
��YT6�T4�)��1Fא����M6وא����R�Lض�������..�)א�	¥��YT6א���� 
����67&�Fن�s/..��������A��!4�+���

�..��6�4Rق�
A��h"ض�"و�	Iن�47}�א
N4%�8ن��T6�2ن�א���
�.47��R}�א���&���
 ومن ثم يتضح 

أن خطأ محكمة الموضوع وقعودها عن بحث الدافع والسبب وراء توجه المتهمـان لـألرض  

ـيهم منهــا  وبـيـان أي مــن الطــرفين صــاحب الحــق عـلـي تـلـك .. محــل الواقـعـة إلخــراج المجـنـي عـل

فإنـهـا ـبـذلك تـكـون حجـبـت نفســها عــن الحقيـقـة والواـقـع وقصــرت ـفـي اإللـمـام بصــحيح .. رض األ

 .واقعات التداعي 

 أما اخلطأ الثاني 
����-��ن�א%ول�و2و���ن��–���#����)�����–��+�א�(�������7-�א��و وع�..�Fد��������

����دמ������ن�������..���#�א����#�����)מ�����)���4ض�"�-�ذ�!��('ط�ق�א��()��ن��^�����א�����-�����

�.,�و�)מ��ن�א%�ض���ل�א�وא*	-�

  هذا اعتقاد خاطئ ينم عن خلل واختالل للواقعة

  يف ذهن حمكمة املوضوع حال إصدارها للحكم
الـتـي حــدثت توـقـف عـنـد المشــادة األوـلـي المجـنـي عـلـيهم مــن األرض ذـلـك أن ســبب إـخـراج  
األمـر ..  ؟؟؟؟؟؟/ مجنـي عليـه الأحدهما علي ركبة  بأن المتهم األول أطلق عيارين نـاريين والزعم 

 .وسقوطهما علي األرض.. ؟؟؟؟؟؟ / الذي أصاب فخذ المجني عليه 

 فالواقعة إيل هذا احلد سببها 

���אI	ض��������������� $�M���M6وزو�6�4R����&אج�א�f[�Kن��T6א�����J	�..�������DfIא�m�و	/
��]4���
P

�א�t��14א�Rא����
�.א_&ج�/�d��tא�

   وما نتج عنهما من موتأما واقعتي اإلطالق الثانية

  ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟/ اني عليهما 
للـمــتهم الـثــاني .. ؟؟؟؟؟؟  / وهـــي مهاجمـــة المجـنــي علـيــه .. أســـباب أـخــري تماـمــا ـمــا هفل 

 أصــابت مـمـا ـنـتح عـنـه خــروج طلـقـة ـمـن الســالحواالعـتـداء علـيـه ـبـه ومحاوـلـة ـنـزع الســالح مـنـه 
قـد اسـتطاع النهـوض .. ؟؟؟؟؟؟ / المجنـي عليـه كـان وفي ذات التوقيـت .. المجني عليه المذكور 
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نحو إطـالق عيـار نـاري لمنعـه مـن مواصـلة ضربا مما اضطر الطـاعن وانهال علي رأس الطاعن 

 .التعدي 

 أي أن السبب يف اإلصابات التي نتج عنها املوت 
 ؟؟؟؟؟؟/ بل لقيـام المجنـي عليـه .. لم يكن تماما إخراج المجني عليهم من األرض 

ـك ، بمحاو..  ـذي صــاحب ذـل ـة نــزع الســالح مــن المــتهم الثــاني والشــد والجــذب اـل ـل

 . باالعتداء علي الطاعن حتى كاد أن يقتله ؟؟؟؟؟؟ولقيام المجني عليه 

 تلك هي األسباب 

�&אج�������������������� f[�b��2��ن����c��Aن�א�"�d�TR��64وز��
ع�§,�:
���א�TNl�uL��7�j�Wא�
��cو�����oو���b����$�c����Qא�§,����אI	ض�و<�$�M6���4R��������Mא��NOא�c��L������4
א����&��P�

Y�Lא�.�
 أما اخلطأ الثالث 

4�����F���ن�א���دא��Eא���ذ?����دא�������()��ن�����و������E��ن�����	מ�א�ط��*ض�א������و�(���(�
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4��1(/[�1א�R�������&ض�و 
د</��(
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���M6א�����1F،�����..�؟؟؟؟؟؟����/�7T4�

���4Rא����rول�/�و$��� &אIא�M6�14א��R؟؟؟؟؟؟�)�R�Lא�.�(�
 إال أنه عاد وزعم 

هــو رفــض المجنــي ) المزعــوم توافرهــا(أن ســبب نيــة القتــل  

 .عليهما الخروج من األرض محل الواقعة 
��������2���hQ��&�א�$Iא�
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ثالث لعيب ه اللوجا

القصور يف التسبيب 

 الطعني يف التسـبيب حينمـا أغفـل العديـد مـن الـدالئل احلكمقصور 

املؤكدة علي انتفـاء نيـة القتـل وإزهـاق الـروح لـدي كـال مـن الطـاعن 

واملتهم الثاني وبناء اعتقاده بتوافر هذه النيـة علـي أسـباب واهيـة 

وهـو مـا .. لـدليل وظنية مستقاة من افرتاضات خالية مـن السـند وا

 .يعيب هذا القضاء مبا يستوجب نقضه 

 بداية 

�14R� hא����� M#א& � �$� �>DJ� �R� �F
F��� 0�T�7� c�Aא�� �%& � /sن
א��[\����,&��fص�<
�"ن��A,��א.���$�1Fא	�X�N7א�[��cא.���1#
��R�!4�´ص��f�u��o���� �א���,& �و<Qא ،� ��4Rא����Gو	ز<�ق�[

�hQ�1#א���م�א���א.��,Aא��

ن����K#&�47}�א.&א#�Mو<F�Aא����4L��
�و�K�1]N��8א����6	�� ��]F�K��&T��1و�F�.א� ��L��� &$"� �����L�
�و�,��א���YT6]��א���P[�²(�$���د�� �&د��&د�אI/��ل�א��د��

א�	و�����A�FZم�Iن��,��]ز<�ق�A>ز"�M6F^ل��
Aو�8א����4R�����

X
4Lא�� �א_�ص �,Aא�� 
>� ��[� Gد���א�&وIא� ���s&אد �א����6	�
��R�!�N7و�،���4R�7��6ل�F"��TNUא�)"	�Wא�����.وא���<&�א_�	 

 لقصد اخلاص اوللطبيعة اخلاصة هلذا 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه قاـتـلســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -٥

، 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 
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 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢سنة  ل٢٢٧١عن رقم الط(
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد 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 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

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

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

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

مـا ولالذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

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

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  بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن مقتل ال يكفـي

 .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 
ن حضـوره لـدي الطـاعن مـبه الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالقــه عـلـي المجـنـي علـيـه فــي إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل يد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي ال يف –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 



 

 - ٣٧٩ -

 وحيث كان ما تقدم 
بشـأن وجـوب اسـتظهار نيـة إزهـاق الـروح ما أوردته محكمة النقض الموقرة وبتطبيق جملة  

ـنــاري قاـتــل وأن حـمــل الـمــتهم لســـالح .. وهـــو القصـــد الخـــاص ـفــي جـــرائم القـتــل الواجـــب ـتــوافره .. 
السـيما وأنـه قـد ..  القتل دليال لثبوت نيةال يفيد وال يكفي علي المجني عليه منه ٕواطالق بطبيعته 

هـــذه النـيــة ـلــدي أي مـــن المتهمـــين اـلــدالئل عـلــي انتـفــاء وانـعــدام ـفــي أوراق االتهـــام الماـثــل تـعــددت 
 :ومن هذه الدالئل ما يلي ) الطاعن أو المتهم الثاني(

 الدليل األول 

��Iو	אق��/�א������(]�&א	�و7^2���א���<��א���دس���������A/&א��)��&t�4���h&؟؟؟؟؟؟�א�
�..�����������Gو]ز<�ق�א�&و�c�Aא����F��T6����&/א
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א��Tz"$�م�א�������א���$���"�K�u:
$��$�&�2"�K�����א�.�
 التي تعمدت عدم إيراد ذلك 

ممـا أدي إلـي إغفـال محكمـة الموضـوع ذكـر .. حال سردها لمـا قـرره بقائمـة أدلـة الثبـوت  

بما يؤكد بأنها لم تطـالع أوراق هـذه القضـية ولـم تلـم بمـا جـاء فيهـا وعلـي األخـص  .. ذلك تماما

ـذكر والصــادر عــن ضــابط  ـي اإلقــرار الصــريح أنــف اـل ـي اشــتملت عـل تحقيقــات النيابــة العامــة الـت

فهـل .. الذي دائما ما يكون محل تقـدير ومصـداقية وحياديـة لـدي محـاكم الموضـوع .. التحريات 

يتم إغفاله واطراحـه بهـذه الصـورة .. ات أو قرر مجريها شيئا في صالح المتهم إذا أوردت التحري

الـتـي ـتـنم عــن أحــد أـمـرين ، أـمـا عــن تعســف ـفـي االســتدالل واالســتنباط ، أو عــدم مطالـعـة تـلـك 

يتجلى ظاهرا قصـور الحكـم الطعـين فـي تسـبيبه فـال هـو .. في كال األمرين .. األقوال في األـصل 

بـمـا يعيـبـه ويبطـلـه ..  ـفـي ـهـذا الخصــوص ، وال رد علـيـه بـمـا يفـيـد اطراـحـه أورد ـمـا ـقـرره الضــابط

 .ويستوجب نقضه 

 الدليل الثاني

�����������]F�Y��Lא��MNOא�	א&�[�..�������������^ن�2��Zא������K�YT6א����א�
א���)�����T66 
��ل�7�
���א��c�Aو]ز<�ق�א�&و�G)��¥	ض��clא�
א���F�&T���M6�$���"��N��j.�

 القول مستدال علي ذلك بصحيح 
والمجنـي ) فـي ركبـة السـاق اليسـري(؟؟؟؟؟؟ / بأن موضـع إصـابة كـال مـن المجنـي عليـه 

ـيـنم عـلـي عــدم انـتـواء القـتـل ، كـمـا أـنـه ـبـرغم ســقوط هــذين ) ـفـي الفخــذ األيســر(؟؟؟؟؟؟ / علـيـه 
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إال أن المتهـمــان ـلــم يـحــاوال ـمــواله التـعــدي عليهـمــا بـمــا يقـطــع بـعــدم .. المجـنــي عليهـمــا أرضـــا 

ـل إنتوائهمــا ل ـة القـت ـداءا هــو إخــراج .. نـي ـألرض ابـت وهــذا فضــال عــن أن ســبب توجــه المتهمــان ـل

 .المجني عليهم منها دون القتل أو إزهاق الروح 

 وذلك علي حنو ما استقر عليه احلكم الطعني ذاته 

 الدليل الثالث  

����/ אض����م�א���M6אIول����F")�R�Lא��..�(������	��F	�14R�hא�Rق�Zo[ود�����
����4R�/؟؟؟؟؟؟���..������������R�L�14א�R�h���������4Rم�א��������R�«7�F�{ن�ذ�s/"����$
�`�"��1�4R
����"	�..������������zא
o"���:	�Gو& ��R�)&]�"����$�)��&:���R����c�N١٨(وא�����،�M��٨�����،�M���٥�
�،�M�٢M�.�(�

 واملعلوم أن اجلروح الرضية 
ض بقوة زائدة مما يحدث عنه رضو.. تحدث جراء االعتداء بجسم صلب 

انه برغم تعدد .. ومما يقطع بانتفاء نية القتل لدي الطاعن .. وجروح رضية 

إال أنه لم يرد أن يطلق عليه ثمة طلقات .. ضربات المجني عليه المذكور له 

 .أخري 

 إيل أن شعر أنه علي وشك املوت 

 فاضطر حنو إطالق عيار ناري أخر 
تمرار في إلحاق األذى به والتوقـف عـن ومنعه من االس.. ؟؟؟؟؟؟ / إلصابة المجني عليه  

وهذا دليل قاطع علـي أن نيـة إزهـاق الـروح لـم تتـوافر لـدي .. ضربه باستخدام الشومة التي معه 

وـهـذا كـلـه التفـتـت عـنـه .. وحـتـى ـلـو ـتـوافرت فإنـهـا تـكـون بـغـرض اـلـدفاع ـعـن اـلـنفس .. الـطـاعن 

 .محكمة الموضوع بما يستوجب نقضها 

 الدليل الرابع  

 ����F"����������������4R���4��1א�R�h	��F�	���Rق�Zos���1F��..�؟؟؟؟؟؟��/��/ אض����م�א����M6א��
��و��و�²�������������������$�GZ0אع�א���Fא����و�lو���4R�6¬��א������$�����R�«7�F�{ن�ذ�s/

�Y/&��Lא��Y���������XQوא������א.�$�..�GZ����1א���4Rل����,t��8א�K�b��J&�����T6�$�Z��و"ن�2
��ن���hQ]ذא�2���א����4R�������Tא����8�GZ����1א���4Rل����,t��8א�K������������..������ن���N�
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�."�S4oא���	��14Rא���M6و"	دא������K�Zא�Oل�
 ومن ثم 

أصـاب المجنـي عليـه .. فقد نتج عن الشد والجذب سالفي الذكر أن تم إطالق عيار ناري  

ان وحتـى لـو كـ.. دون قصد أو حتى فعل يمكن نسبته للمتهم الثـاني .. في البطن .. ؟؟؟؟؟؟  / 

فإنـه قـد تـم عشـوائيا ، وبطريـق الخطـأ ، وبغيـر ثمـة .. فعل اإلطالق هذا منسـوب للمـتهم الثـاني 

 .وهذا دليل قاطع علي انتفاء هذه النية تجاه المتهم الثاني أيضا .. قصد إلزهاق الروح 

 الدليل اخلامس  

��Y���Tא���M6אIول���������� /�²���hQد��]��1א8`�����א�
Rو−����R�Lא���–�א��Yو����
����4R�/؟؟؟؟؟؟�����..����������������m���"�GZ����	
2Q���א���4R����Zل�א�����Tل�א�f���$�rZ������و°

)�����4J��$
��`�(��R���L"س�א�	�1��4R����6��������6Fوא�..������&א(�$�����$�������X&���4�����..�و$
א78
��4#�>��
Aو�.�

 كل ذلك يقطع 
الطـاعن (م األول ؟؟؟؟؟؟ ، أما المـته/ بأن نية إزهاق الروح قد توافرت لدي المجني عليه  

فلم تكن لدية هذه النية فبرغم تعـدد ضـربات المجنـي عليـه لـه إال أنـه لـم يسـتعمل السـالح ) حاليا

ويطـلـق علـيـه إال بـعـد ـمـا ـشـعر ـبـأن ـمـوااله الضــرب ـسـتؤدي إـلـي موـتـه فاضــطر دفاـعـا ـعـن نفـسـه 

نيـة القتـل الذي جزمـت األوراق بأنـه مـن كـان يضـمر .. إلطالق العيار الناري علي المجني عليه 

 .ٕوازهاق الروح 

 الدليل السادس   

 ��������������������(و$��Zfل�$�و�F(�א�MNOא��Y�Lذא7��$����!�א�,�[��tא�����,��$�1�'/�(��)&��"

ع���:
��و�&��Kو �א��6F"ن�א����TNl�..�������YT6א�F")�����1F������Rوא����M6א��Lאدא���)�א�	"����

��T6�4Rא����YA47�/..�؟؟؟؟؟؟��،�؟؟؟؟؟؟����	د.�
 كم هلذه العبارة واستخدام احل

التعلـيم علـي المجنـي " بـل أرادا .. يؤكد وبحق أن المتهمين لم يقصدا قتل أو إزهـاق روح  

أي أنهـمـا ـلـم يرـيـدا ـقـتال أو .. أو منحهـمـا درســا يعـيـروا ـبـه فيـمـا بـعـد وطــوال حياتهـمـا " عليهـمـا 

ا دلـيـل ـقـاطع ـمـن إذا ـكـان يضــمران قتلهـمـا ؟؟ وـهـذ.. فـمـا فاـئـدة اـلـدرس والتعـلـيم .. إزـهـاق اـلـروح 

 .مدونات الحكم الطعين ذاته علي انتفاء نية القتل 
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 والقول بغري ذلك 

 ��������������������T6�4R�����Yא�A47אدא�	ن�"��T6ن�א��^���	&A���	��/���]F�u$�MNOא�m���7��2��
��������������c..�د	�����A�1א��4R������א�א��AR��T6F^��MR0��h&f"��	�7و�..���������b���$�	
�,����&�$Iא�Z�2�Kو

�K�uא�
4��M6/م��Rو�cא�678م�א���.�
 ملا كان ذلك 

وبــرغم تعــدد اـلــدالئل أنفــه اـلــذكر والقاطعــة ـبــان نيــة القـتــل �

) الطـاعن وآـخـر(ٕوازهـاق الـروح منتفيـة تمامـا فـي حـق المتهمـان 

إال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد التفـتـت عنـهـا معوـلـة ـفـي الـقـول 

بتوافر هذه النية علي محض تخمين وافتراضات ظنية علـي نحـو 

 :ما يلي
مـن خـالل ) الطـاعن وأخـر(احلكم الطعني بتوافر نية القتل لـدي املتهمـني قرر : أوال 

 .ناريني أليني قاتالن بطبيعتهما  استعماهلما سالحني 

  وهذا قول معدوم السند

 ��������������YT6�����hא���Y���¤�Y�Z����:��Rאق�	وI�7[&�א�j�a�
م�����..���R0ن�א�"�c��
�������A/���وא�GZ��
>��L�:�..�¹�P�DJق�����وZo@אم�"و�א�+��Z���..��������c�7�����F^ل����A��!��N/

������L�.�
 وال ينال من ذلك 

.. ما أورده الطبيب الشرعي في تقريره من أنه ال يستبعد سابقة اإلطالق من هذا السـالح  

السـيما وأن الطبيـب الشـرعي ذاتـه .. حيث أن ذلك مجرد تخمين وافتراض ال يمكن التعويـل عليـه 

للوقـوف .. تداب المعمـل الجنـائي لتركيـب إبـره إطـالق للسـالح مكـان التالفـة علق ما قرره علي ان

 .عما إذا كان سيطلق من عدمه 

 ومع ذلك مل يتم تنفيذ ذلك 

 ��3��
د�א��+,����م�و �R�M�Rز�..�Y��A0م�"و�����Qא�دون� �N>�&��$Iא��&��
ن�..�و¦�7��N�/
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�������������������c�7�����F^���]�Pو�و"����T������א�N%�8�c�L�$�GZن�א��^����A�����א��A	�א������L��..ن��
�Nو�
coو���b����א�A��cא����دא�o�f·�و$�F�&/א
7�K�MR0א�א�Q>�14R�Y�Lא��MNOد�א��א��.�

ومن ضمن األسانيد أيضا علي القول بتـوافر نيـة القتـل مـا قـرره احلكـم مـن : ثانيا 

 إطالق املتهمان صوب اني عليهم عدة أعرية نارية عن قريب 

  راقوهذا قول غري صحيح وخمالف لألو

 �����������������������$�d�A4o"�W����Dא���	����א�RIد�א���7�14R�c���d4f����aאIو	אق�$�����د��
������T6�4R�14א���R�YT6א��)���ZP"�{ذ���tPو����������)�..��[&ض�"�����
��ن�א�N$�������$�M��7�M4/

��DR¥ل��^ن������7د���A��v��غ�	א
/�h"�14R�	
�.א���
 هذا فضال عن أن القول 

مجني عليهما قـول فاسـد ومعيـب فوقفـا للظـروف والمالبسـات بأنه قد تم اإلطالق صوب ال 

يتضـح أن إلطـالق األعيـرة ظـروف خاصـة ) وبفرض صـحتها(التي رواها شاهدي اإلثبات األولين 

 .تخالف تماما القول بالتصويب والنشان 

 أما االدعاء بأن اإلطالق كان عن قرب 

 ���������Zo@�1]ذ���ل���ن�$��/��אR&א���b��Lא���	&���$�m����/�������b��&Aא����Oوز(�א��ق�?

א/&(����������..��7�����c��Aא����Fل��^ن�
Aא��K�Y�Lא��MNOא���4R��F��7��$�&7�6���uLA���و<Qא�42

�YT6א���h��)&f"و��R�Lא�.�(�
أما القول بأن نية القتل توافرت لدي املتهمني لالنتقـام مـن انـي عليهمـا : ثالثا 

 .لعدم اخلروج من األرض 

  ق أيضافهو قول خيالف األورا

 ����������������)
�$�K������7���Q���	���א�4��Zق�א��o[�
��u/ن�א��א"��$��F����!4���$�
��14R
����T6�4Rא����..�������4R؟؟؟؟؟؟��/��2ن���^ن�א����..����������$
���+�אم�`����X&������h���7���F"

����&L�����א:���R���L"س�א�	�1�4R)��{����tذ��Pض�&�]��(���،�����4R�����1א��4R�	����Zق�א���o@
������4R���T4������؟؟؟؟؟؟�����/و�����..����������������$�GZ��0ع�א��F���
�א`���2��$�uא���M6א����1Fو�lو��>

���4R�h���4��..�XQ.א����وא�����F����,����A4Lא��d &+/.�
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 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا أن جمــاع األمــارات والمظــاهر التــي رتلهــا الحكــم .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

وـهـي مجـرد افتراضــات ظنـيـة .. الواـقـع مخالـفـة للحقيقـة و.. الطعـين ـتـدليال علـي ـتـوافر نـيـة القتـل 

ٕبما يؤكد قصور الحكم فـي إثبـات تـوافر نيـة القتـل واغفالـه العديـد مـن الـدالئل .. تخالف األوراق 
 .وهو ما يعيب هذا القضاء ويستوجب نقضه .. القاطعة بانتفاء هذه النية 

 رابع لوجه الا

للقصور يف التسبيب 

ـور  ـمقـص ـك حاحلـك ـبيبه وذـل ـني يف تـس ـة  الطـع ـأن احملكـم ـا أورد ـب ينـم

اطمأنت إيل استخدام املتهمـان لسـالحني وبتأييـدها لوصـف النيابـة 

بنـدقيتني (العامة بـأن املتهمـني أحـرزا سـالحني نـاريني مششـخنني 

رغم أن املزعوم ضبطه سالح واحد وغري صـاحل ) آليتني سريعة الطلقات

ا يضحي لالستعمال والتقرير الفني بشأنه جاء ناقصا وغري مكتمل ، مب

 معه احلكم الطعني معيب بالقصور علي حنو ينجدر به إيل حد البطالن 

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

مظـروف فـارع أو ضـبط آليـة 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 لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

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

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

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

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل لمأســـورة المصـــقولة وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات ا ٢٠١٢

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

هـي مسـألة  دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـهالناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 
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لبيـان مـا إذا  الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـن
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

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

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

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 (

 ملا كان ذلك 
قـد اسـتخدما ) الطـاعن والمـتهم الثـاني(قد تم الزعم بأن المتهمـين باألوراق أنه الثابت وكان  

عـلـي ـفـرض (وـبـرغم ذـلـك ـلـم ـيـتم ضــبط ) .. بـنـدقيتين آليـتـين(رتـكـاب الواقـعـة ســالحين ـنـاريين ـفـي ا
 .إال سالح واحد فقط  )صحة ذلك

 وحىت هذا السالح األوحد كان حيمل املفاجأة  

 ����������1R&���bא��Lא���t4,$�1�[������s���F"�a���..����������R��	���R���F^د����/"�..�������¤��������
��>	��R٢٩×٧,٦٢�144$��..fم���ون���	و��ون�د��}�،�و��ون�"�،��F0א.�

 وبها عطل يمنعها من اإلطالق 
�����A4Lא����
���&غ���2�/����$��TN���7�Z��/����A4L$��&��t�7�8�	����&�Xא���:��&����a"ن�]�����..

�14������א�&א<���R�GZ���/�M���$،�و�	��ق�א�Zo[و.�

 ال يصلح لالستخدام 
ة تصـور اسـتخدام المتهمـين يكـون التقريـر قـد جـزم باسـتحال.. ٕوالي هذا الحد .. من ثم و

ذلـك أن السـالح غيـر صـالح لالسـتخدام لعطـل يمنعـه .. لهذا السالح فـي هـذه الواقعـة المزعومـة 

وهـو يعـد دليـل قـاطع علـي زور وبهتـان الواقعـة برمتهـا وعلـي األخـص مـا نسـب .. من اإلطـالق 

بفـرض صـحة (ة حيـث أن تلـك البندقيـة المضـبوط) بندقيـة آليـة(للمتهمين من إحراز سالح نـاري 

 .بما كان يستوجب القضاء ببراءة المتهمين من هذا االتهام .. عبارة عن قطعة حديد ) ذلك
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني قد خالفت القانون والثابت بالتقرير الفني 

 أخذ بقولني مرسلني هما 

 األول 
���Nو��د�����  �����ن���א��ول�א�(,��ن�א���ل�א�"�د���ن�א�ط����א�F���#���ز�מ��E���������

�.��ون�*د��ق�א.ط�ق������#�(���_�א�وא*	-�3מ�ط��������ذ�!�א�	طل��	د�ذ�!�

فهذا القـول بـرغم أنـه مرسـل وجمـرد ختمـني أبـداه الطبيـب 

 .فهو أيضا .. الشرعي متطوعا 

قال به الطبيب الشـرعي ذاتـه .. معلق علي شرط 

وهو أنه للتأكـد مـن ذلـك يمكـن إرسـال ذلـك البـرج 

ـة ليـقـوم باســتبدال المعطــوب ـة الجنائـي  لقســم األدـل

بجـزء أخـر سـليم ) إبره ضرب النار(الجزء المعطل 

 ... ثم تجربه اإلطالق 
�Qא���>�..�GZ���^ن�א������1#����&��א��6��&A7�Kو�..�c��T�$�1���[�GZ����ل�א����	s�����F^د��	و"

����X
�4Lא��Q��]�7����/�	Q�����F^د��و"/�دوא��	�¦���
د�/�����..�אIد���א.��#�����3��م�و ��=�
�.�[}�א@�&����@دא	��

 وهذا يقطع بأن

א��Fط�א��	�ق������*ول�א�ط����א���F#��	دמ�و�ود�������E�ن��ن����ون�*�د���ق�������������� .١

����������ن�..����מ��(����ق�2��ذא�א�F���ط��..�א.ط���ق����ن�2��ذא�א����[�א�	�ط��ل����#�א�وא*	��-����

��د��)���و��Nد���ل��������������Nد����ز��-�����?�������	ط�ل����ط��دون��#��'�;��()�Nא���(و�

��(���. 

��4�د��������N�دع�����..��ن��دמ�א(ط��-�א��ط�������Eز�מ�א�ط����א�F���#�א���ذ�و���� .٢

��]�������F���N��!�����ن�������و�د�Sא�ط������א�F����#����ن�א�(������-����ق�א.ط���ق����ن�א��

2و���ض�*ول����ل�و(,���ن�وא�(����#����..�א�	طو���#�(���_�א�وא*	-�3מ�(מ�(	ط������

מ�����زמ�وא����ن������وز�)��Nد�ل������	א�(. 
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 أما وأن احلكم الطعني 

يتخــذ مــن هــذا القــول المعــدوم الصــحة ســندا لقضــائه فإنــه  

يكون قد خالف القـانون وقصـر فـي تسـبيبه وأفسـد فسـادا مـبطال 

 .في استدالله 
 أما القول الثاني 

��د��2د��א���מ�א�ط	�ن�א�د��ل�א��#�4א���ط��E	دמ�"���-�א��[�א��ز��وמ� ��ط��������������� 

�2#�..���������)�-�و��R -�و��)���..�מ�א(	������#�2ذ�Sא�وא*	-�وא��ز�و

�������������������������������������������������������������بأن المحكمة اطمأنت من قيام المتهمين باستعمال سالحين 

��������������m$��/^���<���Qא���Y�Z؟�و$��"��� �r(�אQ���TNUא��א�To8��ن�א���M6א�'

م�؟؟؟؟�و$��<R0��6א�F���Toא�K��6�4R�)�F��7�Wد���א�I�1א.�

 ومن ثم 
ـفــي مجــال اـلــرد علــي دـفــاع الطــاعن ـفــي هـــذا .. فإنــه باســـتقراء الحكــم ـفــي صــفحته الســـابعة  
يتضح أن محكمة الموضوع تساندت في اطمئنانها علي القالة المنسـوبة للطبيـب الشـرعي .. الصدد 

كونهـــا مرســـلة واحتماليـــة وظنيـــة ومجـــرد رأي تطـــوع بـــه هـــذا التـــي ال يمكـــن أخـــذها بعـــين االعتبـــار ل
 .الطبيب الشرعي 

 كما تساندت علي قول 

 �����������������������ل�$
א �6���������(�א��A�A§ن����[�1�,+`�h"&���א��2�"�hQא��)��&tא������:
��L�:�MR0��hQא��GZא���bL���..�1>و������وא�����T��8א���
Aא(�א�Q��	&A����/sذא��

بثوا بالسالح في الفتـرة بـين الواقعـة يمكن يكون المتهمين ع�

 !!.وضبط هذا السالح ؟؟
 �����������������Q�f���8������(�א.��#T2�Uא�Kو�،�������6F"�������	א������Q>���]�"���&P��$و

�����YT+��������������..�������"و�א�TNl�)Q�f"����/����Lא��M�NOא�Kو������א�&א<�������K���F"�8[

ع�����+�YT$&�7ن����:
��bא���&���������1R..�א�Lא����$��&�$������)���&tא�������:���$����Fوא����..��M��
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�����cא����b����������..���Q>�14Rא���
ن����..�����6TN��dא�����Aد��� �ز$��و�"�M��A7��R�)0�Rو
�..���AF�b 
����hQن�א�ZL�1���א���[�r��Aא�א�Q6��	�t����$�
�.و<

 امس للقصورلوجه اخلا

قـصـرت حمكـمـة املوـضـوع يف أداء واجبـهـا بفـحـص ومتـحـيص اـلـدعوى ، 

قوق دفـاع الطـاعن أميـا إخـالل ، وذلـك حينمـا التفتـت عـن وأخلت حب

استدعاء شهود اإلثبات وعلي األخص األول والسـادس والسـابع الـذين 

ظل الدفاع مستمسكا باسـتدعائهم ومـا انفـك عـنهم إال مضـطرا ممـا 

 .يعيب احلكم وجيدر نقضه واإلحالة 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن حيث 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود جـيـب الـدفاع أن تعلـي المحكمـة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعنـي الكلمـة حتـى يـتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 
وألن المحكمة هي المالذ األخير الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق الواقعـة وتقصـيها علـي إعالنهم 

فيمـا تبينتـه فـي قائمـة شـهود اإلثبـات يـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة العامـة مقالوجه الصحيح غير 

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فـي وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو تأبـاه العدالـة 

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 

��SאIد����Kא��� A§ز�������
�i�8ول�وIم�א��Aא��K���TNUא�b�
�وא �>����
אد�א.��#�
���R�u/و�א��א"�M6א������
ن�	<��$�Nن��". 

 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 كما قضي بأن 
 وواجـب علـي المحكمـة فـي المقـام األولعلـي تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب  

ام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شـأن هـذا الـدليل المحكمة تحقيق الدليل ماد

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

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  (
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 وقضي كذلك بأن 
كـمـا جــاء  .. وـكـان مجــرد تواجــد الشــاهدين ـفـي مأمورـيـة بـقـوات حـفـظ الســالم.. لـمـا ـكـان ذـلـك  

بكتـابي اإلدارة العاـمـة لمكافحــة المخــدرات ال يصـلح بمجــرده ســببا لـمـا قررتـه المحكـمـة ـمـن االســتغناء 
عن سماع أقوالهما مادام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت مـن جانبهـا 

اإلثبـات وسـماع أقوالهمـا وال كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي 
وكـان قـرار .. لمـا كـان ذلـك .. يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها مـن الـرد علـي هـذا الطلـب 

المحكمة باالستغناء عن سماعهما والبدء في المرافعة قد أحاط محامي الطاعن بالحرج الـذي يجعلـه 
فضـه واإلصـرار علـي نظـر الـدعوى معذورا أن هو ترافـع فـي الـدعوى ولـم يتمسـك بطلبـه بعـد تقريـر ر

مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول مـا رأتـه المحكمـة مننظـر الـدعوى بغيـر سـماع شـاهدي اإلثبـات  
، وال يحقــق ســـير إجــراءات المحاكـمــة علــي هـــذا النحـــو المعنــي اـلــذي قصــد إلـيــه الشــارع ـفــي الـمــادة 

 عنــدما خــول للمحكمــة ١٩٥٧نة  لســ١٣ مــن قــانون اإلجــراءات الجنائـيـة المعدـلـة بالقــانون رقــم ٣٨٩
أن تقــرر تــالوة الشــهادة إذا تعــذر ســماع الشــاهد ألي ســبب مــن األســباب أو قبــل المــتهم أو المــدافع 
عنــه ذلــك ، لمــا كــان مــا تقــدم وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يســتجيب لطلــب المــدافع عــن الطــاعن 

ا الطلـب بأسـباب غيـر سـائغة وجـاء رده علـي هـذ... و .... بسماع شهادة شاهدي اإلثبات الرائـدين 
 .فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعـلـي األـخـص .. والثواـبـت أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة األصــول  

عـــن الطـــاعن تمســـك الســـادة المـحــامين الـمــدافعين يتضـــح وبجـــالء ـتــام منـهــا محاضـــر الجلســـات 
 ) .األول ، والسادس ، والسابع(وعلي األخص منهم استدعاء شهود اإلثبات بضرورة 

 وظلوا علي متسكهم باستدعاء هؤالء الشهود 

 علي مدار اجللسات 

�����{���Tع�א��
��:
���א��TNl������/�ع�$����D	�h"א��fIא�������א�&א/���4 �K����F"�8[
���
R�����M6Rوא�����K�rא�&א/������������������������..��K�c,]�����gא�¨���R�r��'��
�א�8�������א������$�
�و<

������������������
��Qو	א�]ن�<�$��&�
����א�TNUא�r���A����A/و���4�i�hQ��&ج�א�Oא��o��"א�����"ن�&L�$
�������4L��{���T���jو�u���������b..�7&א/�4L��b�����7�jع�
��:
���א��TNl�M��N��c���i�1��Nو�
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��AF�b 
�.�
 سادس لوجه الا

 للقصور يف التسبيب 

قصور احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده بأسباب سائغة علـي التقريـر 

؟؟؟؟؟؟ والثابـت مـن  / الطبي االستشـاري املقـدم مـن السـيد الـدكتور

خالله بطالن أي دليـل يسـتمد مـن تقـارير الطـب الشـرعي إذ جـاءت 

 .متناقضة مع األدلة مبا يستعصي علي املوائمة والتوفيق 

 ويف هذا اخلصوص قررت حمكمة النقض بأن 
لـم يكـن حيـا وقـت أن ألقـاه بعـد الحـادث لما كان دفاع الطاعن قد قام علـي أن المجنـي عليـه  
ا إلي ما شهد بـه كبيـر األطبـاء الشـرعيين بجلسـة المحاكمـة ومـا ورد بتقريـر الصـفة التشـريحية استناد

من أن سبب الوفاة يرجع إلـي اإلصـابات الناشـئة عـن الحـادث ومـا ورد بـالتقرير االستشـاري ، وكـان 
يـدل فـي صـريح ... " كل من قتل نفسا عمدا "  من قانون العقوبات علي أن ٣٣٠النص في المادة 

فظه وواضح معناه علي أن تحقق جريمة القتل العمد تلك رهن بأن يكون الفعل المادي المكـون لهـا ل
قــد وقــع علــي شــخص علــي قيــد الحيــاة ، لمــا كــان ذلــك ، ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تلتــزم 
 بمتابعة المـتهم فـي منـاحي دفاعـه المختلفـة ، إال أنـه يتعـين عليهـا أن تـورد فـي حكمهـا مـا يـدل علـي
أنـهـا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وألمــت بهــا عـلـي وجــه يفصــح أنهــا فطـنـت إليهــا ووزاـنـت بينهــا ، وكــان 

 ـفـي –الحكـم قـد دان الطـاعن متلفتـا كليـة عـن التعـرض ـلـدفاع المـتهم المتقـدم ذكـره ، وهـو دفـاع يعـد 
 هاـمــا ومــؤثرا ـفــي مصـــيرها ، مـمــا كــان يقتضـــي ـمــن المحكـمــة أن –خصوصــية اـلــدعوى المطروحـــة 

تقف علي مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لـم تفعـل فـإن حكمهـا تمحصه ل
 .يكون معيبا بالقصور في البيان واإلخالل بحق الدفاع 

 )١٢/٤/٢٠١٦ جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٣٤٤الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
لـدليل المسـتمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي ا�

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 
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وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
 تمـحـص ـلـمألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

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

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

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

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

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

 كما قضي بأن 
كـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه ي 

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

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

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

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩قم عن رالط(

 ملا كان ذلك 
أن الفعـل أن يثبـت دائمـا مـا يكـون رهـن جريمة القتـل العمـد أن تحقق والمقرر  وكان الثابت 

لتـاريخ إصـابات معاصـرة وأن تثبـت بـه قد وقع علي شخص علـي قيـد الحيـاة ، المكون لها المادي 
 دون -، وأن تؤدي هذه اإلصـابات هود الرؤيـة التي يدلي بها شتتفق مع األوصاف وساعة الواقعة 

 . إلي إحداث الوفاة –غيرها 

 وجيب مبا ال يدع جماال للشك 
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 أما إذا اعرتاها أي شك ولو ضئيل 

 ونظرا خلصوصية جرمية القتل 
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  وهذا عني ما عاب احلكم الطعني

ـــدكحـيـــث  ـــد اســــتعان بالســــيد اـل .. ؟؟؟؟؟؟ / تورأن الـمـــدافع عــــن الطــــاعن ـق

، ورـئـيس مصـلحة الـطـب الـشـرعي ) حاليـا(استشـاري الـطـب الشـرعي والـسـموم 

وذلـك فـي بحـث ودراسـة وفحـص تقـارير ) .. سـابقا(وكبيـر األطبـاء الشـرعيين 

الـطـب الـشـرعي ، ـمـع ـمـذكرة النياـبـة ، ـمـع أـقـوال ـشـهود اإلثـبـات ، وغيرـهـا ـمـن 

ي عـلــيهم الثالـثــة األوراق الرســـم الموضـــح ألـمــاكن وأوصـــاف إصـــابات المجـنــ

 ) ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟(

 وبالفعل فقد انتهي سيادته من أداء مهمته 

 مقررا من خالله .. حمرر تقرير استشاري مفصل 

 بعده نقاط غاية يف األهمية واخلطورة
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 ملا كان ذلك 

 ـمـا انتـهـي إلـيـه الســيد الخبـيـر االستشــاري ـفـي تقرـيـره اـلـذي ـتـم وعـلـي اـلـرغم ـمـن جوهرـيـة 

تقديمه إلي عدالة محكمة الموضوع إثباتا النهيار الـدليل المسـتمد مـن تقـارير الصـفة التشـريحية 

إال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد .. لتناقضــهما بـمـا يســقط ـكـال منهـمـا األخــر .. وأـقـوال الشــهود 

حيــث التفتــت عــن هــذا التقريــر االستشــاري .. عليهــا القــانون اتخــذت موقفــا مغــايرا لمــا يوجبــه 

ولم تورده في قضائها ولم ترد عليه بمـا يفيـد إطراحـه ألسـباب سـائغة وهـو مـا يعيـب .. الجوهري 

 .هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب بما يتعين نقضه 

اط احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنب: الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة   تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتداللفإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

 قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن فـإذا أقـام الحكـمللعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 
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 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   عيــب يمــس ســالمة  إذا انطــوت عـلـيأســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .تي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر ال
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 ـفـي  المبطــليتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 عل وهو األمر الذي جي
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الل وذلـك بغضـها احلكم املطعون فيه شابه التعسف الشديد يف االستنتاج واالستد

مـن أقـوال شـهود ) الطـاعن واملـتهم الثـاني(الطرف عما هو يف صـاحل املتهمـان 

علـي حنـو جعلـه ) علي فرض صحتها(اإلثبات أنفسهم ومن تقارير الطب الشرعي 

 .يتنافر مع حكم العقل واملنطق وتردي يف حومة الفساد يف االستدالل 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
ورـتـب عـلـي ذـلـك تشــككه ـفـي صــحة عـلـي محـمـل الـكـذب واإلنـكـار .. إذ حصــل أـقـوال لحـكـم ا 

ـفـي االســتنتاج وتـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف اـلـدليل المســتمد مــن أقواـلـه 
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فـي دون أن يستند ... ذلك أن الحكم إذ قـال والمنطق ، وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، 
فإنه يكـون قـد انطـوى علـي لة في العقل أو المنطق ولها أصلها الثابت بـاألوراق ذلك إلي أدلة مقبو

وأغفل التحدث عـن هـذا ......... ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلـي فساد في االستدالل 

بمــا يفـيـد أنهــا ودون أن ـتـدلي المحكـمـة برأيـهـا فـيـه ومــدي ســالمته ـفـي تأيـيـد االتهــام أو نفـيـه اـلـدليل 
فإـنـه قاصــر ـيـه ووزنـتـه وـلـم تقتـنـع ـبـه أو رأـتـه غـيـر صــالح لالســتدالل ـبـه عـلـي ثـبـوت التهمــة فطـنـت إل

 .البيان بما يعيبه 

 )١١/١٠/١٩٩٤ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٠٧٤٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 إذ حمل أقوال هذا الشاهد علي محمل االنكـار والكـذب ورتـب علـي ذلـك تشـككه فـي الحكم

قواـلـه ـهـو والشــاهد الـثـاني فإـنـه يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف ـفـي صــحة اـلـدليل المســتمد ـمـن أ

االستنتاج وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، فضـال عـن أن المحكمـة لـم تكشـف عـن وجـه 

حتى يسوغ مذهب الحكـم فـي تـرجيح وجهـة نظـر علـي أخـري ... ما استولت به علي الصلة بين 

 يقا تتقصي به وجه الحق في أمر هذا الدفاع بل أن ذلك كان يتطلب من المحكمة أن تجري تحق

 )١٤/٥/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٢٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ولهـا أن تأخـذ بهـا أو المطروحـة عليهـا ، سلطة تقـدير األدلـة لمحكمة الموضـوع ولئن كان  

غيـر أن يكون ما أوردتـه واسـتدلت بـه مؤديـا إلـي مـا رتـب عليـه مـن إال أنها يجب ويلـزم تطرحها 

تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقـل ويكـون لمحكمـة الـنقض المـوقرة مراقبتهـا فـي ذلـك 

قد تضـمن تعسـفا وحيث أنه بتطبيق ذلك وجماع ما تقدم علي مدونات الحكم الطعين يتضح أنه .. 

فضـال عـن شـهادة ضـابط .. شـاهدي اإلثبـات األول والثـاني وانحـرف بـأقوال االسـتنتاج فـي واضحا 

رغـم مسـتدال بهـا علـي ثبـوت الواقعـة فـي حـق المتهمـان إلي غير مرماها ) ؟؟؟؟؟؟/ النقيب (لواقعة ا

أو .. أنها تحمل في طياتها عدة إقرارات كان يجب علـي محكمـة الموضـوع وضـعها فـي االعتبـار 

 .بالقليل إجراء تحقيق تتقصي من خالله وجه الحق والحقيقة في الدعوى

 ة التي أديل بها شهود اإلثبات أنفسهم ومن ضمن اإلقرارات الصرحي

 ما يلي ) بفرض صحة أقواهلم (

 اإلقرار األول 
����د��*����א�F���2د�ن�א��%ول�وא�3����#�����ن�*����מ�א�ط����ن����Mط�ق�א�	������א������?�����#��� 
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��������#����ن�����*��מ�א%,������(	�د?����#�א�ط���ن����)���#���ض�"�-�ذ�!��(؟؟؟؟؟؟��/�א��

���د��������#����� ����-L��R��"دאמ��,)���و[����ط���ن���)�Fو�-(א���7�a)����#���و�

מ�٨�،�٥�،�٢��١٨((�אو��7�طوא�)����ن��.�(�

 وهو ما يستدل منه

- ����������R�Lא��h���Gو]ز<�ق�א�&و�c�Aא����Fد��A�Fم�א�R�..�����L�������4R�2ن�א����a��
�r1`�{ذ���R����2��/sذא��2ن��&�����4��$��"و�[	�K����,$ض�	I�14אR. 

���א��c�Aو]ز<�ق�א�&و�h���Gא��"��R�L�������������Rم -Fد��A�Fא��..����������$�1���א��A47�a���
�����47������A4L��rא����R8د�א	�K�&��N]ن��"�����&�gدو��fIא�
��47������&��(�א�
א����א�����4R

���4R���T4�. 
- ����������������������R����4R����!�א��
��م�7Rو�،�Gوא.&و�jIא�M��]7&��(�،�و�אزد��د�א���$��F"�8[

��7�Aא���	א&Tوא���rא��R8א��������R�Lא��u���j�،���/�c)���{����tذ�Pض�&���ول���)��[����F"�8[
���������K�	א&T������א�8�$�����!�و$����
��1א���4R�����4R������	�א��� @�����]F����Rع��/���א�

�������و��4�4Rאد���R8א�..���������������������$�����و$����]F���Rع��/����א��:&Jن�����	א�2�R���4R�S4o"ذ�[
�rא��R8א�K�	א&T��8א. 

- �������4R�������hא����)����
7�c���Aא������F؟؟؟/�"ن����R���Lא��h�����\����}�..�؟؟؟�و��وذ�
���h	���F�	������������2	�K�������R���Lא�������P[������م�$�A�F8ض�א&��'�){�����tذ��Pض�&��]��(

������A�A���������������������/�و�'&ض�א�A�F8م���T2�،�&�fIא�
�>���:	"��A���bو��P"�hQ����؟؟؟؟؟؟�א�Tl
��������m��"�GZא��+�אم����$�c�Aא����F����7)����4J��$
`�(����K���
A&��(�א��و��7د�א�

���c7���u:
������������)�א�&"س($z
o�h���7�W����א.�&و�Gא�$���]��1"ن���R�«�Fذ�}�א����
�� T�������Y���Z�����$�&���2"�..����h�����d��F�2�c���Aא������Fن�^����u��LAو�����2�������Qא�42�و<

�����4R��������R/�א��Lא��h�����\�����1..�؟؟؟؟؟؟�و��4R�h	���F�	����R�D��fIق�אZ��o[و"ن�
�����4Rذ�}��(א�����tPא���������8)��[&ض����$�����و$���]F��R�2ن��'&ض�א��/�ع���	א&T���

��7��e���L��hد
� .�Kא��R8א�rא��2�hQن��
 ملا كان ذلك 

والتـي .. ورغم جملة أوجه االستدالل السائغة أنفة الـذكر والتـي تتفـق مـع القتـل والمنطـق 
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متعسـفا فـي .. إال أن الحكـم الطعـين لـم يتلفـت إليهـا .. وردت علي لسان شهود اإلثبات أنفسهم 

وذلـك بـاالنحراف بـأقوال هـذين الشـاهدين إلـي غيـر .. د الطاعن أخذا بكل ما هو ض.. استنتاجه 

 .مرماها ، وترك ما أدلوا به ويؤكد تبرأة الطاعن أو بالقليل نفي نية إزهاق الروح عنه 

 اإلقرار الثاني 
 ������������ �����ن�وא*	�-�*���מ�א���()מ��������)�א�F��2د�א�%ول�وא�3���#�����(��د��*���2�ذ�ن�א�F��2د�ن�

����7�ن��)����-����)���4ض�"�-�ذ��!�(؟؟؟؟؟؟��/�א����#������א�M��#��3ط�ق���������?���#�����)�

�Sو�������]��.א����#���������()מ�א���3#�و���و�(���زع�א�

  وهذا يستدل منه

- ����������������������	
2Q���א���4R�����c"و��]ز<��ق�	و�Gא����g
�������N��j�1Fא����M6و�..�"ن�א��"
����..���Q�[�vא#�4R�hא������F�N$[�K�2ن��
6/�..j��F"�8[�c�]��. 

- ��������������T6�4Rא�������P[ض�و	Iد�$��א&Lא������6وא�������R�16��7�)א�����2د
"ن�א�
��..�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�/����4R�����
�8"ن�א�������1F..�؟؟؟؟؟؟��/�������M6א������ �Mא���>�������..

�������$�GZ0ع�א��Fن������..�و��ول������א�������Z�/�..��������Wذ���ن�و����	2A4Lא��d� &f�v���
������4Rא����d��P")�D�������א�'A4L$م�
�4�$��(����������������$�
�>�1F��و$��uא�[�&ض����ن�א����M6א��

��6A4o"�..��Tא���\����14��cא_L^�و�R�{�2ن�ذ���A/. 
��������..�و$�uא��T&א	�א�[&ض�א.�������1 -��4R����sن��..�/sن�א���M6א�������P[��T�7�1Fא�/

��������������]F���R���R�/�1د��[�u &��{ذ��..���������4R����}�"ن�א�`���$���T/�/ذא�..�؟؟؟؟؟؟��[
��ل�����������������������Kא����Oא�K�����ن���4N��1F�����א����M6א��$�GZ�4��1א��R�c,t�..����$�A�Fא
�����4�����P@�..�����������������\]�����א�Rع��/����uא�:
$�Kن���2�1Fא����M6����2ن�א������$�
و<
���&fIא�
>�..������������������4R��������א�P[�
�������t(؟؟؟؟؟؟����/�و����א:�L&�א:�L&א	א��Pض�&�]�

 ).ذ�}�

 وبرغم وجاهه هذه االستدالالت .. هذا 
إال أن محكمـة الحكـم الطعـين ) بفرض صـحتها(اة من أقوال شهود اإلثبات أنفسهم المستق

غضت الطرف عن كل ما يخالف وجهة نظرها التي بنتها بناء علي مجمل أقوال هذين الشـاهدين 

.. دونمـا مبـرر لـذلك .. علـي محمـل االنكـار والكـذب ) فيما يخـص مـا هـو فـي صـالح المتهمـين(
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 . أنهما كانا في موقف المضطر للدفاع عن نفسه وأدانت المتهمين رغم ثبوت

 اإلقرار الثالث
���מ�א�����-�א�	��-��#������3ن�����מ���������)�؟؟؟؟؟؟/�א�������(����*����� ��ط�א�وא*	-������ �..

��ز�����ن���-�א��(ل�و'ز�2ق�א��و[��מ�((�وא���א����-���د?��������ن�א��()���ن�،�و�ن���()�������������������

�.#�א%�ض����ن�א�وא*	-�א��"��#��7א."��-�د������ن���)מ��

 وهذا يستدل منه

- ������������������������F�r��]�F�1א�4R����o�Aא<��א�
����א��$�����tP�14Rد/�ع�א���YT6،�و"ن����א����
��������Z�,]7��F����!4���$�
��14R�c�Aאق�����..�א�	وI������4 �dt:و�..�������TNl���و7�j&א<

�Y�Lא��MNOج�وא8���8ل�..א���א��8�K��]��7��>��و.�
�����z^ن�אI$&�����8و��� -��N4$��&o�c2�1Rض���	"���L��14R0אع�Fن�
Nن��"��..����T4R

�������������T6��ZRو�،�M�	��4Pא���و&����ZR�M6L�&7�Y/&Lن�א�^�)��������Qא�
א��>�c����(������ 
���א��h���c�Aא���T6ن�..� �א�F�&/א
7�	
,7��N%�8�a�e. 

- �����������
ن�$���T��������o&אل�:����א��
��K�3وא����(�א��������("ن�"�fI�14אRو�h

ن�"�&T4��X,�א�������)��14Rא��[\���N7�..���������1�4R�cTR��F"و�"���Z�fא��$�d�������A��/
6����������..�א���6/���2�R�)��$
��uא��4¬�hQ���א��$�b4oو�d����1وא����>�c��..ذא����T4/

�������XQ�Nوא��	��NF@א�cTl�14Rאل�
�"�Qf�7�..���������$������bوא:����6���دو��R�d�و��4[

ن�؟؟F�Aو�א�"�uא�
 .א�

 ومما تقدم يتضح 
ونفيـه .. محكمة الموضوع لم تلتفت إلي إقرار الضـابط الـذي قـرر بأنـه أجـري تحرياتـه ن أ 

بما يؤكد فكرة تعسف هـذا الحكـم .. ٕالواضح لنية الفتل وازهاق الروح لدي الطاعن والمتهم الثاني 

 .في االستنتاج 

 اإلقرار الرابع 
�א��()���ن�،�و���������*�د��*��وא����ن�����������)���4ض�"��-��*�وא�)מ����(�ن����F�E)ود�א.�����7��3 

�����(����#���ن�(�����א�"4-�א�(F�����-����..����وא����	����4ون���#�א�ض��(و�-�������..�א���N'

�4ل�������������������#��'�#���������3ن����מ��ن�و�)-�א.ط�ق��^�����א�����-��ن��#��Eق��..�*ط��ن�'ط��?�

4ل���#�'�#����.(�!�א%�����(מ��ن���د�א��وא�ذ��ن�
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  وهذا يستدل به

- ��$�v����F"ع������������������
�:
���א�TNl���6�$�)Q�6
د�א�����Qא��
אل�א����"��t�Pא/ אض��u
����R���Lא�����Fא�@دא������..���������]����	�&�א�,�Aد���	و����$�u��$��T���� ��������7�d������7����A/

�����..�א���&£�tPم��R��2و���&fIא��T>Z2��A�����. 
��Iو	אق������������� -��d�����
�>�������$����&���'$��	
�P��6�$&א�����
����..�و���v4����{�Q^ن��4�

�����������������YT6��6���א���	&���W�
	��א�
א�����א��P�K�&�
 �R[�bد��א�������..���d�4T>"�W�وא�
�Y�Lא��MNOא��	�,$��TNUא��$��$��. 

- ��������)���[�c���2�����	�������..�و 
�Xא�����د��A7	�&�א�,[��א���&£$�Z���d�����7��6F"�{وذ�

אل��2/��א��6
د��"�u$�..��T68ل�����Z��YO�P�DJ�Y4� .�����T64�iد�

 ملا كان ذلك 
مـدي مـا شـاب الحكـم الطعـين مـن تعسـف واضـح فـي .. مـا تقـدم وكان الثابـت مـن جملـة  

االستدالل واالستنتاج والتفاته الغيـر مبـرر عـن جملـة مـا هـو فـي صـالح المتهمـين حتـى لـو كـان 

ألمـر وهـو ا.. ذلك قد ورد علي لسان شهود اإلثبات أو ضابط الواقعة أو التقارير الفنية المعتبرة 

الذي يقطع بسقوط الحكم الطعين في حومـة الفسـاد فـي االسـتدالل علـي نحـو يسـتوجب التصـدي 

 .له بالنقض واإلحالة 

 ثاني الوجه ال

فساد احلكم املطعـون يف اسـتدالله علـي ثبـوت االتهـام يف حـق الطـاعن واملـتهم 

الثاني من أقـوال شـهود اإلثبـات التـي جـاءت متضـاربة ومتناقضـة ، ومبناهـا 

املة واالجتهاد وليس اجلزم واليقني مبا ال تصلح من الناحية املوضوعية دليال ا

 .يستدل به 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
 أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يصح 

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

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 
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ن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـ

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

6
د������������� �
�א��hQ	وא��א��t��14א�R��z
,�����tא����وא��

	��א�P�Kن��T6א����Rز��$
�������������\�����و��N��S��Atא���{���دאم�ذ�$���A�A§���TNU�1א�4R�Y���2��ن������&>
 ��R�/د����

�����TNtT4ز��
��i�8و�Z�t���6
د���$������r8א���
אل�<���I����TNUن�א�����Toא�g
R���������&o
�������&د�$��Qא�א��>�����4R�h
��L�����������A�At4��������6�Qو��/�67�2�)����&אد�]����Qא��67א����d��$�دא$

�X
4L�14א�R��	د�,$.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الطـاعن (أقـوال المتهمـان أنهـا طرحـت تمامـا مـن مـدونات الحكـم الطعـين  وحيث أن الثابـت 

ثـم .. وعولـت فقـط علـي مـزاعم وأباطيـل رتلهـا شـهود اإلثبـات .. ولم تلتفـت إليهـا ) والمتهم الثـاني
واستدلت به وطرحت ما يؤكد عدم صحة في تلك األقوال المعيبـة  المتهمين باجتزاء ما يدينقامت 

..  شــهود اإلثـبـات رســمها االتـهـام أو بالقلـيـل اـخـتالف صــورته الحقيـقـة ـعـن الصــورة الـتـي ـحـاول

 وواضـحة بمـا مـن عيـوب جوهريـةرغـم مـا شـابها علي أقـوال هـؤالء الشـهود فضال عن أنها عولت 
وذلك باعتكـازه بالفساد المبطل في االستدالل وهذا ما يعيب هذا القضاء .. يجعلها جديرة باإلطراح 

 :عيبة بالعيوب اآلتية لالستدالل بها لكونها مغير صالحة من الناحية الموضوعية أدلة علي 

 العيب األول 


ع����������..�؟؟؟؟؟؟��/�/��^ن�א���<��אIول����..���א���� �:
���א�TNl�����������d"$�م��Rא�Fs/

م������������h���cT؟؟؟؟؟؟����[F^��..�����������������P�������$��א������Rא����$
���4TR�K�M���و��..��v���

�&א��,R����
	��R�K..�א����������d�����؟؟؟؟؟؟�����
م�א�
א������K����F"و�K�8[�	د���'��j����F"و����4T
�)�.��A7�c�"�14R&(א�����Rא�������R,&א�

 وحيث أن مكان عمله يبعد عن مكان الواقعة 

 مسافة تستغرق ساعة أو أكثر تقريبا 
 عصـرا ٣,٣٠ن الشـهود تمـت السـاعة مـم هذا الشاهد وغيـره زعوحيث أن الواقعة حسبما  
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ن لم يكن قد وصل إلي بيته أو إلي األرض محـل  بأن هذا الشأاألمر الذي يؤكد.. من ذات اليوم 

 فإذا كان قد خرج من عمله الساعة الثالثة عصرا فكيف يتواجد في مكان الواقعة .. الواقعة بعد 

 !.قبل الثالثة والنصف ؟

 وهذا يقطع بأن للواقعة 

 ��������7
א �c�t��
دא�و$��א�� 
$��N��j�hQא�א���<��א�Q>��]Pو�����&��'$��	
P

$��و��d��و²R0א����א�
�.�א�

 العيب الثاني 
����������(����#���ن�א����7��3%و�אق��ن�א�2�Fد�א%ول�א��ذ�و��(��ط����*-�*�א�-������..

�	��ل��*وא������F���و!����#�"���()��و���د�()����و"��د*)���،�و(�	�)�����R������ز2�������ن����������

-�א����ل�و���و���-�'�"���ق�אN()���מ��)��מ�������..�F���)��א��������-�وא�(�����ل��R����א��()����ن�

�.وא�و�6ل�

  ولعل خري دليل علي ذلك
؟؟؟؟؟؟  ، / مــا أثبتــه الطبيــب الشــرعي مــن أن الطلقــات التــي أصــابت المجنــي عليهمــا  

.. حـيـث أن وجهـة اإلـطـالق كاـنـت ـمـن أعـلـي ألـسـفل .. تـم إطالقهـمـا ـمـن مـكـان ـعـالي .. ؟؟؟؟؟؟ 

متهمـين والمجنـي عليهمـا كانـا وهو ما يتعارض تماما مع أقوال هذا الشاهد الذي جـزم بـأن كـال ال

يقـفـان عـلـي أرض مســتوية فكـيـف يـكـون اتـجـاه اإلطــالق ـمـن أعـلـي ألســفل ؟؟ وـهـذا يقـطـع ـبـزور 

 .وبهتان أقوال ها الشاهد 

  وكدليل ثان علي عدم صحة أقوال هذا الشاهد
 ��������#������ ����*��د�א�3���7�ن�א���#����Fא�����ن�א�ط����"������ط���ق������?�..�؟؟؟؟؟؟�/�

و2�ذא��(	���ض��� ������E*�ول�א�F��2د�א���ذ�و����ن��ن�א���()מ�����������..�ج��ن�א%��מ�������L)��و*د�,���

وF�)מ���#�وش�����(������(�وא�)�ن����.��،.��ل�'ط�*����#�א����#������א��ذ�و��������)�א�ط��ن(א%ول��

�������ط����E)(��ن��*�وאل�ذ��!������..����ن����ن����;�א�	�����א�����?���ن�א�L)����^���מ�؟؟������������������)��	ض

�.א�2�Fد�

 وأن أقواله مجيعها 
مجاملة للمجنـي عليهمـا ومتحامـل علـي المتهمـين وترسـم صـورة للواقعـة تخـالف الحقيقـة  

 .والواقع وما حدث بالفعل 
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 العيب الثالث 

�Zق����������..��&	�<Qא�א���<��אIول�P&א�������� o[�K��T>r����ن�و�T6א���	
����&د���F^�
�������������..�א��DRIא���	���אIو���4R������/�א��d��P"�Wא����2	�K؟؟؟؟؟؟����������dא�P"و�،

���4R�/��Q+/�K؟؟؟؟؟؟���Tl�..�	��א��X&:��$��/
f��:	"��L�F�8"ن�א[���.$���2ن�$�
 مع ذلك و

فكيـف لـه أن يشـاهد الواقعـة بكـل هـذه التفاصـيل !! يأتي بتفاصيل ورواية كاملة لألحـداث  

 .الشاهدلعل ذلك يقطع بعدم مصداقية هذا ! حال كونه منبطح أرضا ؟) المختلفة(الدقيقة 

 العيب الرابع 
,و����ن�(	�د?���..�ز�מ�א�2�Fد�א%ول��#��*وא���א�����ن��(وא�دא���%�ض���ل�א�وא*	-������������ 

����ذ��E�����2دو+�"دאמ���ن�א�ط���ن���������..�א��()��ن���#�א����#����)מ������?�و��Eذ��!���מ���..�

���#�����)מ����و��?�("�����1و��Nن�,����א�د��ع��ن�א��..��و�د��?�("د?��د���������ل�ذ�!��������

��������Q��د�و����ق��ن�..��و������Eא��()����ن����ن�א�(������א�وא*	��-�א�(��#�ز��)�������#���)������..�

�.��وא*	-�"و����<���������و"2��4ذא�א�2�Fد�

العيب اخلامس 

 �����������Y���ن�و�T6א���Y�����T�/��Z�f�
زQ>�MRא�א���<��אIول�"�����^ن����bא�
א����<

ل�����LאI	ض�$�Nن�א�
א�������M6�4Rא�������..�������$�h"ن������]ذא�2$�u�LA��j�{ذ��u$و

��b��Pא47�K�SO}�אI	ض�������>�K&o�..������{���M6"م�4$�4R���4$�}�א��d�F�2ذא�[��TRو
��ن�و"ن����������..�א���T6ن�؟؟و7&��א^�$�&$I	 ��tدون� 0م�������T6א���{�2���"ن�אI	ض�4$�����$�
و<

�������T6�$��6��,�Jא�א
4��M6��و�Rא����..�������]f[�	
2Q����א����<��א�T�7��������و�A�AOא��Q�>�r
�!.]$���K��F]��6	��א���T6ن���6&�א�����b���Z��h؟

 سادسالعيب ال
ز�מ�2ذא�א�2�Fد�����(وא�د���%�ض���ل�א�وא*	�-�����"����א�����#�����)מ�و,و������ن������������ 

������ذ�א�و�2-�א%و�#�*د��,�ذ�������א�����#�����)מ���������������..�א�(دא;�א��()��ن����)מ�����?������ذא��..�

�	ل�2ذא���Qد�������#�א������-���מ����ن�����!��()��ن�و�و�����ول��و�א�4	ل�؟������מ��	(د������א����

��"��.�و�ودא�

�
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 العيب السابع 

 ��1F�����<��א������א���R�������..؟؟؟؟؟؟�/"$����א���$������م�א���$"����
א��"�rא&A������/.����6F"�����؟�
���������������)��T4Nو��وא�&�Oא(�אQ�����Qא(�א��4��Iوذא(�א@ ���(�و�F
�&2��	
P��R��	��R�..����$

������������������6..��
אل�א���<��אIول����"���P��6و�t�P�K������Dא���}�وא�&����hQ��&�א�$Iא�
و��2����..�و<
��6د��א����<��אIول�������`��$�d��F�Wא��X
��$��6�����Qא(�א��F"�..�����K�{���	��א���[���R�Z��/

�����������������¦�����S��Atن�א��"���2����Tzא
�"�K�S��Lن�א��"�a����Tzא
���"د�r8א���<�����^�F
F��
���Y�T����T6�$..����������14R�M6�$�Z2�\���م������������..�و�����>��
אل�<�Qא�א����"�M�P
���و<Qא�42

�.א�,��tوא�,�א�������8���Z���O�P�DJ��64�iل����6
 العيب الثامن 

א�ذ?��"�����ذ�א�و�2�-�����..�و2و�א����#������א���3+�����..�؟؟؟؟؟؟��/�������Fن�א�2�Fد�א���3+����� 

����Sو��د�א�و�#������..�א%و�#��#��,ذ������#�R�و��מ��)������*���"�א�-����מ�א�����-�א�	���-������(3מ�

�#4F)�.�4ق�'��N#�א��

 وهو األمر الذي جيعله 
األمـر الـذي .. وهذا ما أقر به هو نفسه أمـام النيابـة العامـة .. لم يشاهد شيء يشهد به  

إـجـراء باطـل ومعـيـب ـيـنم ـعـن عـدم إلـمـام النياـبـة وـمـن ..يجعـل إـيـراد اـسـمه ضـمن ـشـهود اإلثـبـات 

 .حكمة الحكم الطعين بصحيح ما ورد في األوراق وما دون بها بعدها م

 العيب التاسع 
 :ص الشاهدين الرابع والخامس وهما وبخصو 

�ل�א����#������א%ول(�؟؟؟؟؟؟�� -�.�(�

 )�.��Fق�א����#������א%ول(؟؟؟؟؟؟� -

��و������6���r�����"������ن�א�
א���N�������
א �$�����N��j����T6F"���א&��Pא�&���"����A/�..�c��وאن�2
�$��������S�&o��R��T6��[�d������T6�R��T67�$
2�������"�א���Tع�$���א����س����"�4���hQ��&�א�$Iא�
�و<

�������������������������!�Pو���6�4R�S��L���8�1�6/���6���"و�א�8���8ل��6�4R�c��

אل����4��Iא��Q�>����Z�Pم��R
��&�
��"��Nم�א���mAא��4R�)&7א
7��T���ن�"و�
F�Aא��&ع�"و�א��K�rא
�.א���6د���

 



 

 - ٤٠٤ -

 حيث استقر الفقهاء علي أن 
�و���������������������������S2د��F���ص����,�F%د�א���א�F)�د��2�#�'�3���7وא*	�-��	���-���ن�,��ل�������و����

�و��د������وא���ن�2�ذ�Sא�وא*	�-��ط����-����F����و��	�ل�א��د��ل�א���(�د���ن����������������������	�

�'�#��ن���?�א�وא*	�-��–א�F)�د����ل�א2(��מ�א��� #�%�������������R(�ج��#����מ�وزن�א%د�-����������

�ل���ن�א�F)ود�2מ���ون�א�����-�و�ذא�)��وא�F)�د��2#����د���������و��د��)����وא��و�)ذא�*����

�.א.�7��3

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

 والشهادة السماعية 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

عه روايـة عـن الغيـر ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـم

وهـذه الشـهادة ال يعـول .. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

عليـهـا ألنـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا 

 .تتغير عند النقل 

كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا  

 ليه وسلم إذ قال صلي اهللا ع

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 

 ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانة علي شهادة  

 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة  مجموعة القواعد القانونية عمر٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 كما قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

ان مـا أوردتـه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـ
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 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 

 لذلك قضي بأن 

أيـا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ال يجوز للمحكمـة أن تبـدي ر 

 .ولم يطرح علي بساط البحث أمامها 

 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
 وبحضـور  التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـةالمحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

ـم  أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـا ـفـي دلـيـل ـل رأـي

 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال
 وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء التحقـيـق صــراحةووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
يضـــحي ـظــاهرا أن تعوـيــل الحـكــم الطـعــين عـلــي ـشــهود اإلثـبــات .. وـمــن جمـلــة ـمــا تـقــدم 

إذا أغلبهـا أقـوال .. تدالل باطل ومعيب هذا اس.. واالستدالل بأقوالهم علي نسبة االتهام للطاعن 

بل هي شهادات سماعية منقولـة عـن مجهـولين بمـا .. غير ناتجة عن رؤية أو سماع بالحواس 

 .ال يجوز التعويل عليها 

 أضف إيل ذلك كله 

 ������������������c��i���$�
����و<T6�4R���T4��X	��Iא�X&א���$�M>�&2Q�1א�]F"د�
"ن�¬��uא��6
���א��$���R����>0�$�D��J�Mzא
����م����"����ق�א678�,�[�������،�و�lو����د�Oم�א���Rو�c��$�tوא������4
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��YT6����)�1Fوא�����R�Lא��(���cא����v����..�����������������6�4Rق���
אل��,��Iא��Q�2���"ن�<�����$�
�و<
��������8ل����Z��¹���P�D����cא�'�����!�א��Pد��..�و����]��������
ن�/���Lא��r����Aא��b���������$�
��و<

��..�א���K�cLא8���8ل��AF�b 
������.�
 الث للفساد يف االستدالل الوجه الث

 احلكم الطعـني يف اسـتدالله بتحريـات املباحـث وأقـوال جمريهـا الشـاهد فساد

.. يف القول بثبوت االتهام يف حق الطـاعن واملـتهم الثـاني ) ؟؟؟؟؟؟/النقيب (السادس 

ذلك أن الثابت باألوراق مدي تهـاتر وعـدم جديـة هـذه التحريـات ، فضـال عـن عـدم 

 حمررها أمام النيابة من الزعم بتالعب املتهمان بالسالح املزعوم تضمنها ما زعم به

وهذا كله خبالف أن أقوال الضابط قد تضمنت نفي قصـد القتـل .. ضبطه وإتالفه عمدا 

 !!.فكيف تكون سندا لثبوت االتهام يف حقهما ؟؟.. وإزهاق الروح عن املتهمان 

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االجديةالتحريات  

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

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

������Y�����ن�א��2�������$�)Q�����א�������TNUن�א"�����
ن�/���Lא��M��NOא�)�Fو���$����$
����b����7����
ن����N�����6TN�ن�s����م�/�
(�א678�����K��������"�Z������د����6د���&�6���(�و`��&tא��
������������������������t4�,��hو��T�Nא��M��&�א��4�&A7����R�&]��"���$�{����[��د��Kא8���8ل�،�و��R��'��8ذ�

	���Aא���{���&	�"ن�47�Aن�א�"�a�����1R&����bא���L�1א�����م�]������א678��F�1��4R�Z������m6د��7�8�&�
��وא@������AF�b 
��و���
	�א�MNOو/��د�������,���2���hQא��&$Iא�M6א��.�

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨قض جلسة ن(
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 ملا كان ذلك 
المرفـق بـاألوراق  ٢٩/١/٢٠١٤ خالل استقراء محضـر التحريـات المـؤرخ وكان الثابت من 

حـيـث أن الواقعــة كاـنـت بداـيـة أـنـه محــرر بـعـد حــدوث الواقـعـة بـمـا يـقـرب ـمـن الشــهرين يتضــح .. 
وهـو مـا يـدعو للشـك والريبـة .. بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ وهـذه التحريـات المزعومـة لـم تجـري إال فـي ؟؟؟؟؟؟ 

التي تقـرر ولكن هناك العديد من الشواهد .. يثور الشك في دقتها ٕواذا أجريت في صحة إجرائها ، 
بمـا ال تصـلح وعـدم الجديـة وهو مـا يوصـفها بـالبطالن .. أصال في الطبيعة أنها لم تجري رجاحة 

وحيـث أن تلـك المظـاهر والشـواهد المـذكورة علـي .. بها إلثبـات أو نفـي أي شـيء معه لالستدالل 

 : فهي كالتالي ..أنها لم تجري علي الطبيعة 

 الشاهد األول 

���"و	د�������� ����ذא(�$�Rج�&��´�j�)����&§����F^م��
��R0א��&���U����DL���7�¦����"ن�$
��������Tzא
�"�K�1Fول�وא���Iא@���(�א�h�>�`)��&O����A��Lא���..�(�����rא&�و<Qא����R��2م�] 

����o��"و�MR0א��$�����&�� د���Uא�	&��l�1�����א�2[����و]�����Lو�א�"�u����(��Kא�
א���&§������c
���	
2Qא@���(�א��h�>�`.�

 الشاهد الثاني 
�ن�2ذא�א��� ��א��ز�وמ�����(������7מ����3��7-��	�و�-�' ���-�،����������מ����دמ��� 

��(����4(�د��د������א����7�-�����د��,����-�����������..�2�F�-�3د��و��?�د��ل���#�"�-����ط���������������

��ن�א��د�وא�د��ل�

 الشاهد الثالث 

 ���)	&��)��&tא����Q>ن�"��������������א���+�$�K�dא�
א�����t4�..�����c�&$�cN"ن����"�
����6�4R�YT6���
ل�א���,������]����t4،�و2��Iא��Q��>�r���]f[ن����N$�1���[�c��P
�&ض�(دون�א���]�

�����&N7±�א�
א���$����T6F"�..�(��������"ن�§&��7��
א��"�K�������&	�א�����(و��$
R0א��(�����R�)0���R
�.א��
�cP]��1ذ�}�
 الشاهد الرابع 

��(و"ل�(����(��'�#��ن�א��()��ن��2�����(���#�א�وא*	�-�����Rמ��ن� ��ط�א�وא*	-�ز�מ�� 

�ز��ن�א�(و"ل�'�#���دد�א%������א������-�א��ط���-��وא;���#���������������..�و���4-�א�(���)����������N'

���N	�������ن����..�א�)وא;��و���#�א����#����)מ� �ن�א�2�Fد�ن�א%و��ن�*��א����)�����وذ�!��
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�و�*�����������2�و�'��N(�د��د�%*�وאل�א�F��2د�ن�����������������و2و������Q�د��ن������ط��Sא� ���ط������������..�א%������

��و�������*���א��	�دد��	��ن��^���������ن�2�ذא�א� ���ط��������S*وא��������מ��������������..�א��ذ�و��ن��

�.א�����-��

 الشاهد اخلامس  

 ����^ �]$�Kو�..����������c�lن��Nא���������cA����j��F^���$א��������/���A&	�א������"$�م�א��
�!���م�..�א	�X�N7א�
א������N/������������M����1"ن��AL�א����$�\��������h&t؟؟�و"�����م������h&t؟؟�"�

���������6�R�a��tن�و�����N$�K������uא.&%�A7ز�"ن�
��i����F"ن�"����
ع�א.&%����ن�و��N��h&��tא��
�و��R�g&t��N$�K��6ن�"f&�؟؟

 الشاهد السادس 
�د��-���������� ��(����א;�(������7ن�א��4(�ض�Mز�מ�������������מ���(ط�Eא�(و"�ل������..��Rמ��N�'

�4;�א��[�א��(,دמ��#�א�����-�،�و�מ��(ط�Eא�(و"ل�'�#����'ذא����ن�א���[�������������'�#����ن�',��

��(,دאמ����ن��د����������A����"ط�����وמ� ��א��ز��..������ ���#�����-�������R��מ��ن�وא*	��-�א� ���ط�

�.א�(����F��7)��و�"�1(������

 ليس هذا فحسب 

بل أنه حال مواجهته أمام النيابة العامة بـأن السـالح معطـل  

ـي بتخمــين ورأي احتمــالي مقــررا .. ســتخدام وغيــر صــالح لال أدـل

 .بأنه يجوز أن يقوم المتهمان بإتالف السالح ؟؟
ٕوهذا بال شك مجرد رأي ظني واحتمالي ال يتسم بالجزم واليقين ، واال كان قد ورد بمحضر  

 !.التحريات المزعوم ؟

 ملا كان ذلك 

��"و	د��:�����א�
א��������������K���������8ع����4��8}�"ن�$���������..�و$��¬�A7��$��4م����� 
����������������������1�f7&א�&��Uא�אQ�>�&����"و�א������،�و"ن�§&��&O���M�����8�)���&t�����1Tא���&�Uא

������8���Z��¹�P�DJل���$&���4�iא�������

ل�א�,���$���&������$�1`6�[�..��{���MJ	و
�Y���Lא��M��NOא����TNl�����$�)Q���(א�����[����6 
����Rא��Lوא��Q��f^א��c��2�M��J	�(א������
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��R�Lא���Fא8���8ل�..�@دא�K�cLد�א����]����MNOא�b�����$�
�.و<
 السيما 

وأن ثمة أقوال صريحة وجازمة وواضحة صـدرت عـن السـيد الضـابط المـذكور 

ـة العامــة ..  ـم تأخــذ بهــا المحكمــة .. إلمــام النياـب .. دونمــا ســبب واضــح .. ـل

 .والتفتت عنها دونما مسوغ من القانون 

  ٨٢ ، ٨١ صراحة ص فقد قرر الضابط

بأـنـه ـلـم يكــن هـنـاك أي اتـفـاق مســبق فيمــا ـبـين المتهمــان عـلـي  

قتــل المجنــي عليهمــا وأن كــل مــا حــدث لــم يكــن إال مشــاجرة تمــت 

 .بين المتهمين والمجني عليهم بخالف علي أرض زراعية 
  كما قرر مبا هو أكثر حتديدا

ن لــم يكــن لديــه نيــة القتــل أو إزهــاق بــأن أي مــن المتهمــي 

لروح حيث أن الواقعة ال تعدو أن تكون مشاجرة لـم يقصـد منهـا ا

ـــة محــــل  المتهـمـــان ســــوي الضــــرب دفاعــــا عــــن األرض الزراعـي

  . الخالف
 وبرغم صراحة ووضوح.. وهذا 

�&م������������������� Jو������t4�,$�8���F"ض� �
אل�א��P�W	��R�)א������א��hQ$��א�[�Iא��Q>
��Q>�Kא�א�678م������4R�..��������&�Lא��d��J���TNU�8"ن�א[������������b������6���دو��4Rل�
��7�jو���6�R�

��������������..�$�&وع���$�	�i����r��Aא�א�Q>�X�R�hQא8���8ل�א��Kد���]����uLA��hذ�&$Iא�
و<
��وא@������AF.�
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 الوجه الرابع للفساد يف االستدالل 

 احلكـم الطعـني يف اسـتدالله بتقريـر الطـب الشـرعي كسـند إدانـة علـي فساد

.. ء وعيوب أوضحها التقرير االستشاري املقـدم بـاألوراق رغم ما به من أخطا.. الطاعن 

ورغم أنه قرر بأن اجتاه الطلقات التي أصابت اني عليهما كان من أعلي إيل أسـفل 

وكلهـا .. مصاب بطلق دخل يف ظهره وخـرج مـن األمـام  .. ؟؟؟؟؟؟/ ، وأن اني عليه 

 .ضني متساقطني أمور تناقضت مع شهود اإلثبات مما جيعل الدليلني متناق

 ذلك قالت حمكمة النقض بأن ويف 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد �

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

وعلـي يجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النت
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

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

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

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

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

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

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

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

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

ه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود صالح
 .وعدم االطمئنان إليها 
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩عن رقم الط(

 وكذلك قضي بأن 

 �������$����T6��)Q��f"و���T>&>���K�Y��:	���$�Y4������د��6N��K���TNUد(�א	ذא�"و[
����[�)
���K��>د�TR��T6�4� و��������������������]����$�Y���Qא�א�����	ض�و��z�h��دא��Fא����M6دون�"ن��7,

����6F"���6��$�d��F�2�g
R�����K�1א���A7�1�����dو<���وא�������������
ن����N7����6Fs/د��
����م�و ���
�c���iא�Q�����T6و<�:	�����YL������$�Y4�����1د��4R�)���T�Rא���6TN���������$�b����$�D��J����F^2�

��AF.�
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
حـال قررا زعما بأن المتهمين والمجني عليهمـا .. أن شاهدي اإلثبات األولـين وكان الثابت  

وـكـان ـكـال منهـمـا يواـجـه األخــر .. كاـنـا يقـفـان عـلـي أرض مســتوية حــدوث إطــالق األعـيـرة النارـيـة 

 ) .الوجه في الوجه(

 ورغم ذلك يأتي تقرير الطب الشرعي مع النقيض 

 املعلومتني متاما من هاتني 

�1]�������������������1]ذ��&	��� -�4R"���$���T6�4R�������dא�P"�W���(�א�A4L4ق��Z�o@א������^ن�א?
��c]�"�..������������������!�Aن����2�W����אI	ض�א�R�1���Rن��N$��$�dA4o"���	��א���DRIن�א"�h"

��T6�4R��6א����4R�..ن����.و<Qא����6���uLAن�0$א�MRא���<����"F[��א��
- ��������4Rن�א���^��	&���T2�/ل������������..�؟؟؟؟؟؟��
�fد���t�/�����h	��F�S4o��7���P[��T:��$

2
	אن��4[��..�����6&�وf&وج����,�	�Qא���<�אن�א�����	&���$�m��������"א�Q>و. 
 وهو األمر الذي يؤكد مدي تضارب الدليلني وتعارضهما 

�د�7'��)��א�����-��"د��Sא���מ�א�ط	��ن��..�������ط������)���א%,����� �و��Eذ�!�

�(دNل����������������و2..��#�* �6)����Nول�א�"��	�����(	����������..�و�א%����א��ذ?��(������X��Eא�����ون�و������

�� ��.�

 هذا باإلضافة 
إلي أن المدافع عن الطاعن قد تقدم لعدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين بتقريـر طبـي  
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سـبق إيضـاحها بصـلب صـحيفة (استشاري أثبـت خطـأ تقـارير الطـب الشـرعي فـي أكثـر مـن مقـام 

ورغـم ذلـك لـم تشـر المحكمـة الطعـين حكمهـا إلـي ذلـك التقريـر بمـا يفيـد اإلطـالع ) الطعن الماثلة

 .بل وأخذت بتقرير الطب الشرعي بكل عيوبه ومأخذه.. عليه واإللمام به واالحاطة بما جاء فيه 

 وهو األمر 

 ������������������������1��[�����	��t���hQ���K�cא�8���8ل�א�Lد�א����]����r��Aא�א�Q>�b����hQא�
�������mAوא@��������..�א��ZLن���h�,א���b 
���.�

حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد : السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو 

يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا 

 ضه قيستوجب ن

 ي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن فف
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن ا علي عدم جديتـه مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتم

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

يه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فمتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 يضا بأن وقضي أ
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 
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 .خالال من المحكمة بحق الدفاع إ

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلك ملا كا

 �&2Qא���]����M�
ل�وא�N�Iم�وא�[�<PI��4א¬�S��Lو��.�.����TNl��6��	"�hQوא�
�����..��14R"و	אق�<Qא�א�678م�و$�و�F(�א�MNOא��Y�L..�א��4��`����r��Aא�א�Q>ن�"�����


ق�א��/�ع�Ae�M��:وذ�}��14Rو �1�����2�Y6..�א@Zfل�א.�
 الوجه األول 

طعني بالرد علي بعض الدفوع وأوجه الدفاع التي متسـك القيام احلكم 

عن ، ولكن بـردود عامـة ومبهمـة وجمهلـة ال جتابـه ها املدافع عن الطا

وهو ما جيـزم بـإخالل .. هذه الدفوع وجوهريتها وال تصلح للرد عليها 

 .هذا احلكم حبقوق الدفاع 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلحكمـة الموضــوع أمـا وأن م

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه  ممــا يتعــين معــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .عن لبحث باقي أوجه الط

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
المقدـمـة ـمـن الـمـدافع وـمـذكرة اـلـدفاع / محاكـمـة الطــاعن محاضــر جلـسـات ـمـن وـكـان الثاـبـت  

التـي كـان .. من أوجه الدفاع الجوهريـة أنها تضمنت العديد .. عن الطاعن أمام محكمة الموضوع 

إال أن .. وصـوال لغايـة األمـر فيهـا ن تفحصها وتمحصـها مصدرة ذلك الحكم أيجب علي المحكمة 
 .اتخذت من الردود العامة والمجملة والمجهلة سندا إلطراح هذه الدفوعمحكمة الحكم الطعين 
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 فعلي سبيل املثال 

 �������������1R&���bא��Lא��&��&A7�u�$��6�6
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 وهذا الرد بال شك 
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 أضف إيل ذلك 
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 وهذا الرد 
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 وفضال عما تقدم
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 إال أن حمكمة املوضوع  
*����7א�د��Eא��ذ�و����د���מ�و��)מ����Nמ���ن����ص��و����+������
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 وباإلضافة ملا تقدم
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 إذ أراد املدافع عن الطاعن   
�	��د�)�א�ط����ن(ول����ن�,���ل�2����א���د��E'� ���[�����ن�א����()מ�א��%������

����و[��)��F��و�-(א�(	��د?����������� ���������)����"�����و���#����

���מ�����ن�����و?�����#��..�((	��د?�א�3�3��ون����(�(�����#�א�����س���

������#������Nو?���#�א����מ����..�؟؟؟؟؟؟�/�'�دא+�'"��-�א�� ..��)و

����������]��و���د+��)���'"���-������)���د*��-����#���(�)ل����و?����#����ل�

�ن�א���מ�א�ط	�ن���מ��4ط�ن��)�ذא����������!�..�א����#������א��ذ�و��؟����N'

�Eد���א��..�����N���,'מ���ل�א����,M����E��ط������و����מ�و2��دون��)����وط��

������ق�א�د��ع��.�

�������Y..�و$��¬�A7��$��4م�..�����2ن�ذ�}�����Lא��M�NOא�X��`���$�h�������1t<&א�$

ض�و]��6م����������TJل�و�¬[��$��R�L�14د/�ع�א�Rل�א�&د����..�������������Zfs������A����2���
���1�4R


ق�א��/�ع�A��..�mA�א����&�� ��4�i���.�
�
�
�



 

 - ٤١٦ -

 ثاني الوجه ال

أمـا .. دفوع السابقة انتقاها احلكم الطعـني مـن مجلـة دفـوع الطـاعن ال

باقي الدفوع وأوجه الدفاع فقـد طرحهـا إمجـاال دون تفنيـد أو فحـص أو 

وهـو األمـر الـذي يوصـم هـذا .. وقوف علي غاية األمر مـن كـل دفـع 

 .ل اجلسيم حبقوق الدفاع باإلخال.. القضاء 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام 

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن تعين علي المحكمةي

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

 الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بأسباب 

 .ي إلي إطراحه سائغة تؤد

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة تفصل فيه ويكون الفصل 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (
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 ملا كان ذلك 
 عـن الطـاعن المقدمـة مـن المـدافعوكان الثابت من خالل محاضر الجلسـات ومـذكرة الـدفاع  

بخــالف مــا ردت عليــه  مــن خاللهمــا العديــد مــن الــدفوع األخــرى ، وأوجــه الــدفاع أنــه قــد أبــدي.. 

إال أن هذه الدفوع المتبقية طرحتها محكمة الموضوع جملـة واحـدة .. محكمة الموضوع ردا مبهمـا 

التي تشير ض مخالفة بذلك القانون وجملة أحكام الـنق.. بزعم أن الغرض منها التشكك في الواقعة 

ومـن ثـم .. أنه يكفي المحكمة لكي تقضي بالبراءة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلي المتهم 
فإنـه .. فـي أدلـة االتهـام  التشـكيك القـائم علـي سـند مـن الـدفاع والـدفوعإذا كان الغرض يتضح أنـه 

أمـا . .يكون غرض مشروع ويوجب علي المحكمة فحص وتمحيص دفاعه والرد عليـه بـرد سـائغ 
بـاإلخالل بحقـوق  هـذا القضـاء يعيـباألمـر الـذي .. المجمل والمجهـل وأن تطرحه علي هذا النحـو 
 :ولعل من أهم الدفوع التي طرحت دون رد هي .. الدفاع والقصور في التسبيب 
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 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من جوهرية جميع الـدفوع وأوجـه الـدفاع أنفـة البيـان بحيـث لـو كانـت محكمـة 

 بشـكل مجمـل وغـامض إال أنهـا طرحتهـا.. الموضوع بحثتها وحققتها لتغير يقينا وجه الرأي فيها 

 .علي نحو يؤكد اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع المستوجب للنقض واإللغاء .. 
�������ن�ذ�!�

��و��+������ن�א�Fق�א�	��ل

 ��������������&���و]��`���6F����K����6������<��و"��"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع��..�������
���������������R
�:
��ZNو$`����
���� &�7����� �X���"�14R�cא������Lم�א�����������M�NOא�m�AF�� &��و7


ع�:
�א��Y�L��ل��F&�א�
 هذا 

 لمتعددة وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 
 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالتي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 
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 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقـرب جلسـة للنظـر فـي الطلـب العاجـل والقضـاء بصـفة مسـتعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه : ثانيا 

 .لفصل في موضوع الطعن الماثل لحين ا

وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه رـقـم ؟؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟؟ جناـيـات أطســا والمقـيـد ـبـرقم ؟؟؟؟؟؟ : ثالـثـا 

 .لسنة ؟؟؟؟؟؟ كلي الفيوم 

 والقضاء جمددا 

 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 

 وعها مجددا أمام هيئة مغايرة إلي محكمة جنايات الفيوم للفصل في موضٕبنقض الحكم واحالة القضية  :احتياطيا 

   وكيل الطاعن           

                                                                        المحامي بالنقض    
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