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��ذ�#�ط�����"�א���מ�א�!�د�و

القضية رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جنايات دشنا ، ي ف –من محكمة جنايات نجع حمادي �

 -:والصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ والقاضي منطوقه.. والمقيدة برقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ كلي قنا 

 حكمت احملكمة حضوريا لألول والثاني وغيابيا للباقني 
 -:بمعاقبة كل من : أوال 

�"�.و
	����؟؟؟؟؟؟�"�؟؟؟؟؟؟� −١
 "�.؟؟؟؟؟؟�و
	����؟؟؟؟؟� −٢
 .؟؟؟؟؟� −٣
عما أسند وتغريم األول مبلغ خمسة أالف جنيه المشدد لمدة خمسة عشر سنة بالسجن 

 .إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية 

قبل المتهمين األول والثاني إلي المحكمة المدنية المختصة بال بإحالة الدعوى المدنية : ثانيا 

 .مصاريف 

 ؟؟؟؟؟/ ببراءة كل من : ثالثا 

 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

 وحيث كان موضوع هذا االتهام ووقائعه 

 تتلخص فيما يلي 

فضــال عــن ســبعة متهمــين آخــرين بــزعم  .. ؟؟؟؟؟؟�/  العامــة الطــاعن األول اتهمــت النيابــة 

 :أرتكبوا ما يلي  محافظة قنا –أنهم بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ بدائرة مركز دشنا 

 املتهمون مجيعا 
بـأن بيتـوا النيـة وعقـدوا  .. ق اإلصـرار والترصـدعمـدا مـع سـب – ؟؟؟؟؟ / قتلوا المجني عليه

وتربصـوا لـه فـي ) مسـدس( لهـذا الغـرض سـالحا ناريـا مششـخنا وأعـد األول مـنهمالعزم علـي قتلـه ، 

 حتـى أطلـق صـوبه ومـا أن ظفـر بـه األول علمـا بتواجـده فيـه ، الثالـثالمتهم المكان الذي أحاطهم 

 فأحـــدث إصـــابته الموصـــوفة بتقرـيــر قاصـــدا قلـتــهعـيــارين ـنــاريين مـــن ســـالحه الـنــاري ســـالف البـيــان 
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 حــال الـثـانيالـمـتهم والذ ـبـالفرار مـسـتقال دراـجـة نارـيـة قـيـادة الصــفة التشــريحية والـتـي أودت بحياـتـه 

 )بنـادق آليـة(تواجد المتهمين من الرابع وحتـى األخيـر علـي مسـرح الجريمـة محـرزين ألسـلحة ناريـة 

 .للشد من أزره 

 األخري املتهمني من الرابع وحىت 
حــال كونــه ممــا ال يجــوز التــرخيص ) بندقيــة آليــة(أحــرز كــال مــنهم ســالحا ناريــا مششــخنا  . ١

 .بحيازته أو إحرازه 

مما تستعمل علي السـالح النـاري سـالف البيـان حـال كونـه ممـا ) عدة طلقات(أحرزوا ذخائر  . ٢

 .ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

 األول املتهم 
  .)مسدس فردي اإلطالق(ناريا مششخنا سالحا  بغير ترخيص أحرز  -١

اسـتعملهم علـي السـالح النـاري سـالف البيـان حـال كونـه غيـر " عدد طلقتـين  " أحرز ذخائر  -٢

 .مرخصا له بحيازته أو إحرازه 

 بناء علي هذه االتهامات اجلزافية التي ال تصادف الواقع واحلقيقة و

 العامة والقائمة علي حمض ختمني وافرتاض من عنديات النيابة 

�����א��������������������������	�و/��.� �,-$��,	+�و%�*�!�(אد�א'�	��م������..�%$"�#"! �א�
�.א�(א=د?�,�<و=אق�و,;!��א:����9א�.�/�8א����6�+1�#�70�د�����01�2��343$5

 ملا كان ذلك 
��"��ن�����$�א��� �و وع�'د�,��+&�א�*��&���(و�אق�و%��' &�و% ���&�و%���دא

�%!�&��"�א2دא�$��د��ل�*מ���د&�و�1د�&�ذא&�א�د��ل��"�' �/.���"����������.��وא

و�1د�&������'��א�د��ع���6א��%.��ن��ن�د��ع�*��&���� ��..������א�����4%.��ن�א3,��ن�

א�	��$�و�ن�د��ع���طو��و*��&��"�א��ذ����א��د�$�����وא�%"�طو�&���"�א��د�د��ن�

א�����$�א��د�$���8.�� �ن��وא��7א���%�دא&��ل���.���1د�&�א���%�دא&�..��و	��א�د��ع�

� ��وא�7 $*�*� �و�دد�1 �א�ط����ن ��ن �א��د�$ ..�"1� �א���%�دא& �1ذ9 ��ن ��ن �א��:מ "��و

�دמ�א(ط�/��ن�������&�!%��.��%�دא&�����8�$;���.��א

 هلذه األسباب 
�ن�.�.�<�����	د��زא�����"���+����'�ل��ن����ض��>�����א�%"�%��ل���ن�1�ذא�א����מ�������������������
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�دא�$������$�א���ض�א�و'��/��6<�	��ز�@�د�د��%�?�����ن��.����ن�א�و'��/�6א�%�"�������������������������"�����د�

�����&���8.����������$�א��و ��وع�%����'ض�א�*����&�����و�אق�א���د�و�Bو����س��دل�����"�ذ���#����ن�

�:א���/ق�א�%���$�


H��..�I!�7.�٩��9=٤٥%$"�א2�	� �א<و=אق��A=B!��C�D؟؟؟؟؟�א�@���6..�,"א���5�
���J���KL76?���=�9��5ل����O�PLא��34,��א�-�!��,(N(د�K/Jق����QRن��9س�,(א,��א�

�OK39U�32=?�א��I!���	����6��-5���Y�ZאV�J�..��3�6�WXאل�א��H�[$2؟؟؟؟؟�/�و�..
�.دא�9�8Lم�א�L���QR^�א�.�[�א��0,��

 فعلي الفور انتقل 
رفقـة سـكرتير التحقيـق ن الواقعـة إلي حيث مكـا.. محرر المحضر السيد وكيل النائب العام  

أفـرد (كما تبـين وجـود جثـة مسـجاة علـي ظهرهـا .. وجد تجمع كبير من األهالي ولدي وصوله .. 

اـلــذي ســـيتبين فيمـــا بعـــد أـنــه ـلــم يكـــن ( ؟؟؟؟؟/ الســـيد الراـئــد وتـقــدم إلـيــه ) محضـــر مســـتقل بوصـــفها

وال دشــــنا ؟؟؟؟؟ أحـــر رقـــم بالمحضــــ..  الضــــابط بمركـــز شـــرطة دشـــنا ) ..موجـــودا بالواقعـــة ابتـــداءا

 .. الثابت من خالله  ؟؟؟؟؟؟المؤرخ 

�	+������6ذ!����א�$��3��C=#��+�؟؟؟؟؟�..�؟؟؟؟؟�/�א����3�6�W��X,��;ن���!
���4��
�	�����א�$����8א�-���"�،�وא����cوع����a..��@����4؟؟؟؟؟؟�Jدא=`�د,

�?7Lوذ�eK2�9אز�J�8و��א���.�א�$
. مــأمور مركــز شــرطة دشــنا .  .؟؟؟؟؟؟/ أنــه محــرر بمعرفــة العقيــد وثابــت بهــذا المحضــر  

 ؟؟؟؟؟/ مقررا بأن المجني عليه المـذكور قـام بتسـليم نفسـه علـي أثـر اتهامـه مـع آخـرين بقتـل المـدعو

 .؟؟؟؟؟؟ / ٕواصابة المدعو، )  األول حالياطاعنشقيق ال(.. 

 وبناء علي ما تقدم 

م�؟؟؟؟؟؟�����6א��34,���א�-�!����5�e�.�H(�����)�א����3��9���3�6�WX(%$"��$�=��6ض�א���(=����� 
�)�.��6�2�aو��=9�l5"و�kא�(א#-���Y�8jא�א'�	�م(

 مساءا كانـت ١٢ر٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبذات تاريخ الواقعة هذا 

قد حررت محضرا بمركـز ؟؟؟؟؟؟ / شقيقة المجني عليه المدعوة 

والتي سـيتبين عـدم وجودهـا علـي مسـرح األحـداث (شرطة دشنا 

   ومع ذلك زعمت من خالل محضرها ) أصال
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/ بقتـــل شـــقيقها المـــدعو.. ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ / بأنهـــا تـــتهم كـــل مـــن �

   ؟؟؟؟؟؟

 وأردفت قائلة 
 ؟؟؟؟؟؟/ قتـل علـي أثرهـا الـمـدعو.. بـأن هنـاك مشـكلة بـين عائلتهـا وعائـلـة سـالفوا الـذكر  

وقـد قـام شـقيقها .. ه تلـبق) المجنـي عليـه حاليـا(وقد تم اتهام شقيقها )  األول حاليـاطاعنشقيق ال(

علـي حـد (وأثنـاء عرضـه علـي النيابـة فوجئـت واليـوم .. لعرضـه علـي النيابـة العامـة بتسليم نفسـه 

 .بقتله .. بقيام سالفي الذكر ) زعمها

 واستطردت زاعمة
علـي بالشارع وأن المذكورين قاموا بهذه الفعلة بأن هذه الواقعة تمت أمام جميع المتواجدين 

وبــاقي  ..  " األولطــاعن ال "ثــم زعمــت بــأن قاتــل شــقيقها هــو.. ة ســلفا إثــر الخالفــات المــذكور

  . !!المتهمين قاموا بتحريضه

 ثم قالت 
ولم تدع بأن باقي المتهمين هم من أمـدوه .. األول استخدم في الواقعة طبنجة الطاعن بأن  

 .!!! لحة ؟بهذه الطبنجة أو كانوا متواجدين بمكان الواقعة أو أنهم كانوا حاملين لثمه أس

اســتمعت .. الســاعة الواحــدة مســاءا ؟؟؟؟؟؟ وبــذات تــاريخ الواقعــة هــذا 

 -:بأنه ) بهتانا(الذي قرر  .. ؟؟؟؟؟؟/ النيابة العامة ألقوال الرائد 

ـيـوم الواقعــة وكــانوا جميعــا يســتقلون ـفـي  عــرض المتهمــين عـلـي النياـبـة المـعـين ـفـي مأمورـيـة 

تنــاهي إلــي ســمعه .. أمــام المــدخل الغربــي للمحكمــة مــين وحــال إنــزال المته.. ســيارة التــرحيالت 

 .صوت طلقين ناريين متتاليين ) حسبما زعم(

 وعلي وجه السرعة توجه 
 ملقــي ..؟؟؟؟؟؟ / أبصــر المجنــي عليــه .. وهنــا ..  الســتطالع األمــر إلــي بــاب المحكمــة 

يـقـوم بالـعـدو . .؟؟؟؟؟؟ / أمــين شــرطة ـيـدعي كـمـا أبصــر عـلـي األرض جــراء إطــالق الـنـار علـيـه ، 

وكــان ) ـمـن ظـهـره(وأبصــر هــذا الشــخص ـمـن خلـفـه خـلـف الشــخص اـلـذي أطـلـق األعـيـرة النارـيـة ، 

) خلــف أخــر(دراجــة بخاريــة ثــم اســتقل  اللــون ويجــري بطريقــة غيــر مســتقيمة جلبــاب كحلــييرتــدي 

 .وقاما بالهرب 
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 واستطرد زاعما 

�ن�,;��������9ول�א��2�p"אم�א�@���eKא����4=`�א���oص�,������(#��3^�ذ����mא����� �'J�qp��c�
�eK@�������-��.אزد�9م�א��c=ع�,���=?�ووN(د�2(ق��QD�`=�rن�א�(א#-���9ل�دون�א2

.������%��ن���دמ�!��%.��و�.%��.���8ذ���מ�������������%	د��א2@�����8"�1ذ�9א�وא'��$����%������:����و��$7(

�!).��ن�1ذא�א� ��ط��و	ودא����وא'�$��"�א(!ل�؟

 وعقب ذلك 
ـه  ة إلرســال ط ســيارة الـتـرحيالت وقــام بإخطــار مركــز الشــر قــام بإعــادة المتهمــين إـلـيـقـرر بأـن

وهـو  (؟؟؟؟؟؟ / مـدعوالمجنـي عليـه بالالذي كان يجمع الكالبش الحديدي ثم قام بفك .. تعزيزات 

 .)شخص مقبوض عليه في اتهام أخر

 وأضاف بأنه كان برفقته كل من 

- ��/�
��!� ؟؟؟؟؟؟/

- ��!�s��7�L�/؟؟؟؟؟؟ 

 �.؟؟؟؟؟؟ -

 .؟؟؟؟؟؟ -
� ���ن ���� +	�!� �c6� �-,=�� �6"د �-!� �א�"6(.. +	4!� �!3$"א�(؟؟؟؟؟؟ / ���ن א��`

�3�6�WXא�t!�"9وא�u,KQ,.�(�

 )١(ملحوظة هامة 

��"�1ذא�� ���!!�..�؟؟؟؟؟؟/���ق�و'�����ن�א��%.מ�א�ذ���Hن���د���6א��	�"�������د

��מ���ن��و ����J���$دמ�!�$��ل�%�#�א��وא��� �+��� ����'� ����K %������ن��	ودא�

�.���وא'�$�������

 )٢(ملحوظة هامة 
)�א�ط��ن�א(ول(و�ن��و!��Lא��%.מ�א�ذ�H'����@���������ط�ق�א������ن�א������ن��

�9��'� ���� ��"�א���ض�%�����"��������	�Hא��دن�و��%د�M�%و���$��'��������'!���א�

�א�ط� �ن������	ل���ن�א�@�1د�א�ذ���Hن���دא���6א��	�"������وא�ذ�H'����ن��و!�1�Lذא

�.وطو�ل�א���$�؟؟
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 كما قرر صراحة 
بأـنـه ال يعـلـم .. ـثـم ـعـاد وـقـرر .. ـبـأن معـظـم أـفـراد الشــرطة الـمـرافقين ـلـه شــاهدوا الواقـعـة 

..  ولم يشاهده سوي بعد ارتكاب الواقعـة وأثنـاء هروبـه وأبصـره مـن ظهـره شخص مرتكب الواقعة

 .خارية وال يعرف هوية المتهمين وال أرقام الدراجة الب

 كما أضاف

كـان عاقـدا  ما إذا كـان مطلـق األعيـرة عليـه وال يعلم.. برأسه بأن المجني عليه أصيب 

ـه مــن عدمــه  ـة والعــزم لقتـل 	��د��������ذ����ن�������$�א��و ��وع�و!��+&��'��وאل�و������ل�����(النـي

א�@�ط$����ل�1�ذא�א;%.��מ���;�%	����$�وא�����Jو%ز����Lא����/ق�و18�دא��א(د��$�وط���.���������������������

��"�א;ط�/��ن��و�א�*$و% ��ل��J����;�����$دא����.�(�

تاريخ استمعت النيابة العامة ألقوال شقيقة المجني الوبذات هذا 

 .  التي قررت  .. ؟؟؟؟؟؟/ عليه 

وعند .. عليها ) المجني عليه(عرض شقيقها  حيث كان مقررإلي النيابة بـأنها توجهت  

 ؟؟؟؟؟؟/ زعمت بأنها خاصة بالمدعو ..  اللون وصولها إلي مركز الشرطة شاهدت سيارة حمراء

 ) .الخامسالمتهم ( ؟؟؟؟؟؟/ وكان معه المدعو .. 

 ملحوظة هامة
�ذ�#�و'��&���دמ�!�%.��� ���د ��ن�א��ذ�و���'د��د�&��ن��'وא�.� ��"�א��:מ��ن

و�دמ��@�1د%.����وא'�$�8;��ن�א�*��&��ن��'وא�.��א�%"��מ�%�دل���.���ن�א�������א����א�4

א�%"�ذ��%.����ن��.���%.מ�وא�د��ط�و1و�א��%.מ�א�,��س�و����@,ص�N,����س��ن� �ن�

� �א��%.��ن ���ن�.. �א������ ���ن ��و�د& �א�%" �א�%����& ��ن ����%� �א���ض "��� وذ�#

�.��א��%.�ون��ن�א��א��8�6"�א(,���%��.�

 كما زعمت 
ـأن هــذين الشخصــين عـلـي خــالف مــع عائلتهــا    إلــي مقــر النيابــة ثــم توجهــت بعــد ذلــك.. ـب

كـمـا .. وـبـدأ المتهمــون يهبطــون منـهـا .. وهـنـاك شــاهدت ســيارة الـتـرحيالت واقـفـة أـمـام ـبـاب المحكمــة 

يـنـزالن .. شــخص أخــر ) الكالـبـش(ومعــه ـفـي ذات القـيـد الحدـيـدي ) المجـنـي علـيـه(شــاهدت شــقيقها 

 .من سيارة الترحيالت 
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 وهنا زعمت 
عيره نارية من طبنجة كانـت لديـه علـي شـقيقها األول حال إطالقه أالطاعن بأنها شاهدت  

ـثـم هرـبـا ـمـن ) .. الثـانيالـطـاعن ( ؟؟؟؟؟؟/ ثـم ـجـري ورـكـب علـي دراـجـة بخارـيـة خلـف الـمـدعو.. 

 .المكان 

 قامت باالختباء زعمت بهتانا بأنها وعقب ذلك 
وزعمت بأنهـا .. ثم توجهت إلي مركز الشرطة وقدمت بالغ !!!! خشية إطالق النار عليها 

 :وقررت بأنهما .. وقررت بأنها شاهدت المعتدي علي شقيقها .. ت بمفردها كان

�.و�I!�)Y#�م�,K/vق�א��4=���3�6..�א��I6�Pא<ول� -
 .وY(�א��`���ن�1�2*�א�"=א��Nא�.�p=��5)�א��I6�Pא�����w(؟؟؟؟؟؟/�א�"6(� -

 أما عن دور كال من 
تهما في السيارة الحمـراء وانتابهـا فقد قررت بأنها شاهد.. في الواقعة .. ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟ 

ـم تشــاهد أيــا منهمــا أمــام النيابــة ولكنهــا !! الشــك فــي حــدوث شــيء  ثــم قــررت صــراحة بأنهــا ـل

 !!!.تتهمهما ؟
�������%��ن��������د���دמ�!��$�	���ع�%��#�א��وא��$��������������������J%	د��א2@�����8"����:����و��$7(

�دמ�و	ود�1ذ�9א���د����K %��$�'وא�����.)�و�מ�%@�1د��1�!

 زعمها بأنها رأت الواقعة برمتهابدليل أنها علي الرغم من 

 األول زعوم بأن الطاعن إال أنها لدي سؤاهلا عن عدد الطلقات امل

 علي شقيقها أجابت قد أطلقها 

 "معرفـــــــــــش " 

 �������������	$3$�c,��!)6V�א�O�$�Pא��O�$���I5א2�+�-��'��	�;,�O=�#�����..���������;,�O=��#���	4Qو�
�"x$5؟��ن�����#.!!!�

 األول الطاعن ووصفت مالبس 
.. وكانـت المسـافة قريبـة جـدا بينـه وبـين شـقيقها  " .. أسود مخطـط" بأنه كان يرتدي جلباب 

هـذا بـرغم أنهـا سـبق وقـررت بأنهـا ال تعلـم أيـن اسـتقرت " (ضربه في وشه " وعادت وقررت بأنه 

 !!!!) .الطلقات 
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 العامـة ألقـوال المـدعو  استمعت النيابة) ؟؟؟؟؟؟(وبذات التاريخ 

/ الـذي ـكـان مقـيـدا ـبـذات الكالبـش ـمـع المجـنـي علـيـه (؟؟؟؟؟؟ / 

 فقرر   .. ؟؟؟؟؟؟

.. وبمجـرد دخولهمـا مـن بـاب المحكمـة ..  مـع المجنـي عليـه بأنه هبط من سيارة الترحيالت

كور وأثناء ذلك قام الشـخص المـذدفعه خفيفة دفع هذا الشاهد فقام ب" مرحبا " فوجئ بشخص يقول 

ثـم  .. بإطالق عيارين ناريين في وجه المجني عليه الذي سقط علي األرض داخل بـاب المحكمـة

 .ولم يفق سوي في سيارة الترحيالت ) الشاهد(اغشي عليه 

 واستطرد هذا الشاهد قائال 

 ����������3�6�WXא�]�H�5���4-��+�
��z�-5�'���;,�..���������Qא��qpcא��`�Qو��..�������;,����Hوو

�(2]�א�.���34،��}��،�و��ن���5"`���6!���،�/(�85،��������!"�����]�.�Nو�".�

 وعن السالح 
 ومـن فـي وجهـه مباشـرةوأطلـق منهـا عيـارين نـاريين طبنجـة المستخدم قـرر بأنـه عبـارة عـن 

 .مسافة أقل من متر ونصف تقريبا 

 وأضاف مقررا 
مـنـاء الـشـرطة وأردف ـبـأن أـحـد أ.. بأـنـه ال يعـلـم قصــد الـقـائم بالتـعـدي عـلـي المجـنـي علـيـه  

 !!!!!!!!!!!.هرول وراء هذا الشخص  ؟؟؟؟؟؟/ يدعي

اســـتمعت النيابـــة العامـــة  .. ؟؟؟؟؟وبـــذات التـــاريخ أيضـــا هـــذا 

األول الطـاعن المزعـوم أنـه تتبـع ؟؟؟؟؟؟ / ألقوال أمين الشـرطة 

 فقرر .. ولم يقم باللحاق به 

ـكــان الراـئــد يالت لــدي وصـــول ســـيارة التــرح..  علــي محكـمــة دشـــنا أـنــه ـكــان مـعــين حراـســة

وـلـدي .. ) اثنـين ، اثـنـين(يرســل إليـه المتهـمـين .. )الـذي ـلـم يـكـن موـجـودا بالواقعـة أصــال( ؟؟؟؟؟؟/

 ؟؟؟؟؟؟/ قـام شـخص باختراقـه والخفيـرأول خطـوه داخـل المحكمـة ) ومـن معـه(دخول المجني عليـه 

فـي ثـم هـرب  فـي وجـه المجنـي عليـهوقام ذلك الشخص بإطالق عيارين ناريين .. من الخلف .. 

 إال أنه استقل دراجة بخارية وهرب فلم يلحق به  .. فقام بالعدو خلفه.. اتجاهات غير مستقيمة 

 وأضاف قائال
لـم يتحركـوا خشـية الذي حاول اللحـاق بـذلك الشـخص حيـث أن كـل المتواجـدين بأنه الوحيد  
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 !!.أن يقوم ذلك الشخص بإطالق النار عليهم 

 وعن وصف ذلك الشخص قرر 

��;,�7x#و����������������������2(د��]��.�Nא�.���5�،���34"`���6!���و�|����،�و�}��א���(ن�،�و{
�[P~�..���4./��-!٩��3�6و��ن��WXא��Nو�a�I5=�36��	4!�*�/����!�. 

 وأضاف 
وما إذا كان عاقد العزم والنية علي قتل المجني عليه مـن قصد ذلك الشـخص بأنه ال يعلم  

 .واجده كيف علم بمكان تعدمه ، وال يعلم 

ـة العامــة أ .. هــذا ـت النياـب  حــرزت فــارغين لطلقــين نهــاوقــد أثبـت

  ملي كانا بجوار جثة المجني عليه ٩ناريين 

 صباحا اسـتمعت النيابـة العامـة ألقـوال الخفيـر ١١ر٤٥الساعة ؟؟؟؟؟؟ وحيث أنه بتاريخ  

 وقرر  .. ؟؟؟؟؟؟/ النظامي 

الـذي لـم ( ؟؟؟؟؟؟/ ثنـاء وقوفـه مـع الرائـد وأأنه كان معين لنقل المتهمين إلي محكمة دشنا  

فنظـر فـي اتجـاه بـاب الت سـمع صـوت طلقـين نـاريين بجوار باب سيارة التـرحي) يكن موجود أصال

فقام علي الفور بإعادة باقي المتهمين إلي سـيارة .. فوجد المجني عليه واقع علي األرض المحكمة 

 . طالق األعيرة الناريةولم يري الشخص الذي قام بإ.. الترحيالت مرة أخري 

 وأضاف بأنه 
 بأنـه ال يعلـمكمـا قـرر .. قـام بمالحقـة ذلـك الشـخص  .. ؟؟؟؟؟؟/  أمين الشرطة سمع بأن 

 .نوع السالح المستخدم في الواقعة 

�)�ن�א�وא �K�ن�1ذ�9א�@.�د�������$�;���%د��.��:����و�$7(� 

 وأقر املاثل 

�������Yא�;!(=����5!;����a�7��x$د��)��N),)��j���-#��5"א�و��������6(�����7)��8א�(א"�
�.!@.(ق�

أمام النيابـة العامـة  .. ؟؟؟؟؟؟/ وبسؤال الخفير النظامي .. هذا 

 قرر    ..

ـه كــان معــين خدمــه داخــل ســيارة الـتـرحيالت ب ولــدي وصــول .. لتــأمين إحــدى المتهمــات أـن

 ؟؟؟؟؟؟/ رائـد ثـم أمـرهم ال.. سـمع صـوت ضـرب نـار وصـراخ .. السيارة وبدأ المتهمون في النزول 
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ثـم عـادت الســيارة .. وأعـاد المتهمـين الـذين ـكـانوا نزلـوا بـعـدم النـزول ) الـذي لـم يـكـن موجـود أصـال(

 !!!!!.إلي مركز الشرطة 

������..����ن��و	�ود����وא'��$��!������������؟؟؟؟؟؟/���%��ن��������د��ن�א��א/�د���������:����و��$7(�
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شــقيق المجـنـي علـيـه  .. ؟؟؟؟؟؟/ م الـمـدعو تـقـد؟؟؟؟؟؟وبـتـاريخ 

 بشكوى إلي النيابة العامة وبسؤاله فيها أجاب باألتي  .. 

األول الطـاعن قتل فيهـا شـقيق ) حاليا(أنه علي أثر مشاجرة بين عائلته وعائلة المتهمين 

وـتـم تحرـيـر محضــر ـبـذلك وظــل بقـتـل الـمـذكور ) المجـنـي علـيـه(وـتـم اتـهـام شــقيقه ـطـارق .. حالـيـا 

بإقنـاع المجنـي عليـه ) ؟؟؟؟؟؟/ المدعو(وفي اآلونة األخيرة قام نجل عمه .. لمجني عليه هارب ا

بنـاء  ؟؟؟؟؟؟وبالفعـل توجـه إلـي مركـز الشـرطة يـوم الجمعـة .. بأن يقوم بتسليم نفسـه للشـرطة حاليا 

المسـاس  بتهديـد العائلـة األخـرى بعـدم ؟؟؟؟؟؟/ وبعـدما قـام المـدعو .. علي اتفاق مع رجال الشرطة

  .به أثناء تسليم نفسه

 وبالفعل مت تسليم اqني عليه ملأمور مركز الشرطة 

 مع التنبيه بأنه مرصود ومهدد بالقتل مبا يستوجب محايته 
 دون مقررا بأنـه فـي اليـوم التـالي تـم ترحيـل شـقيقه مـن مركـز الشـرطة إلـي المحكمـةواستطرد  

 مــع أنهــا مــن خــارج المحكمــة أنزلــت المتهمــين كمــا أن ســيارة التــرحيالت .. حراســة مــن الضــباط 

وكل الخدمة المعينة علـي هـذه السـيارة كانـت مـن األفـراد فقـط ولـيس .. المفترض تدخل المحكمة 

 .بينهم ضابط 

 ) قررحسبما (ونتج عن ذلك كله 
ـذين ـبـاعوه ) المجـنـي علـيـه (أن ـتـم قـتـل شــقيقه  ـم رجــال الشــرطة اـل ) .. عـلـي حــد لفظــة(بعـل

وـلــه يـتــردد عـلــي المركـــز بصـــفة مســـتمرة ..  )الثاـلــثالـمــتهم (؟؟؟؟؟؟ /  ـبــأن المـــدعووـقــرر بأـنــه عـلــم

أـنـه عـلـم .. وـقـرر أيضــا .. واـنـه بلطجــي ويعمــل مرشــد .. عالـقـات ـمـع الـمـأمور وضــباط المباـحـث 

 ؟؟؟؟؟؟/ صباحا وتقابل مع مخبر يـدعي٧بأن المذكور ذهب للمركز في ذات يوم الواقعة الساعة 

ومكـثـوا لدـيـه ـلـبعض الوـقـت حـتـى عـلـم ـبـأن ) ـفـي المباـحـث (؟؟؟؟؟؟/ دعي ـثـم توجـهـا لضــابط ـيـ.. 

 .المجني عليه سوف يرسل إلي النيابة 

 وعقب ذلك 
ألنـه كـان غادر المذكور مركز الشرطة وأبلغ أهليتـه حتـى يقـابلون المجنـي عليـه عنـد النيابـة  
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 .وبالفعل تم قتل شقيقه  .. د ضابط مع المأموريةجيعلم بأنه لن يو

 )مقدم الشكوى(ف املذكور وأضا
وشهرته (؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟(أنه لم يري قاتل شقيقه ولكنه يتهم كل من  

 ، وشيخ ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟كما يتهم مركز شرطة دشنا بالكامل ، ) .. ؟؟؟؟؟؟

 .بالتواطؤ مع أنفي الذكر  ؟؟؟؟؟؟/البلد

 وأردف قائال 
أـنـه اســتعمل طبنجــة ، كـمـا ســمع األول ، الطــاعن ـلـي شــقيقه هــو ـبـأن المعـتـدي عأـنـه ســمع  

أن كمــا ســمع بأنهــا اســتقرت فــي رأســه ، وأنــه ســمع أنــه ضــرب عليــه طلقــين نــاريين ، كمــا ســمع 

 ) .؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟(األول كان معه الطاعن 

 كما قرر 
ة ولـيس بيـد مـتهم كان مقيدا بيد أحـد رجـال الحراسـ) المجني عليه(بأنه سمع بأن شقيقه  

 وأهلية المتهمـين وكبـار رجـال التواطؤ بين مركز الشرطةوقرر بأن ذلك دليل علي .. أخر كما قيل 

ليـكـون شــخص مقاـبـل شــخص وينتـهـي الـخـالف عـلـي .. عـلـي أن ـيـتم قـتـل المجـنـي علـيـه .. البـلـدة 

 .ذلك

 باسم عزب/ ومبواجهته بأقوال الرائد 

 ��������3���H�7א<#��(אل���������Yد�<ن����..�#���=�,��;ن�)��N)!�I��Q5���[,���Cא�א����Yن��و
�%�אد�,"ون��.�ط��I6�?=�.6� �����5=)!;�א�..�m���6ذ��"	c5�V���و#�=�,;ن���8א.�

 واختتم هذا الشاهد أقواله

��������������������4�

��/��د�V���!ل���N=���%���+�	-!و��!��pא<ول����I!���	��(��3Nא'�	�م����,
��$3$
�8�$��B/א)���,�+Y7א�.�"�و��l3
�.و!-	+�

ضــابط نظــام (؟؟؟؟؟؟ / ســتمعت النيابــة العامــة ألقــوال وحيــث ا

 فقرر باألتي  ) .. بمركز شرطة دشنا

) ؟؟؟؟؟؟/ كمـا زعــم الخفـيـر(لتعـيـين خــدمات المأموريـات الخارجـيـة انـه ـلـم يـكـن مـعـين خدـمـه  

والــذي دون ) خدمــة ليليــة (؟؟؟؟؟؟حتــى الثامنــة صــباح يــوم فــي الخدمــة ) بايــت(حيــث أنــه كــان 

  . " ؟؟؟؟؟؟/ الشرطة " اصة بالمجني عليه هو أمين المأمورية الخ
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 وأردف قائال 
قـيـد  وـقـام ـبـإطالع السـيد المحـقـق علـي دفـتـر س المأمورـيـةرأ ـكـان عـلـي ؟؟؟؟؟؟/ بـأن الراـئـد 

 :الذي قام باإلطالع عليه وأثبت ما يلي .. المأموريات 

�...������#=����x��,��5=)!;�م�אK���4�ن�א2Y�.�����؟؟؟؟؟؟"���א2��+�=א١٩٨����1+���� �א��!��و
��/�
�.��و�7�L؟؟؟؟؟؟

��������x��,����4Y�.��������O���.ZJ����$6א�;!(=4,����5	�5�	����وא��2�Kم���������������١٩٩ �א��
�����������������Y-���43و�א��א���2א�I�!�t�3#)����-��	+����6א��34,��وא��	�)�٢(؟؟؟؟؟؟)�١(א�

������؟؟؟؟؟؟/�و��5�+��t3#)��O�.ZJא��א1"�������..........�؟؟؟؟؟؟��%�-D�mذ��O�.ZJو�������!
��/�
 .�؟؟؟؟؟؟/�

 )أمحد عزمي(عاد الضابط املاثل وهنا 

علـــي رأس ؟؟؟؟؟؟ / ليقـــرر بأنـــه ال يعلـــم مـــا إذا كـــان الرائـــد  
كمـا أنـه ال يعلـم سـبب عـدم توقيـع ذلـك !! المأموريـة مـن عدمـه 

 !!.الرائد علي المأمورية 
طلبت النيابة العامة إجراء تحريات حول ؟؟؟؟؟؟ وبتاريخ .. هذا 

 .  ة برمتها بمعرفة األمن الوطني الواقع

 ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟؟/ حضر املدعو

 ) الذي كان مقيد بذات الكالبش مع اqني عليه (

 بأنه لديه أقوال جديدة ستغري جمري التحقيق .. وقرر 

 وبالفعل استمعت النيابة العامة ألقواله مقررا 

 ����J��4��

���/��د�V����!�I��!���	���3�6	�����א��34,�����ن�!;!(=�8��$�����5א�����-!�I��Q5��
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�.�Hدق��$5���3%=��
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 وأضاف قائال 
وـلـم يـكـن وعــدد أرـبـع خـفـراء فـقـط  ؟؟؟؟؟؟ / أن المأمورـيـة ـكـان عـلـي رأســها أـمـين الشــرطة  

طلـب منـه القـول بـأن هـذا ..  ؟؟؟؟؟؟ / وأن األمين المـذكور فـي مواجهـة الضـابط .. هناك ضابط 

 .الضابط كان مع المأمورية 

 واسرتسل مقررا 
نزلــت أمامــه إحــدى الســيدات كانــت مقيــدة بأحــد  حــال النــزول مــن ســيارة التــرحيالت هبأنــ 

..  هـو والمجنـي عليـه ومـا أن دلفـا مـن بـاب المحكمـة حتـى تـم قتـل المجنـي عليـه ثم نزل.. الخفراء 

 .وتلك السيدة المذكورة شاهدت الواقعة برمتها لكن الخفير أخذها واعادها لسيارة الترحيالت 

 رفاعي أمحد إبراهيم / ومبواجهته بأقوال اخلفري 

؟؟؟؟؟؟  وأخـذ / وطلـب اسـتدعاء المـدعوة .. قرر بأنـه يكـذب  

 .أقوالها 
 وعن موقع سيارة الرتحيالت 

وأن ـبــاب .. أمـــام البواـبــة المواجهـــة للمعهـــد األزهـــري  .. ـقــرر بأنـهــا كاـنــت خـــارج المحكـمــة

 :وقرر صراحة .. السيارة كان في اتجاه المعهد وليس في اتجاه المحكمة 


�	���א������������������د��وא��ن�א������ن�א���س����و��وא��������

�����אس�������دون�אن��ون��و�����.�

 حضـر إلـي ديـوان النيابـة العامـة ؟؟؟؟؟؟ هذا وفي ذات التـاريخ 

وقـرر ـبـأن لدـيـه أـقـوال ) ـشـقيق المجـنـي علـيـه (؟؟؟؟؟؟ / المـدعو

 :يريد اإلدالء بها وهي كالتالي 

فتوجـه إليـه فقـام بتعزيتـه فـي .. فوجئ باستدعاء مأمور مركـز دشـنا لـه  ؟؟؟؟؟؟  بتـاريخ أنه

ر له بأن الوضع الحالي أحسن من السـابق وأن راجـل سـقط فـي مقابـل راجـل وانتهـت ثم قرشقيقه 

وطـلـب مـنـه الـكـف .. وأـنـه وأشــقائه يســتطيعون اآلن مباشــرة أراضــيهم الـتـي كاـنـت جـفـت .. المـشـكلة 

 .علي تقديم شكاوى ال طائل منها علي حد زعمه 
$�א��	���"��(؟؟؟؟؟؟�/�و���ذא&�א�%�������P ���&�א����د�و�����@

�������8"�א�����$�א����$�و'���&����.���%�:�����"�8 ���$�������������)�
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 ت أقواهلا السابقة وعلل

 بـأنهم مـن وأنهـا علمـت مـن النـاس.. بأن األشخاص الذين اتهمتهم بينهم وبين عائلتها ثـأر  

 .قتلوا شقيقها 

أحـد (؟؟؟؟؟ /  استمعت النيابـة العامـة إلـي أقـوال ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 .)   المتهمين الذين كانوا بسيارة الترحيالت

وـلـدي وصــول .. مــة للمعارضــة فــي حكــم علـيـه  كــان ضــمن المــرحلين إـلـي المحكوـقـرر بأـنـه 

ثم نزل منها المجنـي عليـه ومعـه .. سيارة الترحيالت إلي المحكمة وقفت في جهة المدرسة األزهرية 

حـتــى أـتــي مـــن وراـئــه .. ومـــا أن دلـفــا إـلــي ـبــاب المحكمـــة الكالـبــش الشـــخص المقـيــد معـــه ـفــي ذات 

 .شخص وأطلق عليه عيارين ثم هرب 

 وأضاف 

 ��IQ5�����;,������1و=א�`�N�qp
�`����4Y��..��[,�����5=)!;�س�א�=���6�IQ5������
��3�6�و�9(���..��WXא�t!��2�9א�`����4Y�IQ5و��.�

 وعن وصف الشخص املعتدي علي اqني عليه 
واسـتخدم فـي ..  كحلـي مخطـط بقصـير القامـة ، ومليـان ، ويرتـدي جلبـاقرر بأنه شـخص  

ـم .. فــي رأس المجنــي عليــه واســتقرت عياراتــه .. اعتدائــه طبنحــة  ـك الشــخص وـل وقــرر بهــروب ذـل

 .يتعقبه أحد 

 ورد إـلـــي النياـبـــة العاـمـــة تقرـيـــر الـطـــب ؟؟؟؟؟وـبـــذات الـتـــاريخ 

 الشرعي مقررا بما يلي   

 وـمـن الـفـوارغ ؟؟؟؟؟/ ٕبتوقـيـع الكشــف الـظـاهري واـجـراء الصــفة التشــريحية لجـثـة المـتـوفى  

 :المرسلة تبين ما يلي 

ـالرأس" أصــابه المـتـوفى  -١ ذات طبيعــة نارـيـة حيوـيـة حديثــة حــدثت مــن عيــار ـنـاري معمــر  " ـب

أصـاب المجـنـي عليـه ونـفـذ مـن الجـثـة دون أن يسـتقر األـمـر الـذي يتـعـذر بمقـذوف مفـرد ، 
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ـوع الســالح ،  ـد ـن ـاره أو تحدـي ـد نوعــه وعـي ونظــرا لعــدم ثبــوت ثمــة عالمــات قــرب معــه تحدـي

 . إطالق النار القريب ري أن مسافة اإلطالق قد تجاوزتنفإننا اإلطالق ، 

مـع األخـذ ( من الخلف لألمـام فـي الوضـع الطبيعـي القـائم للجسـموقد أصابه العيار الناري 

 ) .في االعتبار المدى الحركي الواسع للرأس واتجاه ماسورة السالح لحظة اإلطالق

 .وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة جائزة الحدوث الواقعة  -٢

وهبـوط إلي إصابته النارية ومـا حـدث مـن تهتـك دمـوي إصـابي غزيـر ور تعزي وفاة المذك  -٣

 .المراكز الحيوية 

 . الوفاة معاصرة للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة -٤

ــإن اإلصـــابة جـــائزة )  ملـــم٩ فـــارغ طلقـــه نحـــاس عيـــار ٢عـــدد (مـــن خـــالل حـــرز النيابـــة  -٥ ـف

 .الحدوث من مقذوف هذه الطلقات 

النيابــــــة العامــــــة ألقــــــوال  اســــــتمعت ؟؟؟؟؟وبتــــــاريخ .. هــــــذا 

   - :فقررت) .. التي كانت بسيارة الترحيالت(؟؟؟؟؟؟ /المدعوة

كانت هـي ..  في سيارة الترحيالت ومقيدة مع خفير ولدي الوصول إلي المحكمة بأنها كانت 

..  المقيـد معـه وخلفها مباشرة المجني عليـه وزميلـه منها وتوجهت إلي باب المحكمـة أول النازلين

 رضعلـي األونظـرت للخلـف فوجـدت المجنـي عليـه وقـع سمعت صوت إطالق أعيـرة ناريـة وفجأة 

 .فقام الخفير بإعادتها إلي سيارة الترحيالت .. 

  ؟؟؟؟؟؟/ اما ما قرره اخلفري ونفت مت

 يف أقواله ووصفته بأنه كذاب 
مسـافة  علـي المجنـي عليـه النهمـا كانـا خلفهـا بوقررت بأنها لم تـر الشـخص القـائم بالتعـدي 

كما أضافت أنهـا لـدي عرضـها فـي اليـوم  .. وانه الذ بالهرب ولم يتعقبه أحد.. خمسة أمتار تقريبا 

  .كان هناك حرس أكثر وكانت السيارة تقف أمام باب المحكمة مباشرةالسابق علي النيابة 

 ونفت املاثلة مجاع ما جاء علي لسان 

  ؟؟؟؟؟؟/ الرائد 

ولــــم يظهــــر .. بهــــا ضــــابط وقــــررت بــــأن المأموريــــة لــــم يكــــن  

 .الضابط إال بعد إطالق النار علي المجني عليه 
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 كما نفت ما جاء علي لسان 

 ؟؟؟؟؟/ أمني الشرطة 

اللحاق بالشخص الذي أطلق النيران علي بعدم محاولة أي من رجال الشرطة حيث قررت  

 .المجني عليه 

  استمعت النيابة العامة ألقوال ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. ذا ه

 وقرر) .. سائق سيارة الرتحيالت  (؟؟؟؟؟/ ريف شرطة الع
 لسيارة الترحيالت ولدي وصوله إلي المحكمـة بـدأ المتهمـون فـي النـزول مـن أنه كان السائق 

ثم سمع صوت عيارين نـاريين ونظـر تجـاه بـاب المحكمـة فوجـد شـخص مصـاب وأخـر .. السيارة 

 .يلبس جلباب أسود اللون يجري 

 وعقب ذلك 

بـعـــد ؟؟؟؟؟ بســــيارة ـبـــوكس /  الراـئـــد ـثـــم جــــاءمور حضــــر الـمـــأ 

 ) .خفير(؟؟؟؟؟ /  وكان قائدها يدعي الواقعة
 وأكد املاثل 

وأن هـذه ..   حضـر بعـد الواقعـة؟؟؟؟؟؟ / والرائـد  بأن المأمورية لم يأت فيها ضابط تماما 

 ؟؟؟؟؟؟ /ةهي المرة األولي التي تقف فيها سيارة الترحيالت عكس باب المحكمـة وأن أمـين الشـرط

 .هو من أمره بذلك 

 وعن وصف الشخص مرتكب الواقعة 
وكــان لديــه .. أســود اللــون وقصــير القامــة وســمين الجســم قــرر بأنــه كــان يرتــدي جلبــاب  

 .طبنجه

ــاريخ .. ـهــذا  وـقــرر أـنــه ..  ،؟؟؟؟؟؟ /  حضـــر الراـئــد ؟؟؟؟؟وبـت

حاضـــر ـمــن تلـقــاء نفســـه إليضـــاح أن هـنــاك ـلــبس حصـــل ـفــي 

   -:فقرر بما يلي .. يضاحه التحقيقات ويريد إ

وأن هنـاك .. علي مأمورية نقـل المتهمـين إلـي محكمـة دشـنا لم يكن معين انه بتاريخ الواقعة  

بإثبـات أنـه فقـام مـن تلقـاء نفسـه .. ضابط أخر كان معين عليها ثم تم تعينه علـي مأموريـة أخـري 

رج ورائهـا بسـيارة بـوكس وتـرك فخ.. التي كانت خرجت بالفعل ) محكمة دشنا(علي تلك المأمورية 
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 .خبر بالنوبتجية إلثباته علي رأس تلك المأمورية 

 واستطرد قائال 
ســـمع صـــوت أعـيــره نارـيــة وشـــاهد شـــخص يجـــري وأمـــين أـنــه ـلــدي وصـــوله إـلــي المحكـمــة  

ـه أعــاد .. ثــم حــدث هــرج ومــرج .. ه ء يجــري ورا؟؟؟؟؟/ الشــرطة ـم يســتطع فعــل شــيء ســوي أـن فـل

 .ترحيالت المتهمين إلي سيارة ال

 وقرر بأنه 

 �����-{�����J��Y���4�����!�4@����و,��"Y���
����!����3�6�[����Lא'=�.�����א�I��!�..ن�;��,�|N)��%و

�و�u5א�4(,�����3א�U%"�,� �.Zא<�9(אل������א���8�$�-����45א�K�,�"�-,���wغ�א���������������������$6���,�34

�kא��د.�

 ثم عاد وقرر 
ـلـك المأمورـيـة ـمـن بأـنـه ال يعـلـم ـمـا إذا ـكـان ـقـد تنـبـه عـلـي أي ـمـن الضــباط ـبـالخروج ـمـع ت 

 .أثبت نفسه علي رأسها وخرج ورائها .. ولكنه عندما علم بخروجها بدون ضابط .. عدمه 

 ومبواجهته مبا قرره سابقا بالتحقيقات 
ثم يعود .. ولكنه لم يكن علي رأس المأمورية حال حدوث الواقعة قرر بأنه كان متواجدا  

بأن الشاويش النوبتجي أثبت أنه انتقل  يعود ليقرر ثم.. أنه اثبت نفسه علي رأس المأمورية ليقرر 

 .)أي بعد الواقعة(لمعاينة البالغ والجثة 

ـاريخ  ـات األمــن ؟؟؟؟؟هــذا وبـت ـة العامــة ورود تحرـي ـت النياـب  أثبـت

    .الوطني

والذي اثبت أن تحرياته أسفرت عن أنه .. ؟؟؟؟؟ / والمحررة بمعرفة المقدم  ؟؟؟؟؟المؤرخة  

والذي كان مطلوب ضبطه .. وبصحبته المجني عليه .. ؟؟؟؟؟ / ر المدعوحض ؟؟؟؟؟بتاريخ 

) األول حالياالطاعن شقيق (؟؟؟؟؟ / بمقتل  الخاصة ؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ ٕواحضاره في القضية رقم 

 ) . ؟؟؟؟؟/العقيد (وذلك علي خلفية التنسيق مع مأمور المركز .. إلي ديوان مركز شرطة دشنا 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 
 مـتهم مـن ١٤لعـرض  .. ؟؟؟؟؟؟ / برئاسـة أمـين الشـرطة المأموريـة مـن قـوة المركـز قامت  

مســتقلين ســيارة ـتـرحيالت وـلـدي الوصــول إـلـي المحكمــة .. عـلـي النياـبـة العاـمـة بـيـنهم المجـنـي علـيـه 

بعـد وضـع بـاب السـيارة بالمواجهـة من الجهة الغربيـة خارج مبني المحكمة وقفت سيارة الترحيالت 
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جميـع الشـهود اثبتـوا أن بـاب سـيارة التـرحيالت كـان جهـة المعهـد : ملحوظـة ( مـةمع بـاب المحك

 .)األزهري وليس جهة بوابة المحكمة 

 واستطردت التحريات قائلة 
الذي كان بادر أحد األشخاص بأنه لدي نزول المجني عليه ودخوله من باب المحكمة  

في يف املواجهة لي المجني عليه بإطالق عيارين ناريين ع) مخطط(يرتدي جلباب كحلي اللون 

 .ة بدون لوحات كانت تنتظره بقائدها خارج المحكمةناريالرأس وفر عقب ذلك مستقال دراجة 

 واسرتسل قائال 

�-��ل�#��3م�!;!(=��������������������5 %�,��4�
�`�!��Iא��C.�ط��V���Dد�"��-��I�6����@��������5ن���;,
��xL(م�א���(%������������6١٤ض��Q��"x$,؟؟؟؟؟��l5=��,�+	������وذ����������6�m..�؟��؟؟؟؟/��!#�I�!

��3�6�WX3$*�א
�.�zKL!���5دد��

 كما أوردت التحريات 
بأن الحديث الذي دار بين المأمور وشقيق المجني عليـه عقـب الواقعـة كـان الغـرض منـه  

احتواء الموقف ودفع أهلية المجني عليه للتصالح مع خصومهم وأنهـاء الخصـومة الثأريـة تجنبـا 

 .ن الطرفين لحدوث خسائر بشرية بي

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  حمضر يفيد أنه مت ضبط ودأثبتت النيابة العامة ور

 )الثالث حاليااملتهم (؟؟؟؟؟ / املتهم
وأفاد محرر المحضـر أنـه بالتوجـه إلـي مسـكن المـذكور شـوهد يجلـس أمـام بـاب المسـكن  

فتيشـه لـم يعثـر معـه إال أنـه قـد تـم ضـبطه وبت.. وما أن شاهد رجال الشرطة حتـى حـاول الهـرب 

 .علي شيء 

 املذكور أمام النيابة العامة املتهم وبسؤال 

 قرر باألتي 
فـي يـوم الواقعـة بأنه بالفعـل كـان بـالمركز وأضـاف .. بإنكاره كافة االتهامات الموجهة إليه  

فــأخبره المتواجــدين بــأن .. للســؤال عــن تــرخيص الســالح الخــاص بــه ..  صــباحا ٨ر٣٠الســاعة 

فـي فخـرج لـيجلس علـي مقهـى  .. وسيحضر بعـد نصـف سـاعة .. حث لم يحضر بعد رئيس المبا

  .؟؟؟؟؟/ لمركز ومعه مخبر يدعي امواجهة 
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 وعقب ذلك 

����+���6�����"�,�����J����6)N=����$6و�V����ع�א=���
����39���I��!ص�����ون��p��
;,�|N)�%
���QR46��3�6"�,�[�א�WXو%�?�א���.�

 املتهم ونفي هذا 
 .ليه من اتهامات من أهلية المجني عليه أو غيرهم جماع ما تم توجيهه إ 

/��� ���د�وאن�א�����$�א�����$�א����د���������؟؟؟؟؟��و�%�����P..�1ذא��

��/�س���ع�א������J	����6��د�Hوط����א2ط��ع����"��������������–؟؟؟؟؟��

���د�����$����(א� �$�وذ�2�#	�א�4א�%����&�א��.�/�$���.����������

�.���)��@.���ن�א�وא'�$

 ؟؟؟؟؟حتديدا بتاريخ ذلك بأربعة أيام فقط ووعقب 
ـــد  ـــردة ؟؟؟؟؟ / حضــــر العقـي ـــات بمـف ـــه أجــــري التحرـي ـــرر بأـن وـق

 -:وباالستعانة بمصادرة السرية والتي أسفرت عن األتي 

 �������������������I�!���3�6�W�X��4א�

��/��د�V���!5(אن�"���C9��31�@�א�?U���,؟؟؟؟؟��l5=��,����
�����������6��=�C9Jو��P.��])�P!������39��@���+3�@���ذ!���א�$��3�C=#�+�؟؟؟؟؟�������$�����@��و#�م�,

����������8��3 �6."�א��j��4(د�،�و�HJ,�������/��@��4؟؟؟؟؟�Jدא=`�د
��4وא��	+�3%	����2^�א�����,$
�.؟؟؟؟؟�/�

 ثم مت حترير حمضر بذلك 

����V���א�=)!;!��%�-D�..�������z��x�J'�..�و�����6����6א��34,���א�-�!����5�e�.�H(م�؟؟؟؟؟���
���OK3��9U�3��2=?�א��I��!و�����V���9ل��������#���م�..�؟؟؟؟؟؟�/�=%$����א����	+�,���[�א���L����QR=ج

5��!�I!@"س��������=���I5=�36ق�K/v,א<ول��I6�P٩���������3�6א��WXא���rن��(ز��������!��..
�����3��Oود�����aوN	��وא���,�HJ�k"9;%�..���5,�"ون�����=�����N�8د=א$�Z+�#�م�,��-"و�وא�2

��I6�P�3د?�א�#�O�9)��/؟؟؟؟؟؟��)�������wא��I6��Pא��(������,=��Yو%��א��..���������#��,�"�N��9ل��(א�mوذ��
������5=������2������e�@Dא�(א#-���9!��	�,��$�[�!�����Qj�Iد
���4و����a)�,�4دق�������3(א�

�9"�א�c(א=ع�א���.�����3�..���������+	��2�$Kل��3�2=?�א���,�I5=)����א���	�و��$6א�(א#-��#�م�א�
�t��,وא���"��5,��������(..�و'ذوא�,������א=�)�؟؟؟؟؟؟(א��א�..�	��ن�وא#-����,���#��א����+Yد)��Nوو��
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 واستطرد قائال

��#�!(א�,��xL�*,�@��m(!��%43,���3	+�و,��א��"6(����������	�א��W�X(؟؟؟؟؟؟�/�,;ن�א�
���3�6�(�+��#=��3��C$א��aن�؟؟؟؟؟��@����4؟؟؟؟؟؟��ن�!�(א��N"א�א�����������wא����	+��Jدא=`�د
����4و

������OK3�9U�3�2=?�א�������,�+Y=�PL:��/�cא��V��!�����)��������Y�a��#��4�5���4����Cא�Yو
������(א��3-�����(א=�א�Z����QR+���6د�و#��=�,�;ن�������������������������	�א<#(אل��2��39.*�و#��=�,�;ن�א��

��/�cא��V��!�=ن��(א������w؟!!!)א�.�

 وعقب إثبات الضابط املاثل ملا تقدم 

 ؟؟؟؟؟؟/ ا قرره الضابط جاءت أقواله جمرد ترديد مل

 )املعدلة (؟؟؟؟؟يف أقواله املؤرخة 
ـاريخ .. هــذا  ـد ؟؟؟؟؟وبـت ـاب مــن مركــز شــرطة دشــنا يفـي  ورد كـت

    - :األتي

����,c;ن�א'2�-Kم��I6א�@�3=?�=#+�؟؟؟؟؟��$�8#��4وא�@��a��!"pא=��Q[�א�(א#-�� 
)t,א��א�+	�وc,��Cj��5��..���N;�	��وא�).C/�����6ذ!�����Yא�$��3Cدون���m�!�(א�

�ن�6��.2"م���x���Cj��5(ص����Yא�@�3=?��]��Qא�א��	א ���,���J�tN�5:�
 )ذات تاريخ الواقعـة( ؟؟؟؟؟؟ تم ضبط تلك السيارة بتاريخ : أوال 

ـم  ـم التعامــل معهــا عـلـي أنهــا مفخخــة أو مســروقة وـت وـت

والمفرقعــــات والتأكــــد مــــن عــــدم انتقــــال رجــــال المباحــــث 

وتـــم إيـــداعها بهندســـة الـــري ســـحبها للمركـــز تفخيخهـــا و

 !!.بدشنا؟

نظرا لتالحق األحداث اإلرهابية أغفل ضباط المباحث : ثانيا 

 .تحرير مذكرة ضبط للسيارة 

غير مقصود من قبل ضباط في حالة وجود خطأ مادي : ثالثا 

فإنه جاري .. المباحث لعدم تحرير مذكرة بضبط السيارة 
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�.المتسبب اتخاذ الالزم إداريا قبل 
 أعادت النيابة العامة سؤال أمين الشـرطة ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

    - :فقرر..  عن أقوله ؟؟؟؟؟؟ /  بعد عدول الرائد ؟؟؟؟؟؟ / 

ولكنه لم كان علي رأس المأمورية ؟؟؟؟؟؟ / وأن الرائد .. بأنه يتمسك بأقواله السابقة  

وقرر بأنه لم يره حال .. قيع بدفتر المأموريات وأنه قام بالتو.. يركب معهم سيارة الترحيالت 

 .التوقيع ولكنه كان موجود حال االستعداد للمأمورية 

 وأضاف 
/ بأنه يؤكد أقـوال الضـابط .. ؟؟؟؟؟؟ / بأنه ال يعلم لماذا قرر ضابط األمن الوطني العقيد 

 . المعدلة رغم أنها غير حقيقية ؟؟؟؟؟؟

 كما نفي صحة 
 ؟؟؟؟؟؟ / وأكـد علـي وجـود الرائـد ..ررت بعدم وجـود ضـابط بالمأموريـة  التي قجماع األقوال

 .منذ بداية المأمورية وكان يشارك في إنزال المتهمين من سيارة الترحيالت 

 ملا كان ذلك 

 ������I6��P���=دو�`�������Lא�e)�),��Y�sא��I�����و=�+��ن�א������I!� ,�w!���$"م�
���"��Nد�������6�8��3(א�`�
��	"�������6א<ول�،�وא�-��"אم��I��!ن�����ع���e���@Dא<��9"א�k،�و

�#(א������������I�6א�(א#-���6د�و6"ل���������I�!�`��t�P$5����������'B�Yد��)	�cא<ول���א��I6��P������5¢�,
,�<و=אق�£��د�����6�83�ن�א��I6��Pא���������wن��5�����������������5د�����9ل�א=��Q[�א�(א#-��،�����

�ن�א������Y��O���5א�,�:����%��..�א�"=א���Nא��4=����5א�����#�!� �,�	�����Q��!����5א�(א#-�����������J
�.��3א�@D�?�P-�%��א�-3$"�����Q�و!��א�@4"�وא�"������83..�؟؟؟؟؟؟��/�א"-!�O��N�����"�-,�?�P�@!��	%


	���,@.-���א�(א#-������̀ ���5م����������و���@��0ق�2(���-,=��I�!�8�#��و#�"�و�����H!!�؟؟�	��������Qj6"א�����
�−:א�(�(ع���Yو��%�����6ل�א��c/���39ل��Yא�א'�	�م�,;�	��

لعـبـث والـقـدرة عـلـي تزيـيـف الحـقـائق وطمســها ، وأصــابها اارتجالـيـة " 

ٕواهدار األدلة ، وتضليل العدالة ، وهو ما ال يبعث علي االطمئنـان أو 

 " . الثقة 

��;�������Qjא�(��(ع�!�Q9�?="�x	���א�P-�(ن���������..�א���+�{���$"م��3-��������و�����6
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وذلك بعدم تطبيق احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون : السبب األول 

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

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

%vن�א�@�$����3�6%$	��و#��Cא��ن��-��3אP��a�;Po.3*�א�$��(ن�H�?"6(=�..�,"א���5
��Y9"אJ��%א)���:�و���6��Yא��4(�א�����..و�8P.��O'�9א�Q+�א�P-(ن���3%,

أو التأكيد وجود قاعدة قانونية موجودة ، بإنكار الحكم وتتحقق  : صورة مخالفة القانون 

بتطبيق الحكم وتتحقق  : وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. بوجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

أو دي إلي نتائج مخالفة ، نحو يؤعلي أو تطبيقها قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها ، 

بخطأ يقع وتتحقق  : وصورة الخطأ في تأويل القانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهي تتحقق عندما  : وصورة بطالن الحكم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 

عندما تتحقق أيضا وبأن يصدر من هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، تتعلق بالحكم كنشاط 

وأخيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثر في .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 نون وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القا

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

  علي النحو التايل معلي أكثر من وجه نشرف ببيانه
א�����מ�א�ط����ن��������א�,ط�������"�%ط����ق�א�����ون������������מ�%+ط��ن�������$��:�א�و	����א��(ول�

�א��و وع��8"��ن�����א�$���2א�!�د���ن�א�����$�א�����$�و���.������د�و�B����מ������$�����������������

א�	����&�'د�@����א�!�و��وא���وא��;���دאמ�و	�ود��د��$������$�%���ل�1�ذא�א;%.��מ���������������������
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�د���$�א�*���و&�א�%��"����%.����א�������$�א������$��������א���2��$�،�8��;���.����� ��&����"��7����

�.;ل�א%.�מ��������@و������+��د��"�א;�%د

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤فقد نصت املادة .. بداية 
وأن األدلـة علـي أو جنحـة أو مخالفـة إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جنايـة  

ويكــون ذـلـك فــي مــواد المخالفــات والجــنح المــتهم كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكمــة المختصــة ، 

 .................بطريق 

إـلــي بإحالتـهــا ـمــن المحـــامي الـعــام أو مــن يـقــوم مقاـمــه وترـفــع اـلــدعوى ـفــي ـمــواد الجناـيــات  

وكافـة المكونـة لهـا بأركانهـا إلـي المـتهم محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمـة المسـندة 

ؤدي أقـوال وترفـق بـه قائمـة بمـالمراد تطبيقها ، مواد القانون المشددة أو المخففة للعقوبة الظروف 

 ...............ويندب شهوده وأدلة اإلثبات ، 

 ومن خالل صريح هذا النص 
.. صحة قرار النيابة العامة برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة يتضح أن مناط ومعيار 

وأن تورد .. في تحريك االتهام قبل المتهم أن يتوافر لديها من األدلة الكافية التي تخولها الحق 

 .دلة في قائمة تسمي أدلة اإلثبات هذه األ

 أما إذا مل يقم لدي النيابة العامة مثة أدلة كافية 

 ��3Yوא� �د��� ��J� �א�(�(ع ��Qj���J� �و=%-� �א'�	�م �3N)��a�O"4��א2 �	��� �و
�و!-"و!�� �,����9vא��	+����Qj���Jא��O�5�4و=%�tא�"6(¤�#.���.. �Y=ن�#�אv%� Q5(ن�..
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 فالقاعدة بال شك أن 

ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، فإن الحكم إذا عول علي  

دليل باطل في إدانة الطاعن ، يكون باطل ومخالفا للقانون 

ده في اإلدانة إلي دليل غير مشروع ، بما يتعين نقض الستنا

 .الحكم 
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥القضية رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح أن النيابة من مفاهيم قانونية علي أوراق االتهام الماثل ، وبتطبيق جملة ما تقدم 

إلي راق وأحالتها ضد المتهمين رفعت األولمدة قاربت علي العام بعد التحقيق في الواقعة العامة 

وأرفقت به قائمة بأدلة .. الواردة بأمر اإلحالة  – المبتور سندها –محكمة الجنايات باالتهامات 

 :هما .. الثبوت حصرتها في دليلين فقط 
�د�א�@�ط$��−١��.؟؟؟؟؟؟/��'وאل�

 � �א�(�(ع ��Qj� ��#א���� �–���mא<#(אل �	�Q9��-Pא��–��%��� I6و� �	46�
�� +@��� �	�;,� �א'�	�م ��Yא ��39ل �/�cא�� ��35V^�%-�ل ��6� �وא�$"=? �وא�-.� �3��r='�,

�cد`�,��א�Bא���وא����"-���K3�Cא=�א��¥د���،�و�"YJ،�و��	א�$�1*�و/�@/�)Y��6¦��،�و���
��!��'�5.-�����6א'/�§�4ن��و�א�w$��،�و����39ن�א�"��83א�1�$�	�+��aא<و=אق�#.�8א�

�I5=)���א�zK�L'ق�وא"x6"م�א�� �	�4���6د���#(אل�א��C,]�¨�`�א�����O�5و#"�א�
���).Zو��و��H,	��א��4��'��D��#�4	���IQ©�83�"���-!א'/�§�4ن����H���6��3�Jא'�	�م�

 .) من الحكم١٧ ، ١٦ص (

 ومن ثم وبإقرار حمكمة احلكم الطعني ذاتها 
 . أنه يثبت االتهام قبل المتهمين يسقط هذا الدليل المساق من النيابة العامة بزعم

�.�א�%"�א�%�د%.�������و�د%�9����א�!+$�א�%@����$�..�����7&�א�����$�א����$��−٢

�I!� `�� ��39ل �א'�	�م ��Yא O).w�� 83�"�� �!��4دא ��x5� '� �א��` �5�$��א� mذ�
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 ومما تقدم يتجلى ظاهرا
بة العامة وجعلتهما السند لهذا االتهام اللذين اعتكزت عليهما النيا الوحيدين أن الدليلين 

التي تبرر إقامته ورفعه إلي محكمة عجزا عن حمله وال يتوافر فيهما وصف األدلة الكافية 

 .وبذلك يكون تصرف النيابة العامة باطل ومعيب ومعدوم السند والدليل .. الجنايات 

 وحيث كان ما تقدم 
ة الدعوى وحيث أنه لمن المقرر في قضاء النقض أن إقام

 إجراءات ٢١٤الجنائية علي خالف ما تقضي به المادة 

جنائية ، أثره ، انعدام اتصال المحكمة بها ، ويجب أن 

يقتصر حكم المحكمة االستئنافية علي القضاء ببطالن 

الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، حيث يتعلق بطالن 

 .الحكم لهذا السبب بالنظام العام 

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

 كما قضي بأن 
ــة   ــي فـــي المحاكمـــات الجنائـي أن تكـــون المحكمـــة محصـــت الـــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا يكـف

وكاـنـت المحكـمـة ـلـم تطـمـئن إـلـي أدـلـة عــن بصـر وبصــيرة وبأدـلـة الثـبـوت الـتـي ـقـام عليـهـا االتـهـام 

 أنهـا غيـر صـالحة لالسـتدالل الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولـم تقتنـع بهـا ورأت

 .بها علي صحة االتهام ، فإن ذلك يكفيها لتقضي بالبراءة 

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

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم 

2�"'ل�,	��،�%vذא� K�����H�O).Zد�����Y�ª���C5א�����'�#�3م���K	�م�N),�'J(د�
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
باإلدانة يجب أن يشتمل وكل حكم علي األسباب التي بني عليها ، حكم اليجب أن يشتمل  

وأن يشير إلي نص القانون ، ة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها علي بيان الواقعة المستوجب

 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 ������������������.N)�����3,����6�8ن�א�(א#-���א�@��c5ن��א�$��(ن�#"��وQ9�8��a��N+�,�:دא����
�=��ن�א��©��وא��sو�zא���و#- �%3	��وא<��,�*$�������3,�،��,)$-��� x�p��د���א���א2

� x�p��א���א2 �,�5vאد�!Bد`�א<د�� �!�Iא��	+�و�ن����Vم ��O).Zو#(6	� ��QRא� �	4!
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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 ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 

مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .ألوراق في ا

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 وكذا قضت بأن 

�د��� �I!��,� -4��א# �!���6��	1�C#و� �	�Q9�+3$ن���������Qj���6א�(�(ع�
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ا كان ذلك مل
وما أوردته وبتطبيق جمله المفاهيم القانونية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه ،  

تام أن تلك المحكمة يتضح وبجالء .. محل هذا االتهام بيان للواقعة فيه من محكمة الموضوع 

في اعتنقت واقعة لها ظروف ومالبسات وتفاصيل سردتها في قضائها وليس لها أصل ثابت 

تتفق مع وصف عومة والمخالفة للحقيقة المزلجعل الواقعة وذلك كله في محاولة منها .. األوراق 

 .لهذا االتهام   - المعيب بالباطالن –العامة النيابة 

 فبدال من أن تعمل حمكمة املوضوع 
سلطتها في تحقيق الدعوى والتنقيب عن أدلة صالحة لالستدالل بها راحت تستمد ظروف 

ذلك بة ومالبساتها من أقول باطله عدل عنها أصحابها وأقروا بعدم صدق روايتهم األولي والواقع

بات تحصيل محكمة الحكم الطعين لواقعات الدعوى تحصيال باطال مستمدا من أقوال غير صادقة 

  .بإقرار قائليها ، ومن محض افتراضات وتخمينات من عنديات المحكمة
H�%+���*و1ذא���س��د���

����و���د%��א���/ق�א3%�$�ل���د%

 احلقيقة األويل 
بين المتهمين الثالثة تولدت بأن خصومة ثأرية فقد زعمت محكمة الموضوع .. بداية �

والشروع في بقتل شقيق الطاعن األول ، حيث سبق اتهام األخير .. األوائل وبين المجني عليه 

 .شقيق المتهم الثالث قتل 

 وع ومن هنا يتضح أن حمكمة املوض
المجني عليه متهم طالما أن مؤداه أنه .. أقامت قضاءها علي محض تخمين وافتراض  

علي إرتكابهما فإن ذلك ينهض دليال .. بقتل شقيق الطاعن األول وشرع في قتل المتهم الثالث 

وأن دافعهما لذلك وجود خصومة ثأرية لم يقل بها أحد سوي ) قتل المجني عليه(لهذه الواقعة 

فليس هناك باألوراق .. ولم يفصح عن الدليل الذي استنتجت منه هذه القاله طعين ، الحكم ال
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للمتهمين وليس هناك من شهد بمشاهدته واحد جزم بوجود المتهمين بمسرح الجريمة شاهد رؤية 

الحكم األمر الذي يجزم بأن قول المحكمة مصدرة حال إتيانهم أي فعل مادي في الجريمة ، 

فإن ذلك من المحكمة .. خصومة ثأرية بالواقعة بوجود علي وجود المتهمين ا الطعين واستدالله

ٕوانما يكون أساسه الظن ستند ألدلة جازمة أو يقينية ، ال يمحض تخمين وافتراض يكون 

التي مؤداها الزعم بأنه طالما كان المجني عليه هو .. واالحتمال والفروض واالعتبارات المجردة 

فإنهما من المفترض أن .. اعن األول ، وشرع في قتل شقيق المتهم الثالث المتهم بقتل شقيق الط

وهذا القول الظني ال يصلح بحال من األحوال أن !!! يكونا قد اشتركا في مقتل المجني عليه 

ويكون الحكم الطعين قد بني صورة الواقعة في وجدانه بناء علي افتراض وتخمين يتخذ دليال ، 

 .باطلين 

  قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا بأن وهذا عني ما
 األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين علي الواقع الذي انتكلما 

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 

دانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات المطعون فيه أنه قد استدل في إ

والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان 

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

التشريحية ، ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما 

ين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة يفيد رؤيتهما أيا من الطاعن

إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي 

ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه وال 

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

ه من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني عليه بعد تضمنته تحريات

اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، 

ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق 

القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وال يصح أن يؤسس حكمه علي 

 كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها ٕرأي غيره ، وأنه وان

علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت 
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مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 

معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

كاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر جعلت أساس اقتناعها بارت

التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه 

ال علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد 

تعيب بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يبطله ، وال يعصم 

 يكون قد عول في اإلدانة علي ما ورد بتقرير الحكم من هذا البطالن أن

الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها ال 

ٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، واذ كانت تصح كدليل يؤيد 
أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

فه أساسية علي التحريات وحدها وهي ال تصلح حقيقة كونه اعتمد بص

 .دليال منفردا في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه 

 )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٧٥٣٣طعن رقم ال(

 وبتطبيق ما تقدم 
يتجلي .. لواقعات االتهام الماثل وظروفه ومالبساته علي تحصيل محكمة الحكم الطعين  

من أن ثمة خصومة ثأرية ذلك بمحضر افتراض وتخمين وقول ال سند له ظاهرا أنها استهلت 

 رغم عدم قيام أي دليل علي وجودهم بمكان الواقعة ابتداءا فيما بين الطاعنين وبين المجني عليه 

 ثانية احلقيقة ال
فـــي فقـــد اســـتمرت الـــذي قالـــت بـــه محكمـــة الموضـــوع ، علـــي االفتـــراض الخيـــالي وبنـــاء  

ـي قتــل .. مينــات بــال ســند أو دليــل االفتراضــات والتخ ـت بــأن المتهمــين قــد عقــدوا العــزم عـل إذ قاـل

 .المجني عليه ثأرا منه ، وتدبروا األمر ورسموا خطة ووزعوا األدوار فيما بينهم 

  ملسلسل التخمني واالفرتاضات ارهذا كله استمر

 من عنديات حمكمة املوضوع 

����6وN(د�א�  �و��%�+�5$+�,�<و=אق�د��K3وא9"א ،� �	+��e�@Dא<9"א�kא,�"א�א
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 ل أو املنطقعقالسيما وأن هذا االفرتاض ال يقبله ال
 األول لألخــذ بالـثـأر مــن المجـنـي المنكــور ـبـأن ثمــة نـيـة ـلـدي الطــاعنفعـلـي الـفـرض الجــدلي  

.. التـي تعـج برجـال الشـرطة والقضـاء فهل يعقل أن يتم تدبير ذلك علي أن يتم بالمحكمة .. عليـه 

ـدبير القـتـل ـفـي .. فضــال عــن ازدحامهــا ـبـالمواطنين والشــهود  ـتم ـت أـلـيس ـمـن العـقـل والمنطــق أن ـي

؟؟؟؟؟  بتـاريخ كانـت ها المجنـي عليـه التي ارتكبالسيما وأن واقعة القتل .. منأى عما تقدم جميعه 

ـة وهــو لــم يقــم بتســليم نفســه إلــي الشــرطة  ـي الواقعــة الراهـن ـوم الســابق عـل ـاريخ .. إال فــي الـي أي بـت

 .؟؟؟؟؟؟  

 وهو ما يؤكد أن اqني عليه ظل حرا طليقا ألكثر من شهر

  ارتكاب واقعتهبعد
لكانوا فعلوا ذلك  –حكم الطعين  كما زعم ال–قد عقدوا العزم علي قتله فإذا كان المتهمون 

فلماذا االنتظار حتى قيامه بتسليم .. خالل تلك الفترة السابقة علي تسليم المجني عليه نفسه 

ٕبعيدا عن المحكمة وازدحامها وبعيدا تماما عن مكان تواجد رجال فعلوا ذلك  أو كانوا !!نفسه؟
مة وهو تحت الحراسة ومحط فقتله في عقر داره أسهل وأيسر من قتله بالمحك.. الشرطة 

 .األنظار

 ومن ثم يضحي ظاهرا 

�و�א�-�8$ �t#א�(א�t!�*������(א#-��'��-Pא��+Qא��Oא��U%وא�O�43������ن�9
�و�وN(د�£��
�Y"�3�6	��..�وא�P4*�و/.��t1א<!(=���Y"42א�-"אم��I6�KC%.�

  ثالثةاحلقيقة ال
ضبط مرتكب الواقعة فرغم عدم . راضاتها واستطردت محكمة الموضوع في تخميناتها وافت 

وعدم وجود  هذه الواقعة بشأنورغم عدم فحص أي سالح المستخدم في الجريمة ، أو السالح 

وبرغم عجز المعمل الجنائي عن الوقوف علي عيار دليل فني جازم بأنه سالح مششخن ، ثمة 

 .السالح المستخدم في الجريمة 

 إال أن احلكم الطعني 
سالحا ناريا مششخنا في األوراق بأن زعم بأن المتهمين قد أعدوا لذلك ال سند له جزم بما  

ظاهرا أن ما قررت به المحكمة في هذا وبذلك يضحي . محشي بالطلقات )  ملي٩مسدس (

ولم يتم فلم يتم ضبط أي من المتهمين حال الواقعة .. هو محض تخمين وافتراض الخصوص 
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.. مششخن أو غير ذلك أو أنه صالح لالستخدام من عدمه حتى يمكن تبيان أنه ضبط سالح 

 .ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد خالفت القانون 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة 

ماهيته ؟؟ مجرد قول الشهود بأن المطعون .. والمششخنة 

وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط ضده كان يحمل بندقية أليه 

مظروف فارغ مما يستخدم علي هذه البنادق ، غير كاف 

عله ذلك ؟؟ إدانة المطعون _ العتبار السالح مششخنا 

ضده بجريمة إحراز سالح ناري مششخن ال يجوز الترخيص 

ٕبه ، وانزال مواد العقاب المقررة لها قانونا دون ضبط 
فنيا ، خطأ في السالح المستخدم في الجريمة وفحصه 

 .تطبيق القانون 

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

 وحيث كان ما تقدم 

�,;ن�و  �א'�	�م ��Yא O�-#א)�� �	�3x�� a�  ��#� �-Pא�� +Qא�� ��Qj�  ���
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 رابعة احلقيقة ال
بمراقبة بقيام المتهم الثالث قالت به محكمة الموضوع بالزعم الذي أن توزيع األدوار �

بإطالق وقيام الطاعن األول تحركات المجني عليه من مركز الشرطة إلي سراي المحكمة ، 

) مع الطاعن األول(بإعداد دراجة بخارية للهرب بها ، وقيام الطاعن الثاني األعيرة النارية عليه 

 .بعد ارتكابه الواقعة 
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 ا حمض ختمني وافرتاض هو أيض
التي نعت عليها سوي تلك التحريات .. ثمة شخص ولم يقل به عليه ثمة دليل لم يقم  

بأنها ارتجالية وعبثية وتنم عن قدره علي تزييف الحقائق وطمسها محكمة الموضوع ذاتها 

ها من عدم فضال عما شاب.. ٕواهدار األدلة تضليال للعدالة بما ال يبعث علي االطمئنان أو الثقة 

 .الصدق واالختالف والتناقض والتعارض والضعف والتهافت والمراوغة 

 ومن ثم يكون السؤال 

�� �6"א������Qjא�(�(ع�,���mא��(ز�t5א�6V(م��¥دوא=�؟؟�و��ذא�'� �I5��I!
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 امسة احلقيقة اخل
وأردفت محكمة الموضوع بـأن الطاعن األول أطلق علي المجني عليه عيارين ناريين 

 .صوب رأسه بقصد قتله 

 وهذا القول
 علي أن ما أطلق علي المجني عليه عيارينفما الدليل االفتراض والتخمين ، من ال يخلو  

في حين جاء تقرير الصفة التشريحية ليقرر بأن المجني عليه مصاب بعيار ناري ناريين ؟؟ 

فإذا كانا العيارين أطلقا صوب رأس المجني عليه ! فأين استقر العيار الناري الثاني ؟.. واحد 

 !.فلماذا لم يصبه العياران ؟

 ومن ثم يتضح مدي الغموض واإلبهام واإلمجال 

 عني يف قول احلكم الط
التي استقرت في وجدانها صورة الواقعة لم توضح محكمة الموضوع .. ففضال عما تقدم  

من حيث موقف الجاني من المجني عليه ، وما إذا كان إطالق األعيرة النارية من األمام للخلف 

ولماذا لم يستخدم أي منهم سالحه وما هو موقف الحراسة المحيطة بالواقعة ، أم العكس ، 

 .في إيقاف الجاني أو حتى منعه من الهرب الناري 

 ملا كان ذلك 

 � ��$"م �!� ����I!و� �א'�	�م�.. ��Y�8jא �א�(א#-� �H�46�t3ن���� �Y�ª���C5א
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 حيث أن املقرر نقضا يف هذا الصدد أنه 
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 )١٦/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٨٠٢الطعن رقم (

 )٢٦/١٠/١٩٦٤ ث جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (

 )١٣/٣/١٩٦٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي : السبب الثاني 

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

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

   .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 

يـان الواقعـة وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي ب

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 
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 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 التـي أقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة نسواء من حيث الواقع أو القانوأصدر 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 مة بإدانة الطاعنإذا حكمت المحك 

 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 

ن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث أالغرض 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 وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم

 ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي

 .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 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 
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لقـانون محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق ا

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (

 ملا كان ذلك 

5�������..����6!"و���Oא�Q+�א�P-(ن����3%�����א�.�3ن����و��PD-��א<H(ل�وא�w(א, ��
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 لوجه األول ا

ألقـوال الطعني لعدم إيراده أي سـبب أو مـربر الطراحـه ااحلكم قصور 

الصادقة املعدلة التي أديل بها الشهود الذين اختذ مـن أقـواهلم الغـري 

صحيحة والتي أقروا بعدم مصـداقيتها سـندا لقضـائه الطعـني ، وهـو 

األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه ففضال عن استناده إيل أدلـة غـري 

 .مشروعة مل يورد سببا واضحا يربر له ذلك 

  قضاء النقض أن ذلك أن املستقر عليه يف

�و~�����  K/�,� �Q5(ن ��v%� ،� 8/�,� ����6د�83 I6�Pא�� �6(ل�J�aدא�� �Jذא +Qא�
�`��I!� ��O��Nא<و=אق��L(א �وJذ ����Jد��c!�7��83وع�، ��aא:دא�� ��$��(ن�'2��4د�
�I6�Pא�?�א��,���C$وא��+Qא���$���-�5���v%�I6�Pدא���א�J�aز��Q��.د��IQ©�83א'6

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
يـكـون الحـكـم معـيـب بالخـطـأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون ألـنـه ـقـام عـلـي 

افتــراض ظنــي وقلــب عــبء اإلثبــات مســتندات إلــي دليــل غيــر 

مشروع وقرينة فاسـدة تنـاقض الثوابـت الدسـتورية التـي تقضـي 

بافتراض أصل البراءة ووجـوب بنـاء الحكـم باإلدانـة علـي الجـزم 
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 .واليقين ال علي االفتراض والتخمين 

 )٢٨/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٠ لسنة ٣٠٣٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بصلب مدونات قد أقرت صراحة أن محكمة الحكم الطعين .. وكان الثابت في البداية 

يا أنها قد طرحت تماما جملة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة إثباتا واه.. قضائها الطعين 

 :قائله بما هو نصه ) ٩(وهذا عين ما قررته صراحة بالصفحة رقم .. لالتهام الماثل 
و�����������&�א�����������"�א(د���$�و��.�����'��وאل�@��.ود�������..�..�

���&�و����س�������������א2*����&�1��و����������د��@����.�����"�א�%�

%و�د�9א�����$�א����$���/�$�@.ود�א2*��&�א�%"�% ��.����������

�.�/�8��$	�א4א&�	�٢١٤ط�������د��

 ملا كان ذلك 
والمعدومة السند  –بأن الواقعة المشوهة قررت محكمة الموضوع ح وعقب هذا اإلطرا 

قد ثبت وقوعها وتوافرت أدلة صحة إسنادها للمتهمين الثالثة األول مما شهد  –السابق اعتناقها 

 :به كال من 


��$3$א�3�6�WX(���؟؟؟؟؟؟��−�(�
�)!�t!�"3$א�3�6�WXא��qpcא��`���ن�(���؟؟؟؟؟؟�−

�/�(���؟؟؟؟؟؟���−��!��(�
�	������ �������32=?�א�OK39U(���؟؟؟؟؟؟��−!�(�

3$*�א�3�6�WX(���؟؟؟؟؟؟−(�

�/��د
�4(���؟؟؟؟؟؟�−�V��D��~�(�
��C5(���؟؟؟؟؟؟�−��~�(�
�)��Cj�=�j٢٧/٣/٢٠١٥א�����O�5א��A=B(؟؟؟؟؟؟�/��א�-3$"�−
−c��.�¯��5�$����3א����xא�
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 هذا وباستعراض أقوال مجيع الشهود سالفي الذكر 

 علي حنو ما هو ثابت باألوراق يتجلى ظاهرا أنهم أدلوا بأقوال

 ثم عادوا وعدلوا عنها وأقروا صراحة بعدم صحة أقواهلم األويل 

 فالثابت أوال 
بأنها كانت .. زعمت في أقوالها ابتداءا ) شقيقة المجني عليه(؟؟؟؟؟؟ / أن المدعوة  

حال نزوله من ) المجني عليه(وأنها شاهدت أخاها ) محل الواقعة(متواجدة أمام سراي المحكمة 

رأت الطاعن األول وهو يطلق النار عليه فسقط إلي باب المحكمة ولدي دلوفه سيارة الترحيالت ، 

ثم .. ثاني ، ثم جري الطاعن األول وركب دراجة بخارية كان يستقلها الطاعن الأخيها قتيال 

 .؟؟!!زعمت بأنها توارت بين الزحام حتى ال يراها أحد 

  مثلت املذكورة أمام النيابة العامة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 وأقرت صراحة بعدم مصداقية مجلة أقواهلا سالفة الذكر 

 ��	$3$
)�א�3�6�WX(و��"�;,�O	�����N)!�IQ(د?��!�م�,�[�א�9���QRل�#"وم�
�c�����	������(Y�c���������"Y"�א��I6�Pא<ول��9ل�K/J#��א<76?�א��4=���6��5
$3$	��و

�������Y�c"�א��I6�Pא<ول��9ل��Yو,�����6د=א����N=��5)�ز�6 �,	�����!�Iذ`�#.8
����wא��I6�Pא��t!�..�=;Z��46�Pو���1�6א���	��1�6��..�و��6 ��#(א¦��א��Qذ,��א�@�,$��,;ن�,
�+	���(%��Iא��Uض��	��!!.Q5(�(א���Q��!�+Yא�(א#-��؟؟)��`�א�

 ورغم مجاع ما تقدم
تأتي محكمة الموضوع لتتخذ من األقوال الكاذبة األولي 

.. ذاتها بعدم مصداقيتها .. مريم / والتي قطعت المدعوة 

وطرحت تماما !! سندا لصحة االتهام قبل الطاعنين ؟؟

 مصداقية ما ٕعدول هذه الشاهدة علي أقوالها واقرارها بعدم

قررته سلفا ، وأنها لم تكن متواجدة أصال بمكان الواقعة 

ٕوقت حدوثها وانما حضرت بعد ذلك لرؤية شقيقها 
 ) .المجني عليه(

 ومل تورد حمكمة احلكم الطعني 
لمحكمة فلئن كان .. إلطراح القول الحق والتمسك بقول الزور ثمة سبب أو مبرر  
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 الدليل يكون هذا إال أن ذلك مشروط بأن.. ي دليل يطرح عليها الموضوع أن تستمد قناعتها من أ

 .صحيح ومشروع 

 ) ١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥١٥٣الطعن رقم (

 ومع إقرار الشاهدة ذاتها بعدم مصداقية أقواهلا 

 التي عولت عليها احملكمة مصدرة احلكم الطعني 

 �OVQ�5������Y�ªא�6"م�!�cو��36�و����Hא�"��83א��`�א6�،���QRא�m����3�6
���C$א�א��Y�=)x$,�tP$5��D�،��-Pא���	1�C#�a��	3�J� 	�و����'�¯��8א�4����3א���א�

�.وJ,	�!��و��(���و6"م�J����3�x,��!وא#-��Oא��"א��6

 كما أن الثابت ثانيا 
الذي كان مقيد مع المجني عليه حال حدوث الواقعة (؟؟؟؟؟؟ /  أقوال المدعومن خالل 

المزعوم أنه من أطلق (إال أنه لم يتعرف علي الطاعن األول .. الواقعة ولئن كان شاهد نه أل

 .ولم يجزم بأنه هو مرتكب الواقعة ) األعيرة النارية علي المجني عليه

 فقد قرر بأوصاف الشخص مرتكب الواقعة مقررا بأنه .. بل علي العكس 

 "اللونرجل مسن ، طويل القامة ، متوسط البنية ، أسمر "  
 وهذه األوصاف بال شك ال تنطبق علي الطاعن األول 

 � �وZKZ(ن��6م �@�oא� �42� 5���وز� �א��`�' ..�����I6�KC%� %Q5�^3Q(ن�!@�I؟؟
و!�Y�ª���C5�+Z�Iא��ن��#(אل��Yא�..�'�©�IQو���H,;���/(�85א�$�!��..�!�(2]�א�P(ل�

�د6�����O�.ZJ�83د������83،�و���3د���,�wD�"-��"Y�c(�(ع�א��א���Qj� .�

 ومن ثم 
.. يتضح أن أقوال الشاهد المذكور ال يستقي منها ثمة دليل قبل الطاعنين أو غيرهم  

وأنه كان علي محكمة الموضوع تحقيقا للدعوى ووصوال لوجه الحق فيها أن تستدعي هذا 

عة من الشاهد وعرض الطاعن األول عليه لإلقرار بما إذا كان هو ذاته الشخص مرتكب الواق

وحيث أنها لم تفعل وقعدت عما هو واجب عليها ، بل واألكثر من ذلك أنها انحرفت .. عدمه 

 .األمر الذي يجعل هذا الحكم معيبا من الواجب نقضه .. بأقوال هذا الشاهد إلي غير مرماها 
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 وكذا فالثابت ثالثا 
، ) أمين الشرطة( ؟؟؟؟؟؟/ كال من الطعين من أقوال بشأن ما استند إليه الحكم أنه  

 ) .محرر محضر التحريات(؟؟؟؟؟؟ / والعقيد ) مخبر شرطة(؟؟؟؟؟؟ ، ) مخبر شرطة(؟؟؟؟؟؟ 

 )١٥(فمردود عليه مبا أورده احلكم الطعني ذاته يف ختام الصفحة رقم 

 واصفا كافة تصرفات الشرطة حيال االتهام املاثل بأنها ) ١٦(وبداية الصفة رقم 
$�و��*���$�وא���د�������"�%ز�����Lא�����/ق�وط����.������א�%	�����"�...........�

و18دא���>د�$�،�و% �������دא�$�א�%"�%Xد����Hא�@��$������.���،�و1�و�������������

��"�א;ط�/��ن��و�א�*$�،�و��ن�א�د��ل�א��/מ��"�א(و�אق����د�������������9�J����;

���L��'��وאل�א� ����ط��	����Hא�%������&�و'��د�א�%�+.�������دמ�א�!��دق�وא;,��%

�;��������و�!����.��א�%����'ض�و� א�%�����ض�وא� ����Lوא�%.����&�وא���אو:��$������

�.............."�.%�.ض������د��ل����ن�א;ط�/��ن�����8

 ذلك هو قول حمكمة احلكم الطعني ذاتها 

 يف كافة أعمال الشرطة 

 � 8Z��א� ��aא'�	�م �`�!�N=�Iل�..�I6� �`�#(ل��Hد=���J� ��-�8א'2��4د �D
�J�]=�Cذ�6���O��N	��و,�3H����8Q	��~�������(א#�tא��c/��د=,��!�Iد=و[�א���4#��وא�

�e�5?�,�:/�א"Nوא�$3$��و.�
 وليس أدل علي ذلك 

من أن النيابة العامة ذاتها طرحت جماع أقوال رجال الشرطة لما تبينته من انعدام 

فيها فما كان منها إال .. للمصداقية والتعارض والتناقض والضعف والمراوغة 

 .ا قالته محكمة الحكم الطعين ذاتها علي النحو المتقدم ذكره إطراحها وهو ذات م

المار ذكرها حال قد أوردت قالتها بأن محكمة الحكم الطعين القول .. وال ينال من ذلك  

 فتصرفات .. ال يستساغ عقال حيث أن ذلك .. نسبتها لبراءة المتهمين من الرابع حتى األخير 

ال يمكن االعتداد .. الموصوفة بأقظع األوصاف المذكورة سلفا الشرطة وأقوال رجالها وتحرياتها 

 .بها في أي مقام أخر 

 ومن ثم 

 �+Yא�@�,*�ذ����/�cل�א��N=(�(ع�<#(אل��א���Qj�4د��..��Y�ª���C5א��ن�א2
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����	���Kل�H(=?�א�"6(¤�א��a���3�xوN"אن�א���QRوLא�I6�+45��3-!�4د��Y(�א2
�����3�xא<د���א��I!�"r��	ذא���Y�O�#����6�د�����	1�C#�a%�א9 ��-(ل���	3�6�"��@�
��	��	�����Yو6"م�!�cو36,�..�8P.���#�4א��.وذ������mدون�,�3ن��@.���Yא�א�

وحيث أن الثابت رابعا .. هذا 
بأي دليل حيال أي أنها لم تأت ) .. شقيق المجني عليه(؟؟؟؟؟؟ /  أقوال المدعومن خالل 

بل أنها انحصرت في توجيه االتهام لرجال الشرطة بزعم تواطئهم ..  الواقعة من المتهمين في هذه

 .من قتله .. ؟؟؟؟؟ / لتمكين أهلية المرحوم 

 كما أنه أقر صراحة بال لبس أو غموض 

�,��$3$

����I6)�א��C¯�����;�)�3�6�WXא�(א#-��،�و���8��#�`�5�`�و'�5-�+�
�−:Jذ�#�=�,;���..��@�!�OK3x���tא�(א#-��،��I6�'J/�5*�א�

�t{�،א<ول��I6�Pא��)Y��$3$
���6�`"��و}t,;ن�א�-
� ،� ��4./� mذ�� a� 8�-��א2 ��;,t{��3�6و� *�/�� ��;,�

�I5=�36�............א��QYو.�
إذ أنها جاءت .. سماعية ال يجوز التعويل عليها يتضح أن شهادته جاءت .. ومن ثم   

وحيث أنه ال ..  المذكور ما يردده دون علم يقيني منه سمع منهمعن أشخاص مجهولون نقال 

يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانة علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع 

مر الذي يقطع بأن استناد األ) .. ٥٥٠ ص ٢٤٤نقض ؟؟؟؟؟؟ مجموعة القواعد بند (أقواله 

ينم عن عدم إلمام .. اطل ومعيب محكمة الموضوع ألقوال هذا الشاهد السماعية هو استناد ب

 .المحكمة بعناصر التداعي إلماما صحيحا 

 وحيث كان مجلة ما تقدم

�#(אل���ذ,��و!-3.��..�و,��.��3�6���4�I!��-Pא��+Q��$4א��5������Y�ªא��ن�!��א6
��-Pא��+Qא��Oو��"!�a��=�5��!�"��'���3�xא#¥���9(אل�א��/Jא<!��א��`�..�و�)Yو

�.Q+�و5@�(��C$���Nوא:�6د?���3-5א�
�
�
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  ثانيلوجه الا

الطعـني يف تسـبيبه لعـدم بيانـه واسـتظهاره أو إيـراده احلكـم قصور 

األدلة الواقعية التي هلا سند يف األوراق والتي تشـري إيل وجـود اتفـاق 

جنائي فيما بني املتهمـني الثالثـة األوائـل علـي قتـل اqنـي عليـه ، 

 هـذا اخلصـوص علـي جمـرد افرتاضـات حيث ابتني احلكم الطعني يف

 .وختمينات من عندياته مبا يستوجب نقضه 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
ثبوت اتفاق الطاعنين األول في بيان العناصر التي استخلصت منها إذ قصرت المحكمة  

مبنيا علي االفتراضات التي وقعت وجاء حكمها والثاني مع الثالث علي ارتكاب جريمة القتل 

تسبيبه يكون معيبا لقصور دون سواها فإن الحكم الطعين الظنية وحدها واالعتبارات المجردة 

 ولو أن هذا القصور انصب علي ما يتعلق بمسئولية واإلعادة متعين النقضوفساد استدالله 

قفهم من التهمة ارتباطا ال وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مواالطاعن الثالث 

ٕفي ارتكاب الجرائم باالتفاق وان ولما هو مقرر بأن المساهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالة 
إال أن كانت تتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن االستدالل بها عليها 

وأن تبين األدلة لمساهمة علي المحكمة أن تستظهر في حكمها عناصر هذا االشتراك وتلك ا

فإذا كان ما  –وذلك من واقع الدعوى وظروفها الدالة عليها بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها 

أورده الحكم ال يدل إال علي مجرد التوافق بين المتهمين وتوارد خواطرهم علي ارتكابها وكان ذلك 

 علي ارتكاب الفعل المتفق علي بل يشترط كذلك أن تتحد النيةال يكفي لتوافر االتفاق الجنائي 

ويثبت توافره في جانب الطاعنين وألن مجرد التوافق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكم 

بل يجعل كال منهم مسئوال عن ال يوفر في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية 

 .فإنه يكون معيبا واجب النقض  فإذا خالف الحكم هذا النظر –نتيجة فعله الذي ارتكبه 

 )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 (

 ملا كان ذلك 
ه قد شابه يتضح أن.. من أصول وثوابت علي مدونات الحكم الطعين وبتطبيق ما تقدم  
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للواقعة محل هذا في مقام تصويرها فيما ذهبت إليه محكمة الموضوع القصور والغموض واإلبهام 

 بالقول المبهم بأن اتفاقا قد انعقد بين المتهمين الثالثة األوائل علي قتل المجني عليه .. االتهام 

 وقد بنت حمكمة املوضوع زعمها هذا 
دياتها تخلو من السند والدليل المعتبر الذي تشفه علي مجرد افتراضات وتخمينات من عن 

علي أن المجني عليه متهم بقتل شقيق الطاعن .. حيث جاء مبني زعم وجود اتفاق .. األوراق 

لذلك افترض الحكم الطعين أن ذلك قد ولد لدي الطاعن األول خصومه ثأرية وأراد .. األول 

 .االنتقام من المجني عليه لقتل أخيه 

 رض اجلديل املنكور فعلي الف
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 أضف إيل ذلك 
، ولم يثبت بقتل شقيق الطاعن األول أن ما هو منسوب للمجني عليه كان مجرد اتهام  

حتى يمكن القول بأن الطاعن قد اتخذها سند .. علي وجه الجزم واليقين ارتكابه لتلك الواقعة 

 !.لالتفاق مع المتهمان الثاني والثالث لقتل المجني عليه ؟

 ومع ذلك 
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 ومن ثم 
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  ثالث لوجه الا

الطعني يف التسبيب علي حنو يصل إيل حد البطالن حيث احلكم قصور 

  مربر عن الطلب اجلازم والصريح املبـدي مـن املـدافع عـن التفت دون

الطاعن بأنه يف حال عدم االطمئنان إيل الشهادة الرمسية الصادرة عن 

مستشفي جنع محادي القاطعة بوجود الطـاعن األول باملستشـفي حـال 

حدوث الواقعة حمل التداعي فعليها تكليف النيابـة العامـة بـالتحري 

ة الرمسية ، وبرغم جوهرية هذا الطلـب إال عن مدي صحة تلك الشهاد

 .أن حمكمة احلكم الطعني مل تورده أو ترد عليه يف قضاءها 

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

في مستنداته المقدمة منه التي أفصح في طعنـه 

أـنـه تمســك ـبـداللتها وفـقـا لالتـهـام المســند إلـيـه ، 

 تبــين لمحكمــة الموضــوع عــدم أحقيتــه فــي فــإن

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 

ل بحـقـوق اـلـدفاع بـمـا التسـبيب فضــال ـعـن اإلخـال

 .يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 كما أنه ملن املقرر أيضا أن 
وقصور مبطل عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخالال بحق الدفاع  

من أوجه علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعة ين ذلك أنه يتعفي التسبيب 

ترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب األحكام احورأيها في ذلك مستمد من دفاع ودفوع وطلبات 
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 .ومخالفة ذلك يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٢٤٢ ق ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٣٦٤ ق ٧٠٢ ص ٣٥نقض جنائي س (

 ك ملا كان ذل
مسـتندات بحافظة  عدالة الموضـوعقد تقدم إلي أن المدافع عن الطاعن األول وكان الثابت  

تفـيـد ـبـأن الطــاعن .. أصــل ـشـهادة رـسـمية صــادرة ـعـن مستـشـفي نـجـع حـمـادي الـعـام طويـت عـلـي 

..  صــباحا ٩ر٢٥الســاعة وـفـي ذات توقـيـت ـحـدوثها محــل هــذا االتهــام ؟؟؟؟؟؟ ـبـذات ـيـوم الواقـعـة 

 .مستشفي لتلقي العالج جراء اإلصابة بلدغة عقرب كان موجودا بال

 هو ما يعد دليل قاطع وجازم و
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 تلك احلقيقة وذلك الواقع اللذين يؤكدان 
كان محتجزا دوث الواقعة محل هذا االتهام في لحظة وساعة وتاريخ حأن الطاعن األول  

بما يستحيل معه تصور تواجد الطاعن .. وقد أصدرت شهادة رسمية بذلك .. بمستشفي حكومي 

 .في آن واحد!!  كيلو مترا ؟؟٢٥األول في مكانين يبعد كال منهما عن األخر بأكثر من 
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ه فـــــــي حـــــــال عـــــــدم اطمئنـــــــان محكمـــــــة أنـــــــ

الموضــوع إـلـي هــذه الشــهادة الرســمية ، فــإن 

 النيابـــــة العامـــــة للتأكـــــد مـــــن عليهـــــا تكليـــــف

 .صحة هذه الشهادة وما هو ثابت فيها 
 أن الثابت بما ال يدع مجاال للشك مدي جوهرية هذا المطلب في إثبات انتفاء صلة وحيث 
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، ومن ثم األحداث  ٕالطاعن األول بهذا االتهام جملة وتفصيال ، واثبات عدم تواجده علي مسرح

 الطعين حكمها –وبرغم هذه الجوهرية إال أن محكمة الموضوع . .انهيار االتهام برمته في حقه 

 . لم تلتفت إلي هذا الطلب ولم تورده في قضائها، ولم ترد عليه بما يبرر إطراحه –

 وهو األمر الذي يؤكد 
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  رابع لوجه الا

الطـعـني يف اـلـرد عـلـي املـسـتند الرـمسـي املـقـدم ـضـمن احلـكـم قـصـور 

ـحـوافظ  مـسـتندات الـطـاعن واـلـذي يؤـكـد ـبـأن الـطـاعن األول مل يـكـن 

متواجدا مبكان الواقعة ، وانه كـان باملستشـفي العـام ، ولقطـع الشـك 

شـفي باليقني فقد مت تقديم مستندا أخر يفيد بـأن املسـافة بـني املست

ومكان الواقعة تزيد عن مخسة عشرون كيلو مرت ، ورغـم ذلـك جـاء رد 

حمكمة املوضوع علي تلك املستندات مبهم وغامض معتصـمه بعـدم 

اطمئنانها للشهادة دون بيان لثمه أسباب لذلك مبـا يوصـم حكمهـا 

 .بعيب القصور يف التسبيب 

 ستقر عليه نقضا أنه فمن امل
التي وأن تورد األدلة  الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا ببيانتلتزم محكمة الموضوع  

وكان ٕوسالمة مأخذها واال كان الحكم قاصرا ، وجه استداللها حتى يتضح استخلصت منها اإلدانة 

 كل األفعال والمقاصدالمقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمة 

وأنه ينبغي إال يكون هذا الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام يتعذر ة التي تتكون منها أركان الجريم

 مجملة أو غامضة سواء وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابهمعه تبين مدي صحته من فساده 

 .كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 

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

 كما قضي بأن 
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ال يتحقق به الغرض  

الذي قصده الشارع من استجابة تسبيب األحكام وال يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق 
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ليه أن يكون الدليل الذي يعول عكما أنه من الالزم في أصول االستدالل القانون علي الواقعة ، 

 .الحكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج أو تنافر مع العقل والمنطق 

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

 ملا كان ذلك 
قد تقدم إلي محكمة من أوراق االتهام الماثل أن المدافع عن الطاعن وكان الثابت  

قاطعة بعدم تواجد الطاعن  علي مستندات رسمية الموضوع بعدد ثالث حوافظ مستندات طويت

وانه كان في ذات التوقيت يتلقى العالج بمستشفي نجع األول بمسرح الواقعة إبان حدوثها ، 

 . كيلو متر ٢٥التي تبعد عن مكان الواقعة بأكثر من .. حمادي العام 

 ورغم داللة هذا املستند 
ث والتمحيص ، ولم ترد عليه برد سائغ لم تقسطه حقه في البحمحكمة الموضوع إال أن  

إذ اكتفت بقاله تعجز أن تكون تسبيبا .. ٕوانما جاء ردها معيب باإلجمال واإلبهام والغموض ، 

كافيا إلطراح هذه المستندات وداللتها الدامغة في إثبات انتفاء صلة الطاعن األول بالواقعة برمتها 

  :إذ اكتفت بقاله.. 

  هادةأنها ال تطمئن لهذه الش
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  امس  لوجه اخلا

الطعني يف بيان األدلة اجلازمة علي تواجد الطـاعنني علـي احلكم قصور 

اث وأنهما سـاهما يف ارتكـاب الواقعـة حمـل هـذا االتهـام مسرح األحد

ذلك أن األوراق قد خلت من الدليل القاطع الذي جيـب أن يقـوم عليـه 

احلكم ومل جتد حمكمة املوضوع ما تقيم عليه قضـاءها إال جمـرد ظنـون 

 . وافرتاضات مل تسفر عنها األوراق 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تستظهر عند مساءلة المتهم عن جريمة مساهمته في القتل العمد ين علي المحكمة يتع 



 

 - ٥٠ -

وذلك من بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وأن تبين األدلة علي ذلك عناصر هذه المساهمة 

في بينهم تضامنا في صحيح القانون ال يرتب  وكان مجرد التوافقواقع الدعوى وظروفها ، 

وكان الحكم لم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنه يكون بذلك مشوبا في قتل المجني عليهم أنهم ساهموا في حق المتهمين جميعا يثبت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل در باإلداـنـة ـكـل حكــم صــايـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢سنة  ل٦٠٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أفعال ومقاصد افتراضية وتخمينية من عندياتها قد اتخذت من وكانت محكمة الموضوع  

فقد افترضت تلك المحكمة ٕفي قتل المجني عليه وازهاق روحه بمساهمة الطاعنين سندا للقول 

 ذلك بالضرورة سيولد لدي فإن.. بأنه طالما كان المجني عليه متهما بقتل شقيق الطاعن األول 

 .األخير الخصومة الثأرية التي ستحمله نحو التخطيط والتدبير لقتل المجني عليه 

 إال أنها قد فاتها يف هذا االتهام 
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 وبرغم هذا الدليل القاطع واجلازم 
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 ويف املقابل 
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  سادس لوجه الا

املطعون فيه فربغم ثبوت عدم تواجد الطاعن مبسرح م قصور عاب احلك

األحداث وتهاتر الدافع الظني الذي افرتضته حمكمة املوضوع ، إال أنها 

ديـه دون ذهبت بال سند إيل القول بانعقاد نية القتل وإزهـاق الـروح ل

 . إيراد مثة دليل مادي معترب علي هذا االدعاء 

 بداية 

���6� `"-��א� ��Nא1+ I!� �Y7�� I6� ��)��#� V3���� 8��א�$ �©�N� %vن
�ن�x$5"�א�����!�Iא=��Q[�א��-�8א���1�4�)Yص��L��x4-,���4א�
�I6�^������/�,�L�tص�¬ �x4-א�� �و�Yא ،� �3�6�WXא�eق�=و�YزJ

5��P.��א�$��(ن��m����1�2�aא��א1+�وY(�א�$x"�א���1�4א�-�م�א��`�
��=�	s��و'��a���Q5א2 �@���a����C5א�����و� �4P.5� �!�� ��-3.P,
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�-"د?�!�O�,�HJ�k9"אJ���	��و#x"�א� ¨�د��2د�א<%-�ل�א��د�5
�$�م�<ن�#J�"xز�Yق��K���9א�=و)$Yز�,���3�6�WXو'�א�$(ل�,;�	+�

P�א� �א�oص "x$א�� )Y� �´J� eא<د���א��و� �,�5vאد �=�	s��א2 ])�
�46�^cQل���3�6،�و�"���	�����QRא�O��.وא���Y�sא��3N=�oא���=

�و��7א���ط���$�א�,�!$��.ذא�א�!د�א�,�ص..�1ذא�

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة �

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري  المــتهممـجـرد 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 ٢٢٧١عن رقم لطا(

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

 وقضي أيضا بأن  -٢

ٕ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 

 .ا القصد هذ

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 وقضت كذلك بأن  -٣
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

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

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 ئر الجرائم ، الذي يتطلبه القانون في ساطابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 
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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 

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

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

 .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 
لدي الطاعن من حضوره تل به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القلما كان ما استدل 

ٕمن شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليه في إلي مكان الحادث حامال سالحا 
من استعمال سالح قاتل يد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي ال يف –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 ملا كان ذلك 
اسـتظهار نيـة القتـل  مـن أصـول وثوابـت أرسـتها محكمتنـا العليـا مـن أن ومن جملة مـا تقـدم 

غيـر علـي نحـو جلـي وواضـح الذي يجب اسـتظهاره لجرائم القتـل العنصر المميز ٕوازهاق الروح هي 

حيـث قـال مرسـال  .. لحكـم الطعـينوهو مـا لـم يفعلـه ا.. أو اإلبهام أو اإلجمـال مشوب بالغموض 

رغم عدم ثبوت ثمة دليل مادي ملموس وقاطع علـي تواجـدهما .. لدي الطاعنين بتوافر نية القتل 

 .بمكان الواقعة ابتداءا 
����*��&���(و�אق��و;

شـقيقة المجنـي (؟؟؟؟؟؟ / وهـي المـدعوة أن الشاهدة الوحيدة التي تعرف شخص المتهمـين �

ـفـي البداـيـة بأنـهـا رأت المتهمــين حــال ارتـكـاب هــذه الواقـعـة المزعوـمـة ـفـي بهتاـنـا والـتـي ادـعـت ) علـيـه

وأقرت صـراحة بأنهـا لـم تكـن متواجـدة بمكـان الواقعـة ..  عادت وأقرت بكذب روايتها تلك ..حقهم 

 .ولم تشاهد أي من المتهمين يرتكبها 

 كما أقرت 

 �Y�IZא�,�a���	�א�א'�	�م��Xد��ن�,43	+�,;�	��אدY�c!� 6"?�א�(א#-����Vج�,��
�2,$��،��!���aא�%��$3$	�����Y�c"�א�(א#-���O�%KL��	��1�6���.و,
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 هذا وباإلضافة هلذا اإلقرار الصريح أنف الذكر 

 فقد تعددت دالئل أخري علي زور وبهتان روايتها األويل 

 )تلك الرواية التي اختذت منها حمكمة املوضوع عمادا لقضائها(

 -: البهتان فيما يلي ودالئل هذا

 الدليل األول 
����� �.�����:מ�ز �א�����&�@�1د.���.� �'��א�وא'�$�و@�1د&�א�ط��ن�א(ول���ل�8ط

��.�@�"��)����8;���.���دX��Hא�.���ن��دد�א�ط��&�א�%"��ط�.��א�ط��ن�)�..�א��	�"�

�:'��&��<	��$�'�ط�1�$"�..�א(ول�

 "رفش مع" 
 الدليل الثاني

��د� �ن�א����ن�א�ذ�Hא�%�&�����א(�����א�����$�א��ز�وמ�8ط�ق�و�� �� X��Hא�.�

�� ���&��'��.�@�"���.א�ط��ن�א(ول��.��

 "رفش مع" 
 الدليل الثالث

8;���.��ز��&���ن�א�ط��ن�א(ول���ن���%و�H'%ل�..�و�:מ��دמ�����%.������%دמ��

� �.�@� !!� �א����� �א;�%�%�ج �ذ�# �מ%��� L���� �א2.. ����د�و��6 $�א���� &���	�/

��<	��$�وא �$�1"�..�؟؟؟؟؟�א�%"�'��&��@�ن��دد�א�ط��&�و���ن�א�%�א���1

 "رفش مع" 
- �^3Q%؟؟���	6(م�!4V��8א��.Jذن�و#� �x#���6"�א�$
�.و����QR�^3א�(�(ع��ن����Y�I!��pא�א�42�+6V"א��$1�C	��؟؟ -

 الدليل الرابع
�� �دد� �%��מ ;� �.���� �8'�א��1 ���:מ ����Hد�� &��א�% �و��ن ،� &��ط� �א�%" &�א�ط�
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��.�@)����	�����"8;���.��ز��&���ن�א�ط��ن�א)ول���ن���%د���Hل�א�وא'�$��(א��	�"�

�"�.��ود��,طط�

- �^3Q%@�%��א�.-3"?�؟�א�m���I!��]�.א���O�=.!! 

�6"د� - t�@�� �� �	�)�� ��9ل ��)�� Oو9"د� �א��.�[ O�=� �	��� =)x�5� و�3^
�!!.א�O�$�P؟؟

 ما تقدم لعل 
شقيقة المجني (؟؟؟؟؟؟ / بزور وبهتان رواية المدعوة .. يقطع بما ال يدع مجاال للشك  

والتي أقرت هي ذاتها فيما بعد وبشكل صريح وواضح .. التي أدلت بها إبتداءا باألوراق ) عليه

 ورغم ذلك كله تأتي محكمة الموضوع لتعول علي هذه الرواية الكاذبة.. بكذب هذه الرواية 

 وهو ما يعيب الحكم الطعين بال أدني شك ! ٕواتخاذها دليال علي انعقاد نية القتل وازهاق الروح ؟
������ن�א�*��&�*�������(و�אق�

����-3.P,�8��#�eK@����	���,;ن�6J"אد�א�-Pא��+Q#(ل�א�����	٩8!@"س�(�!��(
�eق�א��و�YزJ�8و��ن%�����C#�a� ,�wא�4..�د�����6�83(א��3���%א�$��$�

مجرد استعمال المتهم سالح ناري قاتـل بطبيعتـه 

ـي مســافة  ـل وعـل ـه فــي مقـت ـي علـي ٕواصــابة المجـن

 .قريبة ال يكفي بذاته إلثبات نية القتل في حقه 

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

 )٥/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ٦٧٩٦الطعن رقم (

ض المار ذكره وكافة األحكام السابق اإلشارة وكان الثابت من حكم النق.. لما كان ذلك  

أنها أجمعت علي استعمال المتهم سالح ناري قاتل بطبيعته ال يعد دليال كافيا علي .. إليها 

ويجعله عاجزا عن إثبات توافر وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين .. إثبات نية القتل في حقه 

 . ثبوت حيازة الطاعن لثمة أسلحة وهذا مع الوضع في االعتبار عدم.. هذه النية 
�ن��ن�א�*��&�*��*�����1ذא�� 

�,(N(د�  +6Vא�� �א�$��8وJز�Yق�א��و�I!�e¨�د �א2�4.�ط���3 ��Q����� �'��(ز ���
����eK2�..����2=`��"`�א��I6�Pא<ول��`��و�¯(ز��m��©����w5����39. �,�<و=אق�

�..��5"�����2���£�[.��+�5�������..Q©�^3Q%��!>א�א�Y�I!�8��Iא�$(ل�,�(א��3���%א�$
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�و��t!�[.C5א��I6�Pא<ول�� .w5���`א��.�
فمجرد القول بأنه كان يحمـل سـالح نـاري وقـت " 

ارتكاب الجريمـة أو بضـبط مظـروف فـارغ ، غيـر 

ــار هـــذا الســـالح مششـــخننا وصـــالح  كـــاف العتـب

لالســـتخدام دون ضـــبط الســـالح المســـتخدم فـــي 

 " .الجريمة وضبطه فنيا 

 )٢٦/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ١٠٤٣٥رقم الطعن (

 �[.�� .w5�������`=���eK2א<ول���ن�¯(ز��I6�Pن�א����43$5� .w5����39و
�ن��Yא�א�@�Ipcc!�eKو!�Iذא�Oא�-�3=�א�@�-��a�8א��©��� .w5��5،�و��"��eK2�..

8H>א�aد�)N)!�70א��eK@א��m��,ل�'"��א'2 �א��`�'��(ز �א<!� ..���3�� ����6(א%�
�8��.א�$

����*��&��א���..�و8 ��$�����%دמ�

أن ادعاء محكمة الموضوع أن المتهمين قد .. في أكثر من مقام أننا قد أسلفنا القول �

من عنديات المحكمة هو محض تخمين وافتراض .. فيما بينهم رسموا خطه ووزعوا األدوار 

فافترضت المحكمة أن األخير قد .. الطاعن األول مستندا إلي اتهام المجني عليه بقتل شقيق 

سوي مجرد افتراض وعجزت عن قيام أي دليل علي ذلك .. انتوي االنتقام من المجني عليه 

 .واعتبارات مجرده ال يجوز التعويل عليها واتخاذها سندا لحكم جنائي 

 ملا كان ذلك 

x#�`"!�t/�#��K(=�و,��.�����6���4ع�א�w(א, �وא<H(ل������א�.�3ن�5���Cو�
�8,� ،��46�Pא��`"��eق�א��و�YزJ�8و��א�$ �3�� �و��O�.ZJ(א%� =�	s����aא2-Pא��+Qא�

� 46���e�@Dא<9"א�kא,�"א�א�Pא�� "Nא)��O�.ZJ�I6�OV�6� �א��`���3-5.. �א<!� )Yو
�.ذ��mא�$���C،�و�-���N"�5א�,��4$��وא:����0

�
�
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  سابع لوجه الا

 واضح يف التسبيب فتارة يعول علي أقوال احلكم الطعني شابه تناقض

الشهود قبل العدول عنها وتعديلها ، وتارة يتخذ من األقـوال املعدلـة 

سند لقضائه ، وتارة يري التعويل علي التحريـات ، وتـارة يقـرر بأنهـا 

ـت  ـعف والتهاـف ـارض والـض ـاقض والتـع ـدق والتـن ـدم الـص ـة بـع معيـب

مر الذي يوجب نقض احلكم وهو األ. واملراوغة مما ال تنهض معه دليال 

 .الطعني وإلغاؤه 

 فاملقرر يف قضاء النقض أن 
 الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه التناقض

بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض األخر وال يعرف أي من 

 .األمرين قصدته المحكمة 

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٣٣٤٣الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن
الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي  المقرر أن التناقض من

والذي من شأنه أن يجعل  ما أثبتته البعض األخر وال يعرف أي األمرين قصدته المحكمة بعضها

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

 .عليها

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

 ملا كان ذلك 
في أكثر من تناقض في أسبابه من استقراء الحكم الطعين يتضح أنه سقط  وكان الثابت 

وهو ما يجعلهما متساقطين ومتهادمين .. األخر البعض أثبته  بعض أسبابه ما نفتبحيث .. 

وهذه التناقضات التي ..  التي انتهي إليها ما يستطيع حمل النتيجةوال يبقي بعد ذلك من الحكم 

 :بيانها كالتالي .. وتسلس إلي بطالنه عابت الحكم الطعين 
�א�%��'ض�א(ول

منها والتي اتخذت ) شقيقة المجني عليه(؟؟؟؟؟؟ / مؤدي أقوال المدعوة  إبان سرد الحكم 

التي أدلت أقوال المذكورة إلي استندت محكمة الموضوع .. دليال علي ثبوت االتهام قبل الطاعنين 
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وأنها لم تكن متواجدة بمكان الواقعة ولم وأقرت بعدم مصداقيتها ، بها ابتداء والتي عادت ونفتها 

 .تشاهد أي من المتهمين 

 ويف هذا املقام قالت حمكمة املوضوع 
�א�%"��@��&� د����� �%�ول���"��'وאل�א�@�1د�و%ط�/ن���8.� �.���

���.���).��ن�א���מ�٩ص�(و�%�א	�وא���.���������د�����8،�و�ن��د�وא�

 منه) ١٥(ويف مقام أخر من احلكم وحتديدا بالصفحة رقم 

 ���	�9���א<���Qj�O=�#)7Lא�(�(ع�,;ن��9"א���c5	"�,;ن�א��t,א��א�I!�(
�`)2�kא��د�e�@!�I!�]�$��,� ���ن /� �א�3�6�WX(؟؟؟؟؟؟ �$3$
� �ن�)� w.�� �!� �	��و

�#(א¦�a�O�6د���QRא�I!�]�$��,�?"Nא)�!�IQ�����	����%-"� �2���6.*�و#�=�O,��و
�+	�2.*��ن�#�� �,��%��	���Dא��4س��I!� ��6��	���8
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 وبذلك يتضح أن حمكمة املوضوع 
بما مؤداه .. للمذكورة وتتخذها دليال قبل الطاعنين  لألقوال األولي تارة تقرر بأنها تطمئن 

 .إقرارها بوجود الشاهدة المذكورة بمكان الواقعة وقت حدوثها 

 وتارة أخري 
 ولم ترى من بعد التعديل وأنها لم تكن موجودة بمسرح األحداث المذكورة تطمئن ألقوال

 .األولي بالظن وتوصف أقوالها .. المتهمين حال مقتل شقيقها 

 وهذا التناقض يف أسباب احلكم 

��(N(د�  �א/�;�  8Y� �3�J� �وא/�;�  ��QRא� ��"x#� I5�!>א� `�� �4!� +�-5� '
�#(א¦��א�-"���،�,;�	����/�א�"6(?��a��Y"3�;��م���	��א/�;� ���،�kא<9"א�e�@D�+5�!

�(א�QD�?"Nن�א�(א#-����KH؟!�IQ�!µ.�

 فال شك 
يسقط القول بعدم ) وجود المذكورة بمسرح األحداث( األمر األول أن االطمئنان إلي

ذلك أن تأكيدها بعدم تواجدها بمسرح الواقعة يسقط قولها األول .. والعكس صحيح .. وجودها 

وحيث ورد بأسباب الحكم الطعين أنه استند في قضائه إلي كال األمرين .. بأنها كانت موجودة 

؟؟؟؟؟ / زعمت المحكمة بأنها تطمئن إلي تواجد المدعوة . ول ففي شأن المتهمين الثالثة األ
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أطمأنت المحكمة إلي عدم تواجد السيدة .. بمسرح الحدث ، وفي شأن المتهمين الباقين 

وهذا بال شك عين التضارب والتناقض الذي قصدته محكمة النقض الموقرة في .. المذكورة 

في بعض أسباب الحكم ما أثبته البعض األخر أسباب الحكم والتي تسلس إلي بطالنه إلسقاط ون

 .وهو ما يجعل هذا القضاء جديرا بالنقض واإللغاء .. 
�*��"א�%��'ض�א�

.. لالتهام الماثل في حق المتهمين الثالثة األوائل الحكم الطعين في محاولة إثبات 

 زعمت بأن تلك ..وإلثبات الواقعة الظنية التخمينية التي أوردتها محكمة الموضوع في قضائها 

؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، / مما شهد به كال من في حق المتهمين الثالثة األول الواقعة ثابتة 

 ) محرر محضر التحريات األخير المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ بعد الواقعة بسبعة أشهر كاملة(؟؟؟؟؟؟ / العقيد 

 ويف بيان ما شهد به هذا الضابط األخري
األول قد أطلق عيارين ناريين زعما بأن الطاعن ك الضابط الطعين ما قرره ذلأورد الحكم 

وأن .. التي أودت بحياته فأحدث إصابته  مل كان بحوزته تجاه المجني عليه ٩من مسدس 

 متواجدا بالقرب كانوأن المتهم الثالث .. كان ينتظره بدراجة بخارية للهروب بها المتهم الثاني 

 من الحكم ٦ص .............. ( تحرك المأمورية من مركز الشرطة إلخطار اآلخرين بموعد

 ).الطعين

 يف حني أورد احلكم املطعون فيه ذاته بشأن كافة أعمال الشرطة 

 حيال هذا االتهام وحيال التحريات املسطرة يف أوراقه 

  منه اآلتي ١٥مقررا يف الصفحة 

�و/�@	��وYJ"א=�,;ن�א<و=אق��$��3��r='�,�tPوא�-.��وא�$"=?�35V����6^�א�1�$* 
���6¦�א<د���و��83�Cא�-"א���،���/�cد`�,��א�B5.-�����6א'/�§�4ن�وא�����'��!�)Yو�،�

��$wو�א��.�
��و�"�@�ن�א�%����&�'��&�����$�א��و وع

��!�א�$���ن

���6د�� ��	��א� 8.#� �א<و=אق a� �א�1�$+ �א�"�83 و��ن
�`����؟؟؟؟؟؟/�א�-3$"(�#(אل�א��C,]�¨�`�א� (��4	��و#"�א�

�وא��-�=ض� �#�4��א� �	,�H��و zK�L'وא� �א�x"ق 6"م
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�IQ©�K3!-��د���	4��'� �Dאو�����وא� %�	�وא�C-^�وא�
��3�Jא'/�§�4ن�.�

 ومما تقدم 
الذي عاب الحكم الطعين بين بعض ما أثبته في يضحي معه مدي التضارب والتناقض  

ألقوال فتارة يقرر باالطمئنان .. خر علي نحو أسقط كال منهما األ.. أسبابه مع البعض األخر 

وتارة أخري يوصف أقوال الضابط وتحرياته ضابط التحريات ويتخذها سندا إلدانة الطاعنين ، 

بأقظع األوصاف من عدم صدق وتناقض وضعف وتهافت ومراوغة استحالة تصور أن تكون 

 .دليال علي صحة االتهام 

 بذلك 

 �-Pא��+Q2.�[�א����,��#�4���3�����א��Nوא����و��..��	C-,�[$2����6(�א
�������3%����$.5��!�+Q��,�"-5����3���L>א�.-��א���.Z���!��	C-,و������C-,�..�)Yو

��1�0�Jو��C$���N)�@5��D���KP,���J���@5و���C$א�א��Y��3-5�`א<!��א��.�

  ثامن لوجه الا

فع قـصـور ـشـديد يف التـسـبيب ـعـاب احلـكـم الطـعـني إـبـان رفـضـه لـلـد

اجلوهري املبدي من املدافع عن الطاعنني بوجود تناقض وتضارب بـني 

الدليلني القويل والفني مبا يستعصـي علـي املوائمـة والتوفيـق فيمـا 

بني ما أورده الشهود املقـال بـرؤيتهم للواقعـة وبـني مـا ورد بتقريـر 

 .الصفة التشرحيية جلثة اqني عليه 

  أنه فإن املقرر يف قضاء النقض.. بداية 
تتكون ومنها مجتمعه يكمل بعضها بعضا ، ضمائم متساندة المواد الجنائية في األدلة  

تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا أو استبعد يث إذا سقط أحداها بحعقيدة القاضي 

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

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

 أن ي بقضكما 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة  ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
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 محصـــت واقعـــة اـلــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا تـقــدير اـلــدليل مـــادام حكمهـــا يشـــتمل عـلــي مـــا يفـيــد أنهـــا

ـة النفــي فرجحــت دفــاع المــتهم أو وبأدلــة الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام  ـين أدـل ـت بينهــا وـب ووازـن

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 كما قضي بأن 

�#�(אل�א��c	(د������������� �*,��Pن����8���������3'ز!���H>����������8א���a���)�$ن�א��"��83א�)��C!و�
����������������������!�K�����6א���x-�@5���C#�4����C#�4��ن�Q5(ن���7!���Q5�8,�Wא�"��83א���t!��31VN

�*3%)��.وא�
 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علــي أوصــاف معينــة لواقعــة االعتــداء علــي كافــة شــهود الواقعــة أجمعــوا والثابــت أن وكــان  

 :وذلك علي النحو التالي .. ٕ عليه واطالق األعيرة النارية عليه المجني

���ن���=5���ن������6�ن�א�-�"`�����6א������3�6�W�Xل������������������..���-(א��3-���� −١$�/�
��N)א��a.�

���6�ن�א�-�I5=�3א��4=5����#K/J	����aو��Nא�����I�!���3�6�WX..�����א�-(א��� −٢
�^�oא���Jא<!�م�. 

�����6�ن�א��qp��cא�K/v��,�+1���$ق��I5���Yא�-�I5=���3..و����א������tא���.-��!��4	+� −٣�
�t�P$5����D,-��"م�א6���"אل�و���tא:/��Kق�,���7�x#�����3�6�W�������.��@4��,����8א�$�!����

��6����J�8�2��I!ن�)Q5ن�����.� 

يف حني ورد بتقرير الطب الشرعي ما يلي 
أي أن الـطــب .. نتـجــت ـعــن عـيــار ـنــاري معـمــر بمـقــذوف مـفــرد أن إصــابة المجـنــي علـيــه  - أ

فـأين اسـتقر ..  هو الذي أصاب المجني عليـه طلق ناري واحد أشار إلي أن هناك الشرعي

 !!.العيار الثاني المقال عنه علي لسان الشهود ؟؟

أن الطــب الشــرعي أكــد عـلـي أن العـيـار الـنـاري اـلـذي أصــاب المجـنـي .. واألكـثـر ـمـن ذـلـك  - ب

كـال مرتكـب الواقعـة رغم أن جميـع الشـهود أكـدوا أن ..  جاء بالرأس من الخلف لألمامعليه 

 !!.العيارين الناريين للمجني عليه في وجهه أي من األمام إلي الخلف ؟
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رغـم أن ..  الوضـع الطبيعـي القـائم للجسـمأن وضع اإلطالق كان من  قرر الطب الشرعي -ج

كان قصير القامة بمـا يسـتحيل  الشهود أكدوا أن مطلق العيارين علي المجني عليـه بعض

 . بل يجب يكون من أسفل إلي أعلي.. !!وضع اإلطالق معتدل ؟معه تصور أن يكون 

فيمــا ـبـين .. مــدي التضــارب والتـنـاقض المستعصــي عـلـي الموائمــة والتوفـيـق يضــحي ظــاهرا  

المسـتمد مـن تقريـر الصـفة التشـريحية وبين الدليل الفنـي مد من أقوال الشـهود ، المستالدليل القولي 

يترتـب علـي بحثـه وتمحيصـه تغيـر .. فع بال شـك جـوهري وهو د.. المحرر بمعرفة الطب الشـرعي 

وبرغم ذلك أمسـكت محكمـة الموضـوع عـن القيـام بمـا هـو واجـب عليهـا .. وجه الرأي في القضية 

 .وطرحته بقاله واهية ومبهمة وغامضة ومجملة مؤداها .. حياله 

  " .أن ال تعارض بين الدليلين في شيء" 
 �� I6� ="x5� �� �#(ل ��@. ���c	(د +Z� +6Vא�� )Yو� +	4!�`� ..� +	��א� א�$�1+�(,;ن

�.�L�I!���N^�אK/v,�(��3�6�WXق�א<76?�א��4=�5

 وهذه قاله غري صحيحة 

 مل تصدر عن أي ممن مت سؤاهلم باألوراق 
وهو ما يؤكد بطالن ما استعصم به الحكم الطعين في إطراح الدفع الجوهري المبدي من  

.. ه أقوال الشهود ونسبة قول إليهم لم يصدر عن أي منهم المدافع عن الطاعن ، وتعمده تشوي

وهذا أبلغ دليل علي قصور الحكم الطعين في التسبيب وعدم استطاعته مجابهة الدفوع الجوهرية 

 .المسوقة من المدافع عن الطاعن 

  تاسع  لوجه الا

قصور شديد أخر يف التسبيب عاب احلكم الطعني حينمـا رفـض الـدفع 

ل املسـتمد مـن منـاظرة النيابـة جلثـة اqنـي عليـه ، بتناقض الدلي

فـقـد قاـلـت األويل بإـصـابة اqـنـي علـيـه .. وتقرـيـر الـصـفة التـشـرحيية 

بعيارين ناريني ، وقال الثاني بإصابته بعيار واحد وهـذا أيضـا تنـاقض 

 .يستعصي علي املوائمة عجزت عن جمابهته حمكمة املوضوع 

 باستقراء أوراق هذا االتهام

���5���������������������I�!����3�#�*1��#���3�6,-�"�د�W�Xא���wN�O�ª�������!�-ن�א��34,���א������Y�ªא�
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وH��.�������KL�I!� �H.�١٠����9و�%�د�Cj�m����Oא�!��L=B؟؟؟؟؟�א�@���������6..�9"و�kא�(א#-����
��3�6�WXא�O�,�HJ������−:����6א��4(�א�

إصابة بالحاجب األيسر في منتصـف الحاجـب يشـتبه أن تكـون فتحـه دخـول لطلـق -١

 .ي نار

 .ٕ واصابة أخري في العين اليسري بجوار األنف مباشرة تكسوها الدماء  -٢

 ومن هذا الوصف الوارد مبناظرة النيابة العامة 

 يتضح األتي 

���������3�6�ن� •�W��Xא����	��3,�H���5=������$�/����4Y�..و����36��3=�وא�9"�������و=د����
��6�cא���P��5�$א��,. 

�	���א��34,���א�-�!������ •��Hو�����א����,��H'ن�א���������N���,���N)א��I�!ل�)�Lد���������
 �.,;ن�א���rא:/Kق���ن�!�Iא<!�م����tP$5��D^�p..�א<5@��وא�-��א�3@�`�

 بعكس ما قرره الطب الشرعي 

��.א��`�ز6+��ن�א���rא:/Kق�!�Iא�o^��¥!�م��zKL���6א���$3$
• ����������������������L�Oوج����ن�א��34,��א�-�!��,(�H	���O�,�H:א�������3�6�WX(=د�£���ذ������

���$�P���..��3�6�WX������8אLدא���Y=א�$� .و�Yא��B5"�א2
 وهذا عكس ما قرره الطب الشرعي 

���439�و=د���a$�����5,�;ن��6"م�א�2�$�א=�א�-��3=�א����w��,�`=��4¯�(ل�دون�!-�%�������������������������
�!!.و�36=��و�(ع�א�@�eKوو���H؟�(��6

 عه يمما تقدم مج
ين محضــر مـنـاظرة النياـبـة العامــة لجـثـة المجـنـي ـبــمـدي التضــارب والتـنـاقض يتجـلـى ظــاهرا  

عـلـي نـحـو يمـكـن مـعـه الـقـول ـبـأن ) تقرـيـر الطــب الشــرعي(ـمـع ـمـا ـهـو ثاـبـت ـبـالتقرير النـفـي علـيـه 

وهو ما يهدر ثمـة دليـل قـد يسـتمد ..  تماما لجثة المجني عليه فحص جثة مغايرةالطب الشرعي 

 .من هذا التقرير 

س�#ذא�!�� ���

عمادهـــــا .. غـيــــر جازـمــــة ال تفـيــــد اليـقــــين رـيــــر الطـــــب الشــــرعي بــــل جـــــاءت عبــــارات تق 
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 :حيث جاءت تلك العبارات كالتالي االحتماالت والظنون 

�.و%*�א��x(=�א�(א=د����D?�א�V1�N��,�34?�א�"و��kא�(א#-��−
−��,�H:א��kא�"و�?V1�N���2��ن�א��$�Pא��zو�$!�I!.�

 ملا كان ذلك 
ط��6و	و��'��מ�א(���מ�א�	��/�$�و���&�����מ�א��ض�و������מ�א��و %���'

��"�א�	زמ�وא���ن��ن�א�وא'�6א�ذ��H*�%��א�د��ل�א���%���و;�%�Xس���"�א�7ن�وא;�%��ل�

�.وא;�%���א&�א��	�د��

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

 األمر الذي يؤكد 
 عن مصلحة الطب علي تقرير الصفة التشريحية الصادرالحكم الطعين بتعويله أن  

رغم ما شابه من عيوب جوهرية وتناقضات تستعصي علي الموائمة والتوفيق ، فإنه الشرعي 

 .يكون معيب وقاصر في التسبيب 

 السيما وأن ما قررته يف هذا الشأن 
��ن�א�����$�א����$���ل����%�7.����	*$��."����&�,���א������و'د�:מ����.���ن�

��.��א�@��"�و!�Lא2!���&��%��%.����ط�

 ذلك أن هذا القول خيالف احلقيقة والثابت باألوراق 

 ���Y�ª�O�,�HJ�I!��	,��!�O�.ZJو��wא��?��ª�4D��x�~��	N��Y��!�-�34��%,��א��..
����.Z:��xxp�5�L���P.7א���34%!�'��!�)Yא�,�:��%��..�و�Y�..�+��"#���;,ن�א�$(ل�����J

�	�U%�O�,�H:5"�א"��*$R���6��6א�cא���P���.�

 ل ال أثر له وال دليل عليه باألوراق وهو ق

 حيث مل يقل
 أن السيد ذلك أن الثابت.. بل هو من صنع خيال محكمة الموضوع بذلك السيد المحقق 

.. واثبت ما رآه بعينيه فيها من إصابات مناظرته لجثة المجني عليه قد أثبت وكيل النيابة 

 .الشرعي تناقضت وتضاربت مع تقرير الطب 
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 مبا جيعل كال الدليلني متناقضني 

 ويسقط كال منهما األخر 

 �mو=�+�ذ��..�t%"א�א�I!�`".�א�`�Y)א��t%"א��e�P��;������Qjא�(�(ع��
�א�c;ن� ��I6א��Y�a�I6�Pא ..��D��3.@��א�.�a�8Pא� =)x$��,� �.3-!� �	1�C#�8-�� �D

��1�0�Jو��C$���N)�@5.�

  عاشر  لوجه الا

ر عاب احلكم الطعني حيث قعدت وأمسكت حمكمـة املوضـوع عـن قصو

استدعاء الطبيب الشـرعي رغـم متسـك املـدافع عـن الطـاعن بإسـقاط 

وهـو مـا حيمـل بـني طياتـه تشـكيكا يف .. الدليل املستمد من تقريره 

 .صحة هذا الدليل جيب علي احملكمة حتقيقه وصوال لغاية األمر منه 

 اء النقض أن أن املستقر عليه يف قضحيث 
يرد لهم ذكر في ولو لم الواقعة إلي طلبه سماع شهود أن تجيب الدفاع علي المحكمة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتى يتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 

قصيها علي وألن المحكمة هي المالذ األخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتإعالنهم 

فيما تبينته في قائمة شهود اإلثبات مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة الوجه الصحيح غير 

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو تأباه العدالة 

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (

 ا قضي بأن كم

�3$*�א<د����aא�(אد�א�Y��31�4(�وא��Nא�a���QRא�$�م�א<ول�و'��(ز� 
��46�t%"א�و�א��+	��ن�Q5(ن�=3c!�IY§��א�. 

 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 ملا كان ذلك 
 د تمسك قعن الطاعنأن المدافع علي النحو المتقدم ذكره في الوجه السابق وكان الثابت  

وذلك .. بإسقاط أي دليل قد يستمد من تقرير الطب الشرعي في حقه أمام محكمة الموضوع 

لتضارب وتناقض هذا التقرير مع الدليل القولى المستمد من أقوال الشهود وتناقضه أيضا مع 
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 .علي نحو ما سلف بيانه تفصيال .. مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه 

 ما تقدم وحيث أن من شأن 
علي المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما كان يستوجب ذلك التقرير النيل من داللة  

وأنه غير صالح من استدعاء الطبيب الشرعي الذي شكك المدافع عن الطاعن فيما انتهي إليه 

  .الناحية الموضوعية لالستدالل به في إدانة الطاعن

 ذلك ولئن كان الطبيب الشرعي 
قد اتخذته النيابة العامة سندا وركيزة أساسية إال أن تقريره د اإلثبات ليس من ضمن شهو

في هذا نحو التشكيك وحيث سعي المدافع عن الطاعن .. في إسناد التهمة إلي كافة المتهمين 

تحقيقه وهو أمر واجب عليها في المقام علي محكمة الموضوع بما كان يستوجب .. الدليل 

ن أو مدافعه ذلك المطلب بشكل صريح إذ أنه يعد مطروحا علي األول حتى ولو لم يبد الطاع

 .المحكمة بمفهوم المخالفة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

�ن��705"� ��H�)��mن�ذ�;
�I!و�O�.Z:א�"Y�
��5�Q���,�"x#�"#ذא���ن�א�"%�ع�J
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 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠لسة نقض ج(

 وحيث كان ما تقدم 
في تحقيق دفاعه عن معاونه المدافع عن الطاعن وكانت محكمة الموضوع قد أمسكت  

األمر الذي يؤكد قصور .. رغم النيل من تقريره الجوهري ، وقعدت عن استدعاء الطبيب الشرعي 

 .ض واإلعادة الحكم الطعين في تسبيبه علي نحو يجعله خليقا بالنق
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 ادي عشرلوجه احلا

قصور احلكم الطعني يف التسبيب حينما أغفل حتقيق الدفاع اجلـوهري 

والطلبات اجلوهرية املسطرة علي أوجه حوافظ املستندات املقدمـة مـن 

الطاعنني كما أغفل إيرادها يف قضائه أو الرد عليها مبا يربر إطراحهـا ، 

وضوع بأوراق الدعوى ومـا هـو مسـطر مبا ينم عن عدم إملام حمكمة امل

 .بها 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض 
المسوق من الطاعن وبظاهر المسطور في مستنداته المقدمة منه الدفاع 

التي أفصح في طعنه أنه تمسك بداللتها وفقا لالتهام المسند إليه ، فإن 

 تبين لمحكمة الموضوع عدم أحقيته في دفاعه هذا ، وكان عليها أن

تعرض لدفاعه ذاك استقالال وأن تستظهره وتمحص عناصره كشف لمدي 

صدقه وأن ترد عليه بما يفنده إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك 

فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب فضال 

 .عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١  لسنة١٥٤٨٤رقم الطعن (

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

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

) .. مصدرة الحكم المطعون فيه(لدي محكمة الموضوع حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنين 

الطلبات الجوهرية التي لم ينفك المدافع عن الطاعنين أنها تضمنت العديد من . .يتضح وبجالء 

السيما وأن هذه المستندات والحوافظ المسطر عليها الطلبات هي آخر ما قدم .. عن التمسك بها 

وهما في إبداء دفاعهما حتى الرمق األخير بما يؤكد أن الطاعنين .. إلي محكمة الموضوع 

 : تتلخص في اآلتي التي طلبات بتلك المستمسكان
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 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من جوهرية هذه الطلبات التي تمسك بها المدافع عن الطاعنين ، وأنه لو  

محكمة إال أن .. ى كانت محكمة الموضوع قد بحثتها ومحصتها لتغير بها وجه الرأي في الدعو

يها في قضائها األمر الذي الموضوع طرحت هذه الطلبات دون تحقيقها أو إيرادها أو الرد عل

بما يجعله جديرا .. المبطل في التسبيب  بالقصور – مع جملة األوجه المار ذكرها –يوصم 
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 .بالنقض واإللغاء 

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 

 .يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

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

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقها علي أدلـة كأن تعتمد المحكمة في اقتناعاالستنباط 

 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 عقـال لما أثبتهولكنه مناقض  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

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

كمـا فـي  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

 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢نة  لس٣٣٤٣الطعن 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 

واســتناد المحكمــة ـفـي عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط 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 
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 وهو األمر الذي جيعل 
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فساد احلكم الطعني يف استدالله حينما عـول يف الـزعم بثبـوت االتهـام : الوجه األول 

وعية املاـثـل يف ـحـق الـطـاعنني ـبـأقوال ـشـهود ـغـري ـصـاحله ـمـن الناحـيـة املوـضـ

لالستدالل بها لثبوت إقرارهم بعدم صحة أقـواهلم وأنهـا يغلـب عليهـا الظـن 

والتخمني وبعيده كل البعد عن اجلزم واليقني علي حنو جعـل النيابـة العامـة 

تستبعدهم كشهود إثبات وهو مـا جيعـل هـذا القضـاء فاسـد السـند والـدليل 

 .متعينا نقضه 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
ام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ،  أن تقال يصح 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي وقتئذ بنقطة البوليس 

هد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من اثر في ثبوت التهمة المسندة في صحة شهادة ذلك الشا

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون 

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

 ¦)x9��������H�a(=?�א�(א#-��وא2�	������6א��4(�א��`�=وא��א�c	(د�!�4ز��6א�
�و���3 �4Q}�*3$���ذ��mא� �!�دאم �$3$�� ��QR���6א��-�5� ���ن �5�Y)N� �د�6�% "-5
�א�c	(د� �'BY� �<#(אل ��QRא� �א/�§�4ن ¤)6",� �9�/� ��Q����� ��(ز �و' K3��@!
�I!� �א��د ��Yא �3�6� `)P45� ��� �$3$���� �و¨�%��	� �	,��� O�.ZJ� �א��אد �,�א�	� !�دא! 

!�])�P�د=?����6א�x.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
 وحال تحريرها لقائمة أدلة الثبـوت أن النيابة العامة بعد تحقيق الدعوى الراهنـةوكان الثابت  

أقــوال اســتبعدت تمامــا .. التــي اعتكــزت عليهــا فــي القــول بثبــوت االتهــام فــي حــق المتهمــين جميعــا 

وكـان تصـرف النيابـة .. الذين اتخذت منهم المحكمة سندا وركيزة أساسية لقضـائها هود جميع الشـ

فقــد رأت مــا لــم تحــط بــه .. ٕفــي شــأن هــؤالء الشــهود عــن بصــر وبصــيرة والمــام صــحيح بــاألوراق 

ونفوا جملة مـا من أن هؤالء الشهود قد تناقضوا في أقوالهم وعدلوا عنها .. محكمة الموضوع علما 

ظـن وتخمـين ٕوانما علي محض .. غير قائم علي جزم أو يقين وأن ما أدلوا به توه ، سبق وأن أثب

ومـنهم مـن جـاءت بحيـث ال يمكـن االطمئنـان لمـا يقـرره ، الخصم اللـدود للمتهمـين كما أن منهم ، 

كــان ومــن ثــم .. دليــل نفــي ومــنهم صــاحب األقــوال التــي يجــب اعتبارهــا أقوالــه عامــة ومجهلــه ، 

لعـدم صـالحيتها أن التفتت عن أقوالهم وغضـت الطـرف عنهـا  النيابة العامة التصرف األصوب من

بـــأقوال هـــؤالء الشـــهود المتهـــاترة عـــادت واســـتدلت .. إال أن محكمـــة الموضـــوع .. لالســـتدالل بهـــا 

وـهـو األـمـر اـلـذي أكدـتـه .. لهــذا القضــاء الطعــين عـلـي نحــو فاســد يـعـدم أي ســند صــحيح أـقـوالهم 

 :الحقائق اآلتية

 األويل احلقيقة 

�ن�א2�"'ل����Qjא�(�(ع�,;#(אل�BY'��א�c	(د�=�+�6"م��5JאدY+�,;د�����������������1�# 
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احلقيقة الثانية 
"�א��	��"���������(���מ���د�א�+%�\�،���د�א����מ���د�א�+%�\���������/��ن�����ن������@�(�����1
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��%د;ل��.����$���.�ن�א�����$�א��و و

احلقيقة الثالثة 

�#(אل�א�@3"?��������I!� ,�wن�א����	���ز�a� ��6א�."א������5)�
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 ثم عادت وأقرت صراحة 

وأنها لم تكن بمكان الواقعة .. بزور وبهتان جماع ما تقدم  

 كما لم تري أي من المتهمين .. تماما ولم تشاهد مقتل شقيقها 
 واألكثر من ذلك 

��,�=����Y�]�Qא�(א#-�� �	��	+�א����	�;,�O�#��"$%–W3و���Wª�"42���6�–�
����(א#-��(N(د��	�  .��2�zKL,*�و�I!�8-r��$,�2��!)xLא����Nא=��Q[�א�

 ومن ثم 
.. ٕيضحي ظاهرا زور وبهتان أقوال المذكورة في بداية التحقيق بل واقرارها بذاتها بذلك  

وبعد تعديل األقوال بات .. ورغم ذلك تأتي محكمة الموضوع مستدلة بهذه األقوال المكذوبة 

 .مما يؤكد فساد الحكم الطعين في استدالله.. ظن والتخمين والكيد بالمتهمين ظاهرا أن مبناها ال

 احلقيقة الرابعة 
��מ�%�%"��*���د��ل���"�א��%.מ�)�@�ق�א��	�"�����(؟؟؟؟؟�/������ن��'وאل�א��د�و 

� و�$��ن��@,�ص��	.و�$�..���$���.و��מ��� ��א�وא'�$�و�מ�..��ل�	�4&�	��$��'وא������

�H�$���ل�1ذא�א;%.�מ��@�1د����	ن�א��%.��ن���ل�א�%����א��.�

 أضف إيل ذلك
.. أن هذا الشاهد وجه في أقوالها اتهاما صريحا لرجال الشرطة بالتسبب في مقتل شقيقه 



 

 - ٧٣ -

ويكون استدالل محكمة الموضوع .. وهو ما يجعل أقواله بمثابة دليل نفي في حق الطاعنين 

 .معيب بأقواله علي عكس ذلك استدالل فاسد و

 احلقيقة اخلامسة

 � "Y�cאل�א�)#�� 2�$�א��,� ���� /� א��`���ن�!�t!�"3$א�a��3�6�WXذא�O(؟؟؟؟؟؟
����)�א��u,KQو# �א�(א#-��I6�?=�.6��-#א�(א��Q��!�qpcא��z�Hو�����#�=��Hא��9,;ن�:�

 شخص مسن ، وطويل القامة 
������وP4��'�z�H.*���!�����6א��I6�Pא<ول�א�6V(م���Yא<76?�א��4=��5و�*�P!
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 ملا كان ذلك 
ء تام مدي فساد الحكم الطعين في يتضح وبجال.. الحقائق أنفة البيان ومن جملة  

استدالله علي الزعم بثبوت االتهام في حق الطاعنين بأقوال هؤالء الشهود المعيبة أقوالهم 

والمخالفة للواقع والحقيقة علي نحو أكدته النيابة العامة ذاتها حينما استبعدتهم من قائمة أدلة 

 .نقض واإللغاء وهو األمر الذي يجعل هذا القضاء جديرا بال.. الثبوت 

فساد احلكم الطعني يف استدالله بتحريات املباحث األخرية واملؤرخة : الوجه الثاني 

رغم ..  والتي متت بعد الواقعة بأكثر من سبعه أشهر وبأقوال حمررها ؟؟؟؟؟

مبا يؤكد تهاون سند هذا .. تهاترها وانعدام سندها وتضاربها وعدم جديتها 

 .القضاء مبا جيدر نقضه 

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

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـابحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 

أي لصــاحبها يخضــع وهــي مــن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رقرينــة مســتقلة علــي ثبــوت االتهــام 

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

 .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 
 ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة ٕوان ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول 

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

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

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

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

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

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

 أو ببراءتـه ي بإدانـة المـتهمأن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـهو مقـرر 

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

ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات يشاركه فيها غيره
إال أنـهـا ال  بســاط البحــث ، باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة ، طالمــا أنهــا كاـنـت مطروحــة عـلـي

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

 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل يتضـــح وبجـــالء تـــام  

ثمة دليل علي صحة نسبة هذه الواقعة للمتهمين سوي من خـالل تحريـات النيابة العامة لم تقدم 

 .؟؟؟؟؟؟ / األمن الوطني المجراة بمعرفة العقيد 
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 ثل أمام النيابة بتاريخ ؟؟؟؟؟؟الذي م

 لإلطالع علي أوراق القضية 
مقررا بأنه سوف يجري تحريات .. من حدوث الواقعة وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر 

 !!!.لم يأت بها ضابط من قبل ؟!!! ة وتفصيلية ختامية وشامل

 هذا وبعد أربعة أيام فقط 

 وحتديدا بتاريخ ؟؟؟؟؟؟

 �O�5א�����NJ�I!��	�����א�� �!�م�א��34,��א�-�!��!$�=א�[,�Cא�� �aوא#-��!�Y�8wא
�8���5م��و��#�8؟#��-,=��a��	
���3��£��4!� Z"9.!!�

 ثم بدأ يرتل مزاعمه 
 تلخيص ألوراق القضية من وجهة نظره الشخصـية التـي ليسـت لهـا أي التي جاءت مجرد�

.. لـم يقـدم عليهـا ثمـة دليـل مـن صـنع خيالـه وبدأ يردد قصة هزلية .. حجية أو أهمية في اإلثبات 

فلـم !!) فهـم زمـالءه ؟(ولم يفوته أن يتغاضى عن كافة األخطاء المعتمدة من قبل رجـال الشـرطة 

 .رور الكرام يوردها أو حتى يمر عليها م

ـهـذا وـمـن أبـلـغ األدـلـة عـلـي أن ـهـذه التحرـيـات غـيـر جدـيـة ـلـم ـتـتم عـلـي الطبيـعـة ـبـل أنـهـا  

 .مستقاة من أوراق هذا االتهام العاجزة بدورها عن إثبات الواقعة في حق المتهمين 

 ما يلي 

 الدليل األول 
ريخ حضور محرر تا ؟؟؟؟؟؟حتى تاريخ سواء أمام الشرطة أو النيابة أن أوراق التحقيقات  

تلزم .. ن ورقة سبعوكان قد تجاوز مائه و.. لإلطالع عليها .. ؟؟؟؟؟؟ / التحريات العقيد 

زعم بأنه إال أن  الضابط المذكور .. لقراءتها واستيعابها وفحص ما فيها أسبوع علي األقل 

 !!.ورقة؟ ١٧٠بجلسة واحدة لدي النيابة العامة استطاع اإللمام باألوراق المتجاوزة عددها 

 الدليل الثاني 

��5م� ��-C,�"-,���N�=)���ن�א�)�8#���5م��و���-,=�� (�I6�O�5���`�N����;,�=�$3�
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 الثالثالدليل 
فكان .. لم تجر علي الطبيعة يقرران بأن هذه التحريات المزعومة ولكون العقل والمنطق  
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ي والمنطقي أن يخفي محرر محضر التحريات مصادرة المزعومة ويتعمد عدم اإلفصاح الطبيع

 .عنها 

 الدليل الرابع 
أن هذه التحريات لم تأت بثمة دليل علي صحة هذا االتهام فلم تأت بشاهد رؤية للمتهم  

ولم كما لم يتوصل إلي السالح المستخدم .. األول المزعوم أنه هو المعتدي علي المجني عليه 

 .يتنم ضبطه 

 الدليل اخلامس 
ذاته قرر بعدم صحة ومصداقية هذه التحريات وهو ما .. ؟؟؟؟؟؟ / أن أمين الشرطة  

 .ينطبق عليه وصف وشهد شاهد من أهلها 

 ملا كان ذلك 

 � 2�"'ل�,	�K��O�5����6"م�وN(د����Y��39KHא� �%$"�,��Oوא��� �و�ن�.. ��32'
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قد اكتنفها عدم الصدق واالختالق وأصابها التناقض " 

والتعارض والضعف والتهافت والمراوغة بما ال تنهض معه 

 " .كدليل بمحكمة االطمئنان إليه علي صحة االتهام 

 غم ذلك رو
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احلكم الطعني أفسد يف استدالله حينما طرح كافة األخطاء والعيوب : ه الثالث الوج

التي شابت أعمال الشرطة ورجاهلا حنو االتهام املاثل ، وما حتمله هذه 

اقضات يف األقوال من داللة علي تهاتر االتهام املاثل وانتفائه يف املخالفات والتن

 حق املتهمني 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 
الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات  

فـيـد أنهــا محصــت مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يإســناد التهـمـه إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
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عـن بصـر وبصـيرة ووازنـت بينهـا الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلـة الثبـوت التـي قـام االتهـام عليهـا 

 .وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام 

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

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

إذ المرجع فـي ذلـك إلـي مـا تطمـئن إليـه فـي تقـدير تقضي له بـالبراءة ، إسناد التهمة للمتهم لكي 

وبأدـلـة وأحاـطـت بظروفـهـا مــادام حكمـهـا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت واقـعـة اـلـدعوى اـلـدليل ، 

 .خلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات وداالثبوت التي قام عليها االتهام 

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

 ملا كان ذلك 
يتضح .. القانونية أنفة الذكر علي واقعات وأوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم  

ومن هنا  .. الذين تم سؤالهم باألوراقأن عماد هذا االتهام قائم علي أقوال ضابط الشرطة واألفراد 

ونجد أن كل كل من رجال الشرطة مع األخر ، واهن وضعيف إذ تضارب يتضح أن عماد االتهام 

لخلق واقعة تختلف عن اإلدالء بأقوال تخالف الحقيقة أو يحاول منهم يلقي اللوم علي اآلخر 

هم المجني ومن(كان علي رأس مأمورية نقل المتهمين كما نجد منهم من أكد أنه الواقع والحقيقة ، 

بعدم صحة ) بل ويعترف(ثم يعود ويقرر صراحة ) محل الواقعة(من المركز إلي النيابة ) عليه

 .ذلك

 وهذا كله 
لما هو موصوف صورة مغايرة تماما فإنما يدل علي أن للواقعة .. إذا دل علي شيء  

وتلفيقا للمتهمين ، وأن االتهام قد وجه كيدا الذين أدلوا بأقوالهم بأقوال ضباط وأفراد الشرطة 

 .جميعا وعلي األخص الطاعنين 

 وهذا أيضا يقطع
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أجمعوا علي أن المجني عليه في أوراق االتهام الماثل ما من شك أن كل من تم سؤاله 

بقتل شقيق  إداري دشنا التهامه ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في القضية رقم ٕكان مطلوب ضبطه واحضاره 

 بناء علي اتفاق بين أهليته ومأمور مركز شرطة دشنا –وأن المجني عليه ..  األول حاليا طاعنال

 ) .؟؟؟؟؟؟/ العقيد ( مساءا بتسليم نفسه إلي هذا المأمور ؟؟؟؟؟؟  قام بتاريخ -

 وهنا جتدر اإلشارة 
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 وهذا يؤكد حبق 
وأن حيـاة المجنـي عليـه مهـددة بـالخطر أن المأمور المذكور علي علم تام بخطورة الموقف  

ـفـي الـيـوم ة مأمورـيـة نقـلـه إـلـي النياـبـة العاـمــبـين أن ورغــم ذـلـك فـقـد ت.. وأـنـه مرصــود ومــراد قتـلـه 

.. موكولـة إلـي حراسـة هزيلـة ال تـوفر األمـن واألمـان لنفسـها .. أربعـة عشـر مـتهم التالي ضمن 

 .ذلك أن قوام هذه المأمورية !! فكيف لها أن توفره للمتهمين ؟؟

 أمني شرطة وأربعة خفراء فقط 

 ����������������������3.4��`�����sو��א��a�8��+�
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كـان سـببا للـزج  فـي تـأمين المأموريـة قصور الشرطةأن  الذي قد يكون من شأنه وهو األمر 

ـأرطــاعنين بال ـاك ـث ـار أن هـن ـرة االتهــام باعتـب ـك دون ..  فيمــا بينــه وبــين المجنــي عليــه ـفـي داـئ وذـل

أقوال كل مـن سـئل قـد تضـاربت مـع اآلخـر بمـا يؤكـد ولذلك نجد أن  .. البحث عن الفاعل الحقيقي

 .أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاولت التحريات أن ترسمها بأوراق الدعوى 

 هذا فضال 
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  ونظرا 
إلي أنهم في حالة عدم تقديمهم لمتهم بالقضية سوف يكون كاشفا بصورة ملحوظة  

 .للقصور األمني الذي بدر منهم 

 وبالتايل 
كان عليهم استدراك هذا القصور بالزج بالمتهمين وساعدهم في ذلك وجود ثأر فيما بين  

 .العائلتين 

*��"�א�א�د��ل

 فـي التحقيـقـات حيـث زعــم للوهلـة األوـلـيحـال ســؤاله  .. ؟؟؟؟؟؟ / أقـوال الراـئـد عـدم صــحة  

أنه معين علي رأس المأمورية وأنه كان راكب بسيارة الترحيالت ، ولدي الوصـول للمحكمـة بهتانا 

اريـة سـمعه صـوت طلقـات نإلـي ثـم تنـاهي .. كان يقف بجوار باب السيارة ويقوم بـإنزال المتهمـين 

كـمـا أـقـر ..   ؟؟؟؟؟/وشـاهد الشـخص اـلـذي أطلـق األعـيـرة الناريـة يهـرب ويجــري ورائـه أـمـين الشـرطة

بأـنـه حــاول اســتعمال ســالحه إليـقـاف ذـلـك الشــخص إال أن ) عـلـي خــالف الحقيـقـة(ـهـذا الضــابط 

 .الزحام حال دون ذلك 

 وعقب ذلك وبعدما تبني بهتان مجاع ما تقدم 

 بعد الواقعة بشهر تقريبا وخمالفته للحقيقة والواقع و

 يأتي هذا الضابط ليقر بعدم صحة ما ورد يف أقواله السابقة 
وأن ضابط أخر كان معينا عليها ثم كلف .. علي رأس تلك المأمورية وأنه لم يكن معين  

 –وعقب ذلك .. ومن ثم خرجت المـأمورية دون وجود ضابط معها .. األخير بمأمورية أخري 

علم بعدم وجود ضابط مع المأمورية فقام بإثبات نفسه عليها  –بط المذكور وعلي حد زعم الضا

 .ثم استقل سيارة بوكس ليلحق بسيارة الترحيالت 

 وهاتني الروايتني املتضاربتني والغري صحيحة كالهما 
أدعـي ابتـداءا حيـث .. قد خالف الحقيقة والواقع فيما أدلي بـه تؤكد وبحق أن هذا الضـابط  

ثـم يـزعم بأنـه حـاول اللحـاق بهـا لعـدم  .. ثم عاد وأقر وأعترف بعدم صحة ذلـك رأسها انه كان علي

وهو األمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غيـر الصـورة التـي حـاول .. وجود ضابط علي رأسها 
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 .أن يرسمها هذا الضابط باألوراق 
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الكالبــش  المجنــي عليــه فــي ذات الشــخص الــذي كــان مقيــدا مــع.. ؟؟؟؟؟؟ / أقــوال المــدعو 

��.؟؟؟؟؟؟,��=�l5أمام النيابة العامة .. حال حدوث الواقعة 

 فقد قرر صراحة 
 ؟؟؟؟؟؟ / وأن كـال مـن الرائـد؟؟؟؟؟؟ /بعدم صـحة أقوالـه التـي أدلـي بهـا بـذات يـوم الواقعـة  

 .أجبروه علي القول بتلك األقوال المكذوبة  .. ؟؟؟؟؟؟ / وأمين الشرطة 

 قيقة أما احل
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 ليس هذا فحسب 
الذي سبق وأقر بأنه كان مقيد مـع إحـدى السـيدات ؟؟؟؟؟ / بل أكد عدم مصداقية الخفير  

 .ولم ينزل من سيارة الترحيالت 

 ذلك أن احلقيقة
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 ومل يكتف هذا الشاهد بذلك 
وبابـهـا .. خــارج المحكمـة ) علـي غـيـر المعتـاد(بـل أـقـر صـراحة أن ـسـيارة الـتـرحيالت وقفـت 

حتـى وصـال إلـي بـاب يـه مـن سـيارة التـرحيالت وبنزوله مـع المجنـي عل.. كان عكس باب المحكمة 

 .المحكمة الداخلي ودلفا منه لم يكن أي حراسة ترقبهما 

 وهذا دليل قاطع 
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المتهمــة الـتـي هبطــت مــن ســيارة الـتـرحيالت قـبـل .. ؟؟؟؟؟؟ / ـمـا ـجـاء عـلـي لســان الـمـدعوة 

أن مأمورية نقلهم من مركـز الشـرطة .. حيث قررت وبوضوح تام .. المجني عليه ومرافقه مباشرة 
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 .)علي حد وصفها(وأن من يزعم بخالف ذلك هو كاذب .. إلي المحكمة لم يكن معها ضابط 

 كما أقرت صراحة 
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 وأضافت املذكورة مبا هو أخطر  
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 أما يف يوم الواقعة 
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 مل تكتف املذكورة مبا تقدم 
لم يحاول اللحاق بالمعتـدي  أي من رجال الشرطة وأفرادها المتواجدين بأنبل أقرت صراحة 

 .ٕبل اكتفوا بالتفرج واعادة المتهمين إلي سيارة الترحيالت .. علي المجني عليه 

 وهذا يقطع 

 ��������/�cא���!�و���I!�8..�؟؟؟؟؟/��j(د�
(#��و��,��Pא��אV,�/����"1و=�و,	��ن�!��#�=��
�.�P*�א���Hص����6א��3�6�WXز6+��ن�ذ��mא<!���N`�و=א��!

,��سא�د��ل�א�

والـذي قـرر بأنـه وقـف .. سائق سيارة الترحيالت .. ؟؟؟؟؟ /  عريف الشـرطة ما جاء بأقوال 

وعقــب نــزول المتهمــين ـفــوجئ .. عنــد ـبــاب المحكمــة المواـجــه للمعهــد اـلــديني بســيارة التــرحيالت 

ي وكان هناك أخـر سـاقط أرضـا عنـد يجرأسود بصوت طلقين ناريين ثم رأي شخص يرتدي جلباب 

مســتقال ســيارة  .. ؟؟؟؟؟؟ / وعـقـب ذـلـك حضــر ـمـأمور المرـكـز ـثـم حضــر الراـئـد .. ـبـاب المحكمــة 

 .بوكس 

 ومن هذه األقوال 
ولم يكن علي رأسها ضـابط .. يتضح وبجالء تام أن المأمورية لم تكن مؤمنه بشكل كاف  
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ـد  .. دهوبعــ.. حضــر المــأمور وأنــه عقــب حــدوث الواقعــة ..  وهــو مــا يقطــع  .. ؟؟؟؟؟؟ / الراـئ

 أو تلـك التـي أدلـي بهـا ؟؟؟؟؟؟ بتـاريخ الواقعـة سـواء التـي أدلـي بهـا بعدم صحة ومصـداقية أقوالـه 

 .؟؟؟؟؟ بتاريخ 

��دسא�د��ل�א�

يـأتي مركـز شـرطة دشـنا ليـزعم أنـه قـام علـي الواقعـة أنه بعد مرور أكثر من سـبعة أشـهر  

وأنـه والمتهمـين مـن ..  وزعـم أنهـا تخـص المـتهم الرابـع ؟؟؟؟؟؟ الواقعـة بضبط سيارة بذات تاريخ 

 .الخامس حتى األخير كانوا يستقلونها إبان الواقعة 

 وهنا يثور السؤال 
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 !.,c;�	�؟

 !.و!��א�@.��ª�a	(=�א�@�3=?�,-"�!�و=�����Y�8א�"?�؟ -

 لعل ما تقدم 
أن ظهور هـذه السـيارة بعـد كـل هـذه المـدة غرضـه الـزج بـالمتهمين مـن الرابـع حتـى يؤكد  

ن وهـذا يؤكـد أن مـن شـأ.. األخير في براثن االتهام ولم يثبت بدليل  مادي معتبـر اشـتراكهم فيـه 

الحقيـقــة وعـــدم صـــحة أقـــوالهم وعـنــدما تتكشـــف .. ال تمـــت للواقـــع بصـــلة اإلدالء ـبــأقوال ـمــا حـــدث 

ويبــررون .. يهرعــون إلــي النيابــة العامــة لتــأليف قصــة وهميــة جديــدة ال تمــت للحقيقــة أيضــا بصــلة 

 !.ذلك كله باالرتباك ؟

 وعقب ذلك 
ومــع بــاقي أفــراد القســم مــع نفســه  ؟؟؟؟؟/ يتضــح جليــا بــاألوراق تضــارب أقــوال الضــابط  

بما يقطع بأن الحقيقـة بخـالف مـا وذلك كله بال مبرر  ..  والخفر؟؟؟؟؟؟ / وتحديدا أمين الشرطة 

  .قرروه جميعا

 وكانت الطامة الكربى
ـر مــن ســبعة أشــهر  ـه عقــب أكـث يــتم الــزعم بــأن المركــز ضــبط ســيارة مزعــوم أنهــا تخــص أـن

ـر ثمــة محضــر ؟؟؟؟؟منــذ .. الواقعــة  ـدون تحرـي ـة العامــة التــي وـب ـك ودون إخطــار النياـب ـت ذـل  يثـب

�.غاية أخري وراء إخفاء الحقيقةهناك وهذا كله يؤكد أن .. تتولي التحقيق في هذه الواقعة 
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 ملا كان ذلك 

���I!م����و"$���!�����..�����������[,��Cن�א��5������Y�ªא��IYم�א��א�	و=אق�א'�;,� ,�Z�)Y��!و
�������א��c/��وא��I5�pوא��oא��א�-�!�!�
�/��د
����4و�V��D�����$3$א�א�)���L����-#א�(א�a

���4Yא��א����������������Y���$3$ن��;�,�t�P$5و�،��	��א'�	��م��H(=?���א�mc���)6"5��Dوא���a��.5א�(א#-��,�!
�#(א¦+�����a��'BYو=د���46��و�3"�א��3Q"�وא�����3*��-�"م����..�!�5�0?���!������P��,ج�Vن�א��و

�+	�.#�t/�#�83د�د�)Nو.�

 كمة النقض بقوهلاوهذا عني ما قررته حم
 أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ، ال يصح

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 

قطع برأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن توقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من اثر في ثبوت التهمة المسندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون 

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

 ��	��H�a(=?�א�(א#-��وא2������x9(¦�����6א��4(�א��`�=وא��א�c	(د�!�4ز��6א�
�و���3 �4Q}�*3$���ذ��mא� �!�دאم �$3$�� ��QR���6א��-�5� ���ن �5�Y)N� �د�6�% "-5
�א�c	(د� �'BY� �<#(אل ��QRא� �א/�§�4ن ¤)6",� �9�/� ��Q����� ��(ز �و' K3��@!

$3$���� �و¨�%��	� �	,��� O�.ZJ� �א��אد �,�א�	� �!�I!�دא!  �א��د ��Yא �3�6� `)P45� ��� �
�])�P�د=?����6א�x!.�

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

 ملا كان ذلك 

 ��4Yא��א� �א�(א#-� �,;ن ���$(ل �¯�H� ��4	��42"א �א�.�3ن �����א�"'�81 و��� ����
�a�mذ�� tو�� �א�(�(ع ��Qj���6���� ���ن ����و t#وא�(א� �$3$���� ����~� �	�!�,

���ذא���#�=c,�O;ن����6ل�א��c/��,;�	��3-5.	��א<��א'6-Pא��+Qא��a��	���:.�=�'���32و
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تحالية والعبث والقدرة علي تزييف الحقائق وطمسها االر" 

ٕواهدار األدلة وتضليال للعدالة بما ال يبعث علي االطمئنان أو 

 "الثقة فيها

���	���,�¶�د����6�83,�א�?�א�و=�+��"-��z�Hא<و���	,���	3�J�"4@!�)Y��}��46�P�..
��	�Q�� C#و� ��$"م �!� �Y�rو� �¦'"��%@"�a�Oא2� "#� �א�(�(ع ��Qj� �ن� 'J

��1�0�Jو��C$��="��`א����-Pא�.�

فساد احلكم الطعني يف استدالله بتقرير الصفة التشرحيية واختاذه : الوجه الرابع 

ألدلة القولية ، ومع سندا وركيزة إلدانة الطاعن رغم تناقضه الواضح من ا

مناظرة النيابة العامة جلثة اqني عليه ، ورغم أن نتيجته غلب عليها الظن 

 وهو ما جيدر معه نقض احلكم الطعني .. واالحتمال 

 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 رير من تق

وعلي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبول 

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 تمحيص الكافي ذلك الدليل ال

المطعون فيه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 

إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

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

 .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 
جنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة من المقرر أنه يكفي في المحاكمات ال 

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 

ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الدعوى 
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 في صحة عناصر االتهام وكانت أو داخلتها الريبةوبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 

ورأت أنها غير ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود 

 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤لسة  ق ج٨٣ لسنة ٩٨٥٩عن رقم الط(

  وكذلك قضت بأن 
وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلي المتهم بحقه دون لما كان الحكم المطعون  

وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم ويورد الدليل علي كل وقائع الحادث أن تبين 

يكون قاصرا فإن الحكم ، وهو ما يلزم قانونا لصحة الحكم أصل ثابت باألوراق مردودا إلي ذلك 

 .واإلعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن قصورا يعيبه ويوجب نقضه 

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

 كما قضت بأن 

א<!(=�א�(�(��36א������Qj���J��Y�5"$���U5א�(�(ع�,�70!-$��3�6	���!��دאم�������� 
?"4�1�2¶�،�����ن��Q(ن�!@��Y�5"$و=אق��>�,� ,�Z�8H����J�.�

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

 ملا كان ذلك 
علي مدونات الحكم الطعين ، وما استدل به جملة األصول والثوابت أنفة الذكر وبتطبيق  

فساد هذا القضاء يتجلى ظاهرا مدي من تقرير الصفة التشريحية المعيب .. علي إدانة الطاعنين 

.. قبل الطاعنين غير صالح أن يستنبط منه ثبوت االتهام حيث أن ذلك التقرير دالل في االست

 :وذلك كله لألسانيد اآلتية 

 السند األول 
بأدلة حيث لم يثبت .. قبل الطاعنين الطب الشرعي في ذاته ال يصلح دليال أن تقرير  

بل علي العكس  -قعة الراهنة تواجدهما بمسرح األـحداث أو أنهما اللذين اقترفا الواقاطعة أخري 

أن الطاعن األول .. والمستندات الرسمية الصادرة عن مستشفي حكومي  تعددت الدالئل فقد –

ومن ثم .. بما يستحيل معه تصور أنه مرتكب هذه الواقعة .. كان بمستشفي نجع حمادي العام 

 .ال ينهض تقرير الطب الشرعي دليل ضده بحال من األحوال 
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 ي السند الثان
إذ أن .. تناقض مع األدلة القولية المتمثلة في أقوال الشهود .. أن تقرير الطب الشرعي  

من (في وجهه اثنين طلق ناري ، ) ٢(كال للمجني عليه عدد بأن مرتكبي الواقعة أقروا جماعهم 

 .كان أقصر في القامة من المجني عليه ، وأن مرتكب الواقعة ) األمام للخلف

 قرير الصفة التشرحيية ورغم ذلك يأتي ت

 مقررا مبا يناهض ذلك قائال
 ) من الخلف إلي األمام(المجني عليه مصاب بطلق ناري واحد ، في الرأس بأن  

 !!!!!!!!!!!!!!!، وأن وضع اإلطالق كان بالوضع المعتدل الطبيعي  

 فكيف يكون ذلك 

• �I5=�36��3�6�Wل�������� �J�+Zذ���B5�^3"�א�c	(د�,;ن�!����Qא�(א#-� ،��5=��
�������8$5!!�5;���א���Pא��B3���6�c"�,;�	��/�$��وא9"��؟؟�=�.�!�tא�(��a�tא'6

����� ،��3�6�WXא�I6� �`�!�Iא�c	(د��ن�א9"�א�-�I5=�3#"�/�ش��و�/��e,-3"א
�WXא��x5���`א��� �ذ��mא�-$�= �!�I,�3ن���Qن�א2�$�א= �א��34,� �45�-!� �L

 !!�.��3�6؟؟

• 	cא��t���^35;����$���5و��+Z�،�^�oא���Jא<!�م��I!ق�K/:א�tن�و��(د����6
 !!�.א����xא��6V3���3¯�c+�,;ن�א:/Kق�!�Iא���J�^�oא<!�م�؟؟

 متعلال بالوضع احلركي للرأس 

� �2�=� �Jدא=? t3P��א<=ض�5@ �Nن����6و�@�J� "N)5�K%ن�١٨٠)Q5��3�� �N=د�
�!!.א�o^��¥!�م�،�و!$"!��=��a��2א�o^�؟؟

�Q5�^3(ن�و��tא:/Kق�!-�"'�وא�c	(د��3-��#�=وא�,;ن�א�������Q(א#-���#��xو •
�8�2��I!ق�K/:א�tن�و�)Q5ن���@�غ�!-��@5� �D��3�6؟؟��WXא�I!��!�$א��a

����6؟�`)�@!���J���p4!�`)�@!�I!و�����6����J.! 

 ومما تقدم مجيعه
�א� �א�د��ل 6�� �א�و�" �א�د��ل �%��'ض �%�מ �و�و و\ ���%و	���%��د ���ن ���� "�+�

�دמ�א;�%د;ل����.����"�8دא�$�א�ط��ن�.�
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 السند الثالث 
ومناظرتها لجثة قد تناقض مع معاينة النيابة العامة .. أن ذات تقرير الصفة التشريحية 

 عينه أن رأس المجني عليه بها بأمأنه رأي .. ٕواقرار السيد وكيل النيابة العامة .. المجني عليه 

 .ين دخال فيها ولم يخرجا عيارين ناري

 يف حني جاء تقرير الصفة التشرحيية 
زاعما بأن رأس المجني عليه بها عيار ناري واحد دلف 

من خلف الرأس إلي مقدمتها ثم خرج من فوق الحاجب 

 .األيسر بالوجه 

 ومن ثم 

 ��3�6�WXא��w��?�5�0!��wN��3#"��9=�,;ن�¯�c��Y�ª���C5א��ن����5�$א����xא�
.�.�O�C#�4���=�+�����..����Y��%��� �����!�'Jא���O�,=�Cوא�-Pא��+Qو5��39;���א�

� ��$"م �!� ..�a� *�P�א� �א��@�د �,�6� "#� �Q5(ن ��v%� �6�cא�� �Pא�� �5�$�� ��6� ')-!
�.א'2�"'ل����D-���و�*�N"�5א�,��4$��وא:����0

ضت الطرف عن العديد حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغ: السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداه من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو 

 .يعيب حكمها 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 

كون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها أن ي

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

نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء الدفاع عن 

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 
  .اية إلي الصوابللتحقيق وهد

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
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 )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 ـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاعأـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن ال

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 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 ٣٦قض جنائي س ن(

 ملا كان ذلك 

�������Qj��	���2=�و,�P.��3*�������א<��H(ل�وא<���Q9م�وא������������2�+3Yא�������وא�����
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 الوجه األول 

طعني التفت عن كافة دفوع وأوجه دفاع الطاعن ومل يـرد عليهـا احلكم ال

الرد السائغ بل جاءت ردوده مبهمة وجمملة ال جتابه دفـاع الطـاعن وال 

واجـب عليهـا مـن حتققه وصوال لغاية األمر منه ، كما مل تقم مبـا هـو 

حتقيق عناصر الدعوى يف ظل قرار اإلحالة الصـادر عـن النيابـة العامـة 

 وانعدام وجود مثة أدلة كافية علي صحة االتهام وهو ما يعيب حكمها 

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

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

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في 

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

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

 ملا كان ذلك 
محاضر الجلسات أو  سواء الشفوي المثبت في وكان الثابت من خالل دفاع الطاعن 

 التي تمسك بكل ما المسطور علي أوجه حوافظ المستندات المقدمة منه ، وفي مذكرة الدفاع

 سواء الواردة أقوالهم بأدلة دا قد نال من كافة أقوال الشهودأن دفاع الطاعن دائما وأب.. سطر بها 

وقيام دليل مستندي الثبوت أم لم ترد ، كما تمسك أيضا بعدم تواجد الطاعن علي مسرح األحداث 

 ، كما تمسك بالنيل من رسمي علي تواجده بمستشفي عام لحظة وساعة حدوث هذه الواقعة

ي التأكيد علي انعدام سند أمر اإلحالة إل رورةضيسلس بال وهذا كلهتقرير الطب الشرعي 

وبطالنه بما يجب علي المحكمة بحث هذا الدفاع الجوهري والجازم للطاعن إال أنها لم تفعل رغم 

 :ثبوت ما يلي 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤ة فقد نصت املاد.. بداية 
وأن األدـلـة عـلـي  جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة 

، وترـفــع اـلــدعوى ـفــي مـــواد .......... الـمــتهم كافـيــة رفـعــت اـلــدعوى إـلــي المحكـمــة المختصـــة ، 

الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهـام تبـين فيـه 

ة لهـا وكافـة الظـروف المشـددة أو المخففـة للعقوبـة ومـواد الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكون

 ويندب المحـامي العـام وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهوده وأدلة اإلثباتالقانون المراد تطبيقها ، 

مــن تلقــاء نفســه محامـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن قــد 

عـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة وكـــل محامـيــا لـلــدفاع عـنــه ، وت

 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

جــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية عـلـي القضــاء ـبـبطالن ، وانـعـدام اتصــال المحكـمـة بـهـا 

 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

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

 كما قضي بأن 
ـحـل للطـعـن مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مكـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  
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أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .وال تستطيع أن تلقي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 

 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١الطعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 فالثابت أوال
المـتهم .. ؟؟؟؟؟؟ / األول في هذا االتهام فقط لكونه شقيق المرحـوم طاعن لأنه تم الزج با 

ـأر ) .. المجنــي عليــه حالـيـا (؟؟؟؟؟؟بقتـلـه  ـي أنهــا مجــرد واقعــة ـث ـتم تخمــين الواقعــة عـل ثــم تــم .. ـف

 األول شـقيق طـاعنفهـل كـون ال.. اتهـام ال يمـت للواقـع والحقيقـة بصـلة علي هذا التخمـين نسج ال

دليل كافي علـي أن مـن قتـل األخيـر هـو  .. )المتهم بقتله المجني عليه حاليا( ؟؟؟؟؟؟/ للمرحوم 

 !. األول ؟طاعنال

 كما أن الثابت ثانيا
 األول هـو طـاعنقد خلـت مـن شـاهد رؤيـة واحـد يؤكـد ويقطـع بـأن الأن أوراق هذا االتهام  

جريمــة تنطبــق علــي فجمــاع شــهود الرؤيــة قــرروا بأوصــاف للقــائم بال.. القــائم بقتــل المجنــي عليــه 

وهـذه .. سمين وأسمر البشرة وقصير القامة ويرتـدي جلبـاب فقد قرروا بأنـه .. أشخاص كثيرة جدا 

 .أوصاف ال يمكن حصر من تنطبق عليه 

 هذا فضال 
الذي كان مقيدا مع ؟؟؟؟؟؟ /  الذي قرر أنه شاهد المتهم هو المدعو عن أن شاهد الرؤية الوحيد 

في الوقت الذي قرر  .. طويل القامة ورجل مسن  المتهم الذي أطلق العيارينقد أكد بأنالمجني عليه 

لما بها من متناقضات األمر الذي يهدر هذه الشهادات  .. آخرين بأنه قصير القامة وممتلئ البنيةفيه 

 .صارخة تؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما للصورة التي حاول أن يرسمها مجري التحريات 

 د واحد ومل يأت شاه
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 - ٩١ -

 والثابت ثالثا 
شـــقيقة المجـنــي (؟؟؟؟؟؟ /  ومعهـمــا الـمــدعوة ؟؟؟؟؟؟ /  ، األـمــين ؟؟؟؟؟؟ / أن الضـــابط  

ثـم أتضـح .. حال اعتدائه علي المجني عليه  األول طاعنوجميعهم زعم بهتانا بأنه رأي ال) عليه

بعد ذلك أن جميع أقوالهم كاذبة وغير صحيحة وأنهم لم يكونوا بمكان الواقعة أصال ولـم يشـاهدوا 

 ـبـاألوراق بأنـهـا للـقـائم بالتـعـدي األوصــاف المزعوـمـة األـمـر اـلـذي يقطـع ـبـأن حـتـى ..أـيـا ـمـن أـحـدثها 

 .  من نسج خيال سالفوا الذكرعلي المجني عليه

 والثابت رابعا 
عـن بتفاصيل شفوية مرسـلة الماثل برغم أنها أتت بأن التحريات التي أجريت حول االتهام  

إال أنهـــا عجـــزت عـــن التوصـــل ألداة الجريمـــة .. الواقعـــة فـــي محاولـــة إثباتهـــا فـــي حـــق المتهمـــين 

وهـذه .. ه وبيـان مالكـه وكيفيـة التحصـل عليـ.. المزعـوم اسـتعماله فـي الواقعـة )  ملـم٩المسدس (

 .أمور بال شك أهم من تلك التفاصيل المرسلة الواردة بالتحريات 

 كما أن الثابت خامسا 
 األول أـكـدت أنـه ـكـان بـذات ـسـاعة طـاعنوالمسـتندات الرـسـمية المقدمـة ـمـن الأن األوراق  

 ".لدغة عقرب"كان بمستشفي دشنا العام ليتم عالجه من .. وتاريخ الواقعة المزعومة في حقه 

 ! األول مبكانني يف آن واحد ؟طاعنيف يكون الفك
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 وهذا دليل قاطع 
يـام هـذا االتهـام علي انهيار هذا االتهام في حقه وعدم تصور ارتكابـه لـه وهـو مـا يؤكـد ق 

 .علي سند واهي 

 والثابت سادسا
) كبيـر ـفـي الـسـن(قـرر ـبـأن الـقـائم بالتعـدي رـجـل مـسـن محــل هـذا االتـهـام شـاهد الواقعـة أن  

 .وطويل القامة 
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 ففضال عن أن تلك األوصاف 

 األولطاعن ال تنطبق علي ال

  فهو شاب يف ريعان شبابه
سن ويرتدي جلباب بالعـدو والهـرب وسـط هـذا أن يقوم رجل مفهو من غير المتصور عقال  

 عـام ال يسـتطيع اللحـاق بـه ٣٧بل وأن أمين شرطة يبلغ من العمر ) الموصوف بـاألوراق(الزحام 

  .غير متصورة الحدوث وغير مقبولة عقالفجميع ذلك يجعل من هذه الواقعة .. !!!

 والثابت سابعا
 علــي لــم يقــرر أي مــنهم) ؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(أن أشــقاء المجنــي عليــه أنفســهم  

المقدمـة مـنهم بشـأن هـذا األول هـو مـن قتـل شـقيقهم وأن كافـة الشـكاوى طـاعن بـأن النحـو قـاطع 

 .ٕواثبات اشتراكهم في الواقعة وتسهيل المساعدة في ارتكابها انحصرت في رجال الشرطة االتهام 

 األول وباقي املتهمني طاعن وكانت إشارتهم لل
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 والثابت ثامنا
وغـيـر ) مجـهـول(أن هـنـاك احتـمـال ـقـائم ويـطـرح نفـسـه بـقـوة أن يـكـون شــخص أـخـر تماـمـا �

ـي عليــه بقتــل شــقيق الظــاهر بــاألوراق وأن أي مســاس ..  األول طــاعن قــد اســتغل اتهــام المجـن

وقام بارتكاب الواقعة الراهنـة وأقـدم علـي قتـل .. للمتهمين ) والحال كذلك(بالمجني عليه سينسب 

 .المجني عليه إللصاق االتهام بالمتهمين 

 ويف ظل غياب الدليل 
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 كما أن الثابت تاسعا
قعـة وأنهـم كـانوا يقفـون بشـارع حتـى األخيـر فـي الوالرابع أن واقعة اشتراك المتهمين من ا 

 األول والشـد مـن أزره فـي قتـل المجنـي طـاعنلمسـاعدة ال) بنادق آلية(جانبي مشهرين األسلحة 



 

 - ٩٣ -

 عليه 

 هي واقعة هزلية 
ـة ..  عـلـي صــحتها ال دلـيـل وال شــاهد وال حـتـى قريـنـة  فمــن أـيـن أـتـت النياـبـة العامــة باألدـل

 الروايـة ـلـم تـرد إال علـي لســان شـقيقة المجنـي علـيـه  وهـذهالكافيـة المـبـررة إلقامـة االتـهـام فـي حقـهـم

الـتـي أـقـرت ـبـأن أقوالـهـا كيدـيـة وملفـقـة لوـجـود واقـعـة ـثـأر ـبـين عائلتـهـا وعائـلـة ) ـمـريم عـبـد الفـتـاح(

  .المتهمين

 فضال عن 
أنهـا قـررت بـأن السـيارة كـان بهـا المـتهم الخـامس وآخـر لـيس مـن المتهمـين بالتنـاقض مـع مـا  

 .كدت بأن سائر المتهمين من بعد الثاني كانوا بالسيارة ورد بالتحريات التي أ

 وكذا فإن الثابت عاشرا 
هـي .. أن واقعة ضبط السـيارة الخاصـة بـالمتهم الرابـع معطلـة علـي مقربـة مكـان الواقعـة   

وذلـك لعـدم تحريـر محضـر بواقعـة .. واقعة غير صـحيحة وال توجـد فـي األوراق ثمـة دليـل عليهـا 

 .الضبط المزعومة 

 هذا فضال 
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  وهو ما يؤكد 
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 ملا كان ذلك
ـي .. وـبـرغم جمــاع مــا تقــدم � ـل مــادي واحــد عـل ـد عقمــت عــن مــيالد دلـي ورغــم أن األوراق ـق

وبنـاء علـي إال أن النيابـة العامـة ..  األول أو غيـره مـن المتهمـين طـاعنصحة االتهام في حـق ال

 دون ـتـوافر ثـمـة دالـئـل كافـيـة ض ـمـن عـنـدياتها حرـكـت االتـهـام الماـثـل قـبـل المتهـمـينتخـمـين وافـتـرا

 .علي صحة هذا االتهام 
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 فضال عن أن الثابت باحلادي عشر 
وـقـد ســاعد ـفـي ذـلـك  كــان ســببا ـفـي محاوـلـة إلصــاق االتهــام ـبـالمتهمين أن القصــور األمـنـي 

وقـد اسـتبان ذلـك .. بـه مجـري التحريـات  بيـنهم وبـين المجنـي عليـه وهـو مـا اعتصـم الحالـة الثأريـة

أيضا من حالة التخبط الذي أحاط بمن شـاركوا فـي المأموريـة التـي رافقـت المجنـي عليـه لعرضـه 

 .علي النيابة 

 وهو األمر 
الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول مجري التحريات أن يرسمها  

 .بأوراق الدعوى 

 ي عشر كما أن الثابت بالثان
ـة الثبــوت  ـة فــي قائمــة أدـل  قــد التفتــت عــن مــا جــاء بكــل أقــوال الشــهود بالتحقيقــات أن النياـب

رغم أن هذه التحريات قد تناقضت مع أقوال الشهود الذين التفتت عـنهم .. واعتصمت بالتحريـات 

 . النيابة بقائمة أدلة الثبوت لتهاترها 

 وهو األمر 
غير الصورة التي حاول مجري التحريات أن يرسمها الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري  

 .بأوراق الدعوى 

 وهذا تصرف بال شك جيايف القانون 

 ويبطل أمر اإلحالة برمته ذلك 

� �א��$4 ��C#� a� �3�6� �–א��(א�� �א�(#�? �א¦3§� ��Q9م� aن�–�و��
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (

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

 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 وحيث خلت أوراق هذا االتهام 
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 ثاني الوجه ال

التفتت حمكمة املوضوع بال سند عن انكار الطاعن األول ملـا هـو مسـند 

وأنـه كـان يف وقـت ’إليه ، وأنه مل يكن متواجدا علي مسرح األحداث ، 

ارتكاب الواقعة مبستشفي جنع محادي التي تبعـد عـن مكـان الواقعـة 

ة املقدمـة  كيلو مرت ، كما التفتـت عـن الشـهادة الرمسيـ٢٥أكثر من 

منه واملؤكدة علي ما تقـدم ، وأيضـا التفتـت علـي املطلـب اجلـوهري 

املـبـدي ـمـن اـملـدافع ـعـن الـطـاعن األول بتكلـيـف النياـبـة باالـسـتعالم 

والتأكد من صحة الشهادة وذلك كله إلثبات عدم وجود الطـاعن مبكـان 

 . الواقعة ، وهذا كله يقطع بإخالل احلكم الطعني حبقوق الدفاع 

 أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه وحيث 

 �8Y;��و��Nא�"%�ع�א�(�(��36א���'��@�I!�"-5��3�J�?"4@�א���	����+	��Q�J=�א�
�+Qא���Yو=د��د���א��O).wא����I!دא�����.=دא�/������ن�א��د�3�6	��!@

 )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 عالية وبمفهوم المخالفة  

قبل الطاعن االتهام علي ثبوت وماديه ومعتبرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 

ون ملزمة ببحث إنكار فإن محكمة الموضوع تك..  كما هو الحال في الحكم المطعون فيه –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمة عنه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 وبناء علي ذلك 
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 ثالث الوجه ال

د أخل حبق الدفاع حينما مل يرد سلبا أو إجيابا علـي أن احلكم الطعني ق

مذكرة الدفاع املقدمة من املدافع عن الطـاعن واملثبتـة مبحضـر جلسـة 

احملاكمة مع حوافظ املستندات ، وذلـك علـي الـرغم مـن احتـواء تلـك 

املذكرة علي العديد من الـدفوع وأوجـه الـدفاع اجلوهريـة والتـي كـان 

لرد عليها استقالال ، إال أنهـا قـد التفتـت يتعني علي حمكمة املوضوع ا

عنها دون إيراد أو رد مبدونات حكمها األمر الذي يعيـب هـذا القضـاء 

السيما وأن ما سطر بها من دفوع جاءت مكملة للدفوع الشـفوية التـي 

متسك بهـا املـدافع عـن الطـاعن والتـي صـار إثباتهـا مبحضـر اجللسـة 

 . لبعض باعتبارهما جزء ال يتجزأ من بعضهما ا

 ستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن فمن امل
لما كان البين من األوراق أن الطاعن مثل بجلسة ؟؟؟؟؟؟ وقدم مذكرة 

بدفاعه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها 

 تحقيقا لوجه –المطعون فيه ، لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة 

التي تبين منها عدم وجود تلك  قد أمرت بضم المفردات و–الطعن 

المذكرة ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أنه قد دفع أما محكمة 

الموضوع ببطالن إذن التفتيش ، وأنه أورد هذا الدفع بالمذكرة ، وكان 

الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا ، وكان 



 

 - ٩٧ -

د استحال فقد تلك المذكرة ومن التحقيق من وجود ذلك الدفع بالمذكرة ق

ثم فال يسع هذه المحكمة إال مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه ضمن 

مذكرة هذا الدفع ، لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين علي المحكمة أن 

ٕتعرض لهذا الدفع الجوهري ، وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة واذ كان 
ن معيبا بالقصور بما يوجب الحكم لم يعرض البته لدفع الطاعن فإنه يكو

 .نقضه واإلعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن 

 )١٨/١١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٥٢١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قد أن المدافع عن الطاعن علي محضر جلسة ؟؟؟؟؟ من خالل اإلطالع وكان الثابت  

تضمنت العديد .. ة بالدفاع فضال عن مذكرمستندات تقدم لمحكمة الموضوع بعدد ثالث حوافظ 

 :ومنها علي سبيل المثال ال الحصر .. من أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية 
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 هذا خبالف العديد من الدفوع 

 وأوجه الدفاع اجلوهرية األخرى 
فلم تعتن محكمة الموضوع حتى بذكر وجود مذكرة الدفاع أنفة البيان .. ورغم ذلك كله  

كما لم تهتم باإلطالع عليها وفحص وتمحيص الدفوع المدونة بها ، وبذلك وتقديم الطاعن لها ، 

تكون قد أمسكت بال مبرر عن بحث دفاع ودفوع الطاعن المسطرة بالمذكرة التي تعد جزء ال 

ٕيتجزأ من دفاعه بما كان يتعين عليها بحثه واعطائه حقه في التمحيص وأن تقول كلمتها فيه ، 
 .ٕل هذا القضاء بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه والغائه وهو األمر الذي يقطع بإخال

�������ن�ذ�#
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 هذا 
 وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعنين وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر عليهما وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 +Qא�א��Y��3�4��z�$5v,�8N�-א��*cل�א�).$,�tP$5�`א<!��א���a�8xא������
��6)�)!�8Z��א�I-Pא�.�

 بناء عليه

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

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

 جنايات دشنا والمقيدة برقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ا ثالث

  .؟؟؟؟؟ كلي قنا الصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟

 والقضاء جمددا 
 .بنقض الحكم وبراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما : أصليا 

 قنا  للفصل في موضوعها مجددا أمام ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات :احتياطيا 

   .هيئة مغايرة 

                وكيل الطاعنين          

 

                      المحامي بالنقض                                                                
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 ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟في القضية رقم .. رة التاسعة شـمال الدائ .. من محكمة جنايات القاهرة�

والصـــادر بجلســـة ؟؟؟؟؟ .. المقـيــدة ـبــرقم ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ كـلــي شـــرق الـقــاهرة  .. ؟؟؟؟؟جناـيــات 

 :والقاضي في منطوقه باآلتي 

 حكمت احملكمة حضوريا 

�.#�-D� �و!�xد=?��/ �3�J� "42�� ��6� �وא9"? �42� ?"��80cא�� t!��.��,� ؟؟؟؟؟؟
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 :هم ..  متهمين آخرين لنيابة العامة قد اتهمت الطاعن ومعه ثالثةفقد كانت ا .. بداية 
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اشـتركوا بطريـق االتفـاق فيمـا .. وهم ليسوا من أرباب الوظائف العموميـة  -١

؟؟ ؟؟؟ / بـيـنهم وبطرـيـق المســاعدة ـمـع موـظـف عـمـومي حســن النـيـة ـهـي

ارتكاب تزوير في محرر رسـمي ، المختصة بمكتب توثيق هيئة االستثمار 

ـق بــرقم ؟؟؟؟؟؟هــو عقــد تعــديل الشــركة   توثيــق ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟والموـث

ان ذـلـك بجعلـهـم واقـعـة ـمـزورة ـفـي ، وـكـهيـئـة االســتثمار ـحـال تحريرـهـا ـلـه 

صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين 

ألول والرابـعــة أـمــام الموظـفــة ســـالفة اـلــذكر وبـيــد األول المـحــرر العرـفــي ا

وأمليا عليها زورا حدوث تعـديل فـي عقـد ، المزور موضوع التهمة الرابعة 

وحــررت بنــاء عليــه ، فأثبتــت الموظفــة حســنة النيــة ذلــك ؟؟؟؟؟؟الشــركة 

محضر التصديق آنف البيان فتمت الجريمة بناء علـي هـذا االتفـاق وتلـك 
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 .مساعدة ال

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

في ارتكاب تزوير ،  المختص بالهيئة العامة لالستثمار  /حسن النية هو

 والصادر من الهيئة ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في محرر رسمي هو القرار رقم 

ة في العامة لالستثمار حال تحريره له وكان ذلك بجعلهم واقعة مزور

صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين 

األول والرابعة أمام الموظف سالف الذكر وبيد األول المحرر المزور 

مليا عليه زورا حدوث تعديل في عقد الشركة ، وأموضوع التهمة األولي 

فأثبت الموظف حسن النية ذلك وحررت بناء عليه القرار آنف ؟؟؟؟؟؟

 .البيان فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة 

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

أجله بأن اتفقوا علي أن يقدمه المتهم األول للموظفين المختصين 

بالهيئة العامة لالستثمار الستصدار القرار موضوع التهمة الثانية علي 

 .المبين بالتحقيقات النحو 

اشتركوا وأخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر عرفي هو محضر  -٤

 وكان ذلك بطريق وضع إمضاءا ؟؟؟؟؟المؤرخ في ؟؟؟؟؟؟اجتماع الشركة 

 ؟؟؟؟؟/ مزورا بأن اتفقوا مع المجهول علي التوقيع باسم المجني عليه 

ن المختصين واستعملوا ذلك المحرر بأن قدمه المتهم األول للموظفي، 

 . والمناطق الحرةبالهيئة العامة لالستثمار

� ��Yא ..� ,�wو��� �$3$���� ^��p�وא� �وא�-�3 �א�.�/8 ^H)א�� ��Yא ��6� و,��4
�,�<و=אق� �א�(א=د?�.. �א'�	�م�א�-3.� ��و%*�!(אد�	��,-$�[�א� �א�-�!� %$"�/��. �א��34,�
�Kل�H(=?�א�(א#-��א�(א=..�,�<و=אق�L�,م�V���Dא�و�Y����9:��2^�א����(د?�,;!��א�(�`"�
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���	�..�!�Y�Iא�א'�	�م�)�٢�،�٣�،�٤(و�6�O="H"א������Qjא�(�(ع����Q9,�א�?�א�

�ن��$(م�,�I6�Pא������j�Oאد=��-"�85وY(�!����ن�5@�(���Qj���6��Nא�(�(ع�Jذא�
�Oא�א�N:א��p�ذ��mא�$3"�وא�(H^�א��`�,������R�¸�H�7��Oא�c,�I6�P;���،�و�ن��
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�730���	����..�א�$��(���3א�Kز!���39ل��-"Z���5+��$(م�,���3.4א��I6�Pو!"א%-���(��Yא�א��'J
�)��I6�Pن��4.��א����-�8و!�a� Cא�"6(¤�وH� �"6(=?�א�"46�I!�¤)6"��5	��دون�

�mو�..�ذ��a��3وא��@�د�.@�P��a�;Po�,��3-!�+Q.3*�א�$��(ن�وא�$x(=�א�.�a�8Pא�
�א'2�"'ل� �%�I6�KCא:KLل�א�@3+��$(ق�א�"%�ع�.. ..�I6�Pدא� �א��� ..��� �!� )Yو

�8Z��א�I-Pא���N)D���C$א�א��Y���6�I-P2(`�א���H�4!��-!�"�.�
Hא�ط��ن�א���מ�8,+�ق�����ن���%.���א�ذ��

��א���*ل�א;%.�מ�وא'��&���K!�%�!�ل��"

��א�$�%3א���/ق�,�ل��ن�وذ�#

  األويل احلقيقة 

 الشركة " مسمي حتت بسيطة توصية شركة تأسست ٢٠٠٤ عام غضون يف فإنه

 : من كل بني فيما :؟؟؟؟؟؟

 �)��3��9א�I6�P(�؟؟؟؟؟؟/�א�@3" −١

I6��@������x,���6���²/.3-��و���و��H�$و!-��..����א��א����N؟؟؟؟؟�/�زو�.�
)z�Pول����*��^x4א��(�

��)�א�"���א�"�6(�؟؟؟؟؟؟�/�א�@3"�−٢
������������������)z�Pن���Z�*��^x4א���C5�(��
�8د,�ل���"�א�ط���ن�א%+ق��د..��@�ط�*�$�א�@��$�%���س��ن�ودو����..�1ذא�

��"�א�@����ن�1ذ�ن���د���!ل��ن���"�)وא�*���Jא�*��"�א��%.��ن(�	د�د�ن�@����ن�

�..�א�*��"�א�ط���Lن�א����$�ذא&��ل�א(,��א�@��#�و��!ل�،�א�ط���ن���د��ن�٪����١٦,٥$

J����&��!��$�!��س��א���ل���$��:����%��"��وز

������و!-����)א�I6���P(�؟؟؟؟؟؟�/�א�@��3"�−Nو�����²زو�m����©��.��@���Y="��#�

٣٣,٥٪�
���m)א�"���א�"�6(�؟؟؟؟؟؟�/�א�@3"�−[©��.@���Y="#��٣٣,٥�٪�.�
���m)�א�����wא��	+(�؟؟؟؟؟؟�/�א�@3"�–�ج©��.@��١٦,٥.٪�
�3%���m)א�����wא��	+(�؟؟؟؟؟؟�/�א�@3"�−د��.@���Y="#�١٦,٥٪�.�
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  اإلشارة وجتدر
��"�%�!ل���������..�א��د�"�א��د�"��ن�%�מ�و� �����4מ�%מ�'د�%دמ����	��ع��ن�

�*מ�..�א��د���ود��$���א	��'�מ��د�..�ذ�#��ن�وא(�*��..��!%���ن�א����ع�א�	ز��4��ل

��ن�	ز�4א�%�ض�%מ�'د��������������מ�������H..�א���א	�$���د�א��د�ذ�#���"�א�%و'�6

���!ول�א�ول�������%��ل�����..�:���8�9"�א�%ل�'د�وא�%و'��6א2دא����ق�و�ن��!%�

�.�����ذ�و��� �א����H�و�%زو��

  الثانية احلقيقة �

 املذكور التعديل عقد إجراءات اختاذها حال أخطأت قد .. ؟؟؟؟؟؟ / الرابعة املتهمة أن

 وعلي( األطراف مجيع من املوقع األصل وليس العقد مسودة بتوثيق قامت بأن ..

 . )املدني املدعي األخص

  الثاني املتهم يد حتت فوجد العقد أصل أما
 ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ برقم توقيع صحة دعوى بموجبه أقام والذي .. الجديدين الشريكين أحد 

  بات نهائي بحكم فيها قضي التي .. ؟؟؟؟؟؟ شمال مدني

 علي )المدني المدعي ومنهم( عليهم المدعي توقيع بصحة 

 . ؟؟؟؟؟؟ المؤرخ الشركة تعديل عقد
  اإلشارة وجتدر

������&�ذא%.��1"�)%زو����1א��ز�وמ(�%و*�.��%מ�א�%"�א���ود�������&��ن��8" 

�*�$���ن�א�ول������ �"����و1و�..�%����U*�$�دون�..������'�6א�%و��!�$�א�� "�א��د

���U%�"��$����%���و7+$��د8�H*��%��%מ����8ذ�..�و��طل�و�����'�!��'ول�1و�א��

��ن�ذא%��1و�..�א;�%*�����1/$�%و*�ق�$����.��و'�6א�%"�א���"��א��د��"�א��د�"�א��د

`�X؟؟؟؟؟؟�א���.�

  الثالثة احلقيقة �

 إبان( ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ العامة النيابة أمام مثل قد .. ذاته املدني ملدعيا أن 

 وأقر .. النيابة حتقيقات من ٨ ، ٧ سطر الثالثة بالصفحة )الواقعة هذه يف التحقيق

 : لسببني املايل مبركزه اختالل أو ضرر بثمة يصب مل بأنه صراحة
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�א�%���$��Xد������%���,���%?��@�ط���H%���س��מ�א�@��$��ن  ألولا 

���U%א��"��$�د��"�א����$��@�;�H�%א��و����!��.�

�الثاني  ط�א�!��'د�א��د��%زو���אد��/���ن���"�������..�א�%و'��6

���2دא���:���L���%�9�و����%���ن�א�%�ص��ن��وא�9و���א�!��

�.��%زو���9א;د���4�و����9����8%ط���6מ��.و�..�وא�%و'�6

  هأن ذلك

 +�-5�43$5����	,�OK5"-��4@��,���(�t3#و#�م�،�3�6	��و5(א%*�א�,��xp
�!3�6�I	��و

�.�,���O	�Q���1+���3�6א��(���x,�t3#א�$��C؟؟؟؟؟؟�א��A=Bא�-$"�KLل

  الرابعة احلقيقة 

 األصلي العقد وقدم .. العامة النيابة أمام .. الثاني املتهم مثول لدي أنه�

 التوقيع صحة حبكم النيابة تكتف مل .. املدني عياملد مبعرفة املوقع ؟؟؟؟؟؟ املؤرخ

  الشرعي الطب مصلحة إيل أحالته بل .. بشأنه الصادر
�1ذא���و�אق�א����ق�؟؟؟؟؟؟��%����P؟؟؟؟؟؟����$�؟؟؟؟؟��'מ�%�����1�!د�&�א�%"

�1و�..�����د�א�وא�د�א��د�"�����د�"�א�,�ص�א�%و'����6ن�,�����ن���Xد��א;%.�מ

�.����א���%��و1و��د�9�ن�!�د�و�!���K%و'�6

 الورقة عبارات ذات أن إلي انتهينا قد كنا وحيث .. هذا�

 العقد عبارات ذاتها هي .. الماثل االتهام في تزويرها المزعوم

 !.؟ الحقيقة في التغيير إذن فأين .. إليه المشار
  اخلامسة احلقيقة  

 .. األوراق يف سؤاهلم مت من مجاع أن .. املاثل االتهام أوراق يف الثابت ملن أنه

 أنصبة يف التعديل واقعة بأن صراحة أقروا قد .. والثالث الثاني املتهمان األخص وعلي

 احلصة مثن قبض وأنه املدني املدعي ومبوافقة ومبعرفة حضور يف متت قد الشركة

 . نصيبه من املنتقصة
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 ذلك إيل أضف
�..�א(!ل��ن��د;�..�א;�%*�����1/$�%و*�ق����8��%"�א��د���ود���%د�מ�א�,ط���<ن

�!!).�א���*ل�א;%.�מ��ن����א%4.��א�� "(�א��א��$�א��%.��8�$"���	6

  ذلك من واألكثر

 "$%�O�#����ª)�؟؟؟؟؟�/�א�)�x�p�א���QD�*3Z)���§3Y�=��w���	��)א'2� �!�-��[$%�

t!���	���و��83..�؟؟؟؟؟؟�/�5"��6و!�I،�א��א,-��א�Q5�cא�"�א�I5"5�)ن��	��א�����wא�

���wא�..�)وא��Yو�"�B5��Y=א�#J�8,-"م�!�-��.��!��א��t!�I6�Pא�

  للشك جماال يدع ال مبا يؤكد وهذا
��������"������و��;�..������א�!���$������دמ�א�ط����ن����<ن�..�%زو������و	��ود������و��	��د�"�����ض�

�.��د�����و�'�����ن�����א@%�#��و������מ�������"�د��ل�و;�..���������!��$

  السادسة احلقيقة  

 يف الـوارد املدني للمدعي املنسوب التوقيع بأن .. اجلديل الفرض باستمرار أنه�

 تقـديم يف اخلطـأ إيل يرجع ذلك فإن .. صحيح غري توقيع هو .. تزويره املزعوم املستند

 أقـر فقد .. ضرر حبدوث القول استحالة إيل باإلضافة .. الصحيح األصل من بدال املسودة

 ٨ ، ٧ سـطر ٣ ص( ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ العامة النيابة أمام ذاته املدني املدعي صراحة بذلك

  )النيابة حتقيقات من

  الشركة يف التعديل واقعة بأن الشهود أقر كما

  املدني املدعي وموافقة حبضور متت
�'د� ���*�$�و	ود�����دאמ�و��ق��	زמ�و1ذא�..��!�����ن�א'%ط��$�%מ����*�ن�و'�ض 

��ن�*�&����J..���'ط�'ول��<���..�א2دא����ن���������ن����א�ز�מ�%מ����و�%?�..������ق

���מ�א�%"�1ذ8�9دא������H..�א3ن�و�%?�"�و�'���"��@�%.����ذ��@�ط���H%���س��מ�א�@��$

�!.؟���.�

  ذلك كان ملا 

 I!م�!������و"$��..����=�$Dو��D� 	��(!�!�6Vوא#-��I!�Oא�(�(ع���3�J���Qjא�

�ن�5���C..�א���K��8Z	�م��!���x�p���א����Qj�+Qא2-Pو=د���א�������1�C#��3	���aو
`��`"H�a���6و1�#+�א<و=אق��Oא��U%��34אªو6"م��+	%��H�4-����3-#و��9א�(א�P�א�
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�ذא�O¯��8א�"���א�"�I!��6و!(#6��3�H�t$"�وN(د�,���vل�#�! ���39..�,�<و=אق

O���3,�O6(م�#�א�(=�و6.�=אV�א��Y�5وV��)�D�tP$5������ �����)א��730���$3$,��������Qjא�

�א�"���א�"�I6��6א��xد=�),��@�4"א�Oא�5B"(�א���5�xא�$��1�Cא:#�א=��I6א�(�(ع

"�B�د�א�-"אم����6وא)Nو�`���א�Q+�5;���..��3-��ذ��mو=�+�،�,���*�#"���=�-Pא��

�ن�42"�و,�I!����5"46�Kو5(=د�ذא���א�"���א�"��6و�#(אل�وא<و=אق�א���$3$¬��^�

��4Y�=���*���6"��,���"�؟�א.!�
  يؤكد الذي األمر وهو

 بما ، األوراق في الثابتة الواقعات بصحيح أحاطته وعدم ، الواقعية أسبابة في الحكم قصور�

 المبطل والقصور قانونال تطبيق في بالخطأ معيبا .. سند وال له اصل ال ما علي الحكم أبتناء يؤكد

 وذلك .. التسبيب في المبطل القصور عن فضال .. واالستدالل اإلسناد في والخطأ التسبيب في

 القضاء هذا علي بالنقض بالطعن محبسه من التقرير نحو الطاعن معه اضطر الذي النحو علي

 : اآلتية بواألسبا األوجه إلي ذلك في معتكزا ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ برقم
�א�ط�ن������

�

 السبب األول  

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق قواعـد 

قانونية كان مـن الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون بإنكـار قاعـدة 

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



 

 - ١٠٧ -

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

 ذلك في الحكم ويؤثر 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 
�'�د��ذא&��نא�ط�����מ�������א���ون�%ط��ق��"��,ط�������א��ط�ون�א���מ�:�א(ول�א�و	�

L!א����$�א�����$�وو�Hא�ذ�K�!����:�K��!�#���4د�..��ذ�� ����א��4א�

�א2	�א4א&�א%,�ذ���%و	����ن����و1و�وא��א��$�وא�*���Jא�*��"�א��%.��ن
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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 ٣٠٨ادة كما نصت امل
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 

 واترت أحكام النقض علي أن ويف هذا املقام ت
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

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

 وجـوب أن –ه  أثـر–خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

 كما قضي بأن 
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، المحكمة ملزمة 
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 .ا ألحكامهالذي طلب عقاب المتهم طبقوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 

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

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 

أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا انون ، وصفها الصحيح طبقا للق

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
ومدونات الحكم الطعين أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم القانونية  

 .. متهمين آخرينوثالثة  االتهام حيال الطاعن أن النيابة العامة كانت قد حركتيتضح .. ذاته 

 :ؤالء المتهمين األربعة الرتكاب ما يلي بأن ثمة اتفاق جنائي قد جمع بين هوقررت 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما ..  من أرباب الوظائف العمومية وهم ليسوا  -١

؟؟؟؟؟  / بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هي

ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، المختصة بمكتب توثيق هيئة االستثمار 

 توثيق ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟الموثق برقم و؟؟؟؟؟؟هو عقد تعديل الشركة 

ان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في ، وكهيئة االستثمار حال تحريرها له 

صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين 

األول والرابعة أمام الموظفة سالفة الذكر وبيد األول المحرر العرفي 

وأمليا عليها زورا حدوث تعديل في عقد ،  المزور موضوع التهمة الرابعة

وحررت بناء عليه ، فأثبتت الموظفة حسنة النية ذلك ؟؟؟؟؟؟الشركة 

محضر التصديق آنف البيان فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك 

 .المساعدة 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي  -٢
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في ارتكاب تزوير ، تص بالهيئة العامة لالستثمار  المخ /حسن النية هو

 والصادر من الهيئة ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في محرر رسمي هو القرار رقم 

العامة لالستثمار حال تحريره له وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة 

واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مثول المتهمين األول 

لموظف سالف الذكر وبيد األول المحرر المزور موضوع والرابعة أمام ا

مليا عليه زورا حدوث تعديل في عقد الشركة ، وأالتهمة األولي 

فأثبت الموظف حسن النية ذلك وحررت بناء عليه القرار آنف ؟؟؟؟؟؟

 .البيان فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة 

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

أجله بأن اتفقوا علي أن يقدمه المتهم األول للموظفين المختصين بالهيئة 

العامة لالستثمار الستصدار القرار موضوع التهمة الثانية علي النحو 

 .المبين بالتحقيقات 

اشتركوا وأخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر عرفي هو محضر  -٤

 وكان ذلك بطريق وضع إمضاءا ؟؟؟؟؟؟المؤرخ في ؟؟؟؟؟؟ اجتماع الشركة

،  ؟؟؟؟؟؟/مزورا بأن اتفقوا مع المجهول علي التوقيع باسم المجني عليه 

واستعملوا ذلك المحرر بأن قدمه المتهم األول للموظفين المختصين 

 . والمناطق الحرةبالهيئة العامة لالستثمار

  ذلك كان ملا 
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 وهو ما مل حيدث 

إلي المحاكمة وأبدوا ) ٤ ، ٣ ، ٢(همين الثالثة  تم تقديم المت؟؟؟؟؟؟حيث أنه بجلسة �
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في األوراق وأنه ليس هناك تزوير هذا االتهام  عدم صحة واقعات عليودفوعهم المؤكدة دفاعهم 

مما يؤكد انعدام سندها .. ونهائيا ركن الضرر تماما وكذا انتفاء .. وال يوجد ثمة تغيير للحقيقة 

 .االتهام وبطالنه 

  فقد قضت حمكمة املوضوع.. تأسيسا علي ما تقدم 

   الذكر مبا مقتضاه برباءة املتهمني الثالثة سالفي–بهيئة سابقة 
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  ذلك عقب ثم 
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�א%,�ذ�دو����و��ن�،�א(!�"�وא�و!�Lא��د������������Uط��ن�א����د�א;%.�מ
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 ���	د������א���ون�%ط��ق��"�	��מ�,ط��و1ذא��.�

 ي أن  من قانون اإلجراءات اجلنائية عل٣٠٧فقد نصت املادة ..بداية 

�^3�Q��/���א� �و� �א:���9 �!;,� Oא���و=د� 7�� �وא#-� I6� +	��א� �.#�-!� ��(ز '
�.,��C(=�،�����'��(ز�א�Q+��7����6א��	+�א�$�!����3�6א�"6(¤�

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 رفعت بها ال يجوز أن تغير المحكمة في التهمة بأن تسند إلي المتهم أفعاال غير التي

الدعوى عليه ، وكان الثابت باألوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت إلي 

موته لم تسند إلي الطاعنين ارتكابها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهما عنها يكون قد 

م قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع مما يبطله ، وال يغير من ذلك أن يكون الحك

 عقوبات وأوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة ، ذلك أن االرتباط الذي ٣٢أعمل نص المادة 

 عقوبات إنما يكون في حال اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ٣٢يترتب عليه تطبيق المادة 

وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة ، هذا فضال عن أن محكمة الموضوع لم تتبع 

 من قانون اإلجراءات الجنائية فتكون قد أخطأت ١١ت التي رسمها المشرع في المادة اإلجراءا

خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإنه يكون 

 .معيبا بما يستوجب نقضه 
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 

Y���C#�a�=�$�א�t1�#),���QR3$"�א��ن�������Rא�a�8H>ن�א����QRא���
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٨٩٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أنــه فــي ..  آنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة

ـقـوال ـبـأنهم ارتكـبـوا .اـلـذي حركــت  فـيـه النياـبـة العامــة االتهــام  الماـثـل ضــد الطــاعن وآخــرين الوـقـت 

 )فصيآل منعا للتكرارالسابق  إيرادها ت(األفعال المذكورة بأمر اإلحالة بالمقاصد الموصوفة فيه 

 وحيث أن حمكمة املوضوع بهيئة سابقة 

 قضت برباءة املتهمني كانت قد 

ن غيابياثم أدانت الطاع(الثاني والثالث والرابع
ً

( 
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 أفعالوقامت بتعديل كل 
�����$��@,�ص�و���ن����ل����.מ�دو��و���و#������ذ�#�א;%.�מ��ن�א�ول���ن���%�����
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ط��.�

 .تهام املاثل برمتها أدي إيل اختالف واقعات االما و هو 
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����wوא�����wن�א���	��)�؟؟؟؟؟؟/<2��ذא(�a�[$%��x�Jא��	���א��א,-��،�وو��83א�

 االتهامستبعاد املتهمة الرابعة من هذا اوإزاء .. هذا 

كمة املوضوع مناصافلم جتد حم
ً

 سوى  

  ) ؟؟؟؟؟( أن نسبت للشاهدة املذكورة 

 .وال مل تصدر عنها وباملخالفة لألوراق أق
وكان هذا التعديل الضمني والمعدوم السند والدليل لقيد ووصف .. لما كان ما تقدم 

ة إال أن محكم.. يعد من األخطاء الجسيمة في تطبيق القانون ..النيابة العامة لالتهام 

وهذا خطأ ..بأن لم تنبه الطاعن إلي إجرائه ..بل تمادت فيه .. الموضوع لم تكتفي بهذا الخطأ 

 .جسيم آخر يضاف إلي سابقه بما يستوجب نقض الحكم الطعين

 : من  قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن٣٠٨حيث نصت الفقرة األخرية من املادة 

بـنــاء  لتحضـــير دفاعــه يــر ، وأن تمنحـــه أجــالعلــي المحكـمــة أن تنبــه الطـــاعن إلــي هـــذا التغي

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول.. تنقسم إلي شقين جنائية الجراءات من قانون اإل ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيطـــاعن ، ـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للللمحكـمــة 

وال شــك أن هـذا االتجــاه ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

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

 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 ا قضي بأن كم
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة تعديل المحكمة الوصف  

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

دام ماالعقوبة التي أوقعها الحكم مقرره للجرائم المسندة إلي الطاعنين مجرده عن هذا الظرف 

 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (
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 وقضي كذلك بأن 
الحكم الطعين قد استخدم حقه في تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الـذي شـرعه 

 أن تفطــن إلــي ذلــك وأن تنبــه الــدفاع إلــي هــذا القــانون ، إذ كــان يتعــين علــي المحكمــة

التغيير وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علي هذا الوصف الجديد أما وأنها لم تفطـن 

إلي ذلك وعلي ما أوجبه القانون فـي هـذا الخصـوص فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بـاإلخالل 

 .بحق الدفاع 

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

 ا كان ذلك مل

و��ن�א��I!� ,�wא����83xא�@�,*��ن����Qjא�(�(ع�#"�6"� �وא#-��Oא'�	�م� 
���5�05א�(H^�א�(א=د�,;!��א:����9 �D��Y730�و��39��	�����-����6�8..�א���8Zو#�! �,

�mذ����J��-%و�!"א��I6�P3*�א�$��(ن�..����3.4א�.P��a���C$א�א��Y�;PL�"�B5�`א<!��א��
)�@5���D���C$��1�0و��J��N.�
�א������$��وو!���L'��د���ط�ن��8"��ط�%����دמ�א���ون�%ط��ق��"��,ط��א���מ�:��*��Jא��א�و	�

�:�����وא'������	��ل������و��H%زو�����*��$�����ن��א�ز�מ��ن�א��א�1$���وא'�$�א����$

�א�	����$��1ذ�9����ن����$�א�%+���4:מ�وذ�#�،�!���$�وא'�$�!و����"�!���$

�$����%��1��U#��ن�*�و&�و�دמ��א�وא'��$��!��$�����"��א��د;/ل��%��دد&����ل�����

�.�وא��ض�א���4�U�2%و	��,ط���و1ذא�..�!�%.���دמ�א��ز�وמ

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 
 بطريق الغش يجب أن تتحقق من تغيير الحقيقة في األوراق الرسمية جريمة التزوير

بالمصلحة تغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر ألن هذا البالوسائل التي نص عليها القانون ، 

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

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

 كما قضي بأن 
المختص أن المتهمة أدلت أمام الموظف  غير قاطعة بجزم ويقين لما كانت أدلة الثبوت 

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

فإنه يندرج ضمن اإلقرارات الفردية التي ال عقاب علي تغيير الحقيقة بفرض أدالء المتهمة به 
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إال أن يحتمل الصدق وال يعدو قولها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص فيها 

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

ال إسنادها إليها األمر الذي يجعل بالتهمة األولي المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها 

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

 )٦/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٣٤الطعن رقم (

 ذلك ملا كان 
يتضح أن .. القانونية والقضائية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم  

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

 .صحيحة مع العلم بتزويرها 

 وتلك الواقعة املزعوم أنها مزورة 

موظفة المختصة بمكتب توثيق هيئة هي اإلمالء علي ال 
 .؟؟؟؟؟؟االستثمار حدوث تعديل في عقد الشركة 

 وحيث ثبت يقينا .. هذا 

قد حدثت بالفعل ، ومن ثم فهي واقعة .. أن هذه الواقعة  
وقد تعددت الدالئل .. صحيحة وليس فيها ثمة تغيير للحقيقة 

 لتالي وهذه األدلة علي النحو ا.. القاطعة والجازمة علي ذلك 
  األول الدليل 

��"�א��و7+$�..��دא�$���/�$������%מ��8���"���ض�	د�"���ن������U%��#��1"�א�����>�
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�� !.؟)�א�(���ª،�و!N)!�IQ5���I(دא�5�+�Jدא�
• � �א��א,-� ��	��א� �,;ن ��ª)�א� O�#�� ���� /� א2�R.��(؟؟؟؟؟؟

�א�$��(��3 (� �	!�!��  �w!��3�6� WXوא� I6�Pא�� I6� ����),
� ��Y7و�� ..�m���� ���ن�א<!� �%vذא �א��א,-��.. ��	�و�O�C9א�

�����),�8Z��א�I6�Pא��I6�..��3؟xp
�)Y��C�32ذא����%.! 
فقد ثبت يقينا أنه ال وجود تماما للطاعن الماثل في واقعة المثول أمام .. ان ذلك كلما 

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

 فهي واقعة صحيحة علي نحو ما يلي ..بأنه قد مثل وأدلي بواقعة تعديل عقد الشركة ؟؟؟؟؟؟

  الثاني الدليل 
�א�دא�?��و�א�	دد�،� �	���6א�@�����4وא4 �א��د�"�א��د�"�ذא%��و�ذא �ن�,�ل�8'�א�

د�א�@��$��<د,�ل��د�*�&�����'د��د����J+�ل�%�د�ل���@����ن�و%�د�ل�"�

���Xد�!�$�א�وא'�$�א(�!�$��"���س�א���ل�و%�د�ل��ق�א2دא���وא�%و'��6 �و1ذא ،

$�،�وא�@�1د����"�א��و7+$�������+"�و	ود�*�$�%زو����و�%�����U"�א�����א���

��"�ذ�#� 
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�+#=���5�$��a)؟؟؟؟؟� (�8Z��م�א�	دع�!�^�א'�)�א�..
�א�" �א�"�6 �ن� ��� /� �؟؟؟؟؟؟ ..�t3#)���� ���Qא�� )Y
 .א��w, �,	�א�א�-$"

٤− � �@�%� ��Yא �3�� �א�"��6.. t3#)�� ��H�  .Z� 8,
� �א�-$" mذ�� ��6� �א�"�� ..�O�.א�� �א�4	��1 +Q��,

�؟؟؟؟؟� �4@�� �א��(�t3#=#+�؟؟؟؟؟ ��H�¤)6د�a�=د�xא�
� �!"�������¼�ل�؟؟؟؟؟ �H.��46(א���..�+Qא�� و�Yא
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هي .. ٕيتضح أن الواقعة التي تم اإلدالء بها وامالئها للموظفة المختصة .. ومن ثم 

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

 .بشكل رسمي 

 !!فأين إذن تغيير الحقيقة ؟؟؟

 



 

 - ١١٨ -

 الدليل الثالث
�����و������و��!��$���%�ود����"�א�ط���ن�א���*�ل���ن�	��א��4א,�%�ق������������;��و	د�*�$���

���J�ن�א�+�/د��وא��!���$���ن�1�ذא�א�%��د�ل���%�ود����"��������..�א�وא'�$�א��ز�وמ�%زو�������1

����J��*(א��%.��ن�א�*��"�وא����א%4.�����" و���6ذ��#�و���"����ض�����و���و	�ود�������)�א��

�.*��&��<ن�א��!��$�و�د��1;�%�+"��"�א2..��!��$���ط��ن�

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفي بذاته في التزوير ، ولكنه صاحب المصلحة المتهم بالمحرر المزور مجرد تمسك  

 كما –مادام ينكر ارتكابه ويجحد العلم به في ثبوت اقتراف الطاعن التزوير أو االشتراك فيه 

ذ لم يدلل علي قيام الطاعن باالشتراك في ارتكاب فإن الحكم إ –الحال في الدعوى المطروحة 

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

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

 )؟؟؟؟؟؟/٢٦/٢ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�!�دאم�א�Q+���¨�د�א���@�m,��(=#��א�Vو=?�  �Y�5وV�'��O).Z�a���Q5א�-�+�,
��3%��U
�.$5+�א�"����6�83�ن�א��	+�Y(�א��`�#�=�zא��Vو��5�و�א

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (

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

 ملا كان ذلك 
عن حصة من عين ومتنازلين أن كال من الطاعن والمدعي بالحق المدني بائوكان الثابت 

حيث أن االتفاق أن يتنازل الطاعن عن .. نصيبهما في الشركة لصالح المتهمان الثاني والثالث 

علي أن .. من نصيبه % ١٦,٥عن ، وكذلك المدعي المدني فيتنازل من نصيبه % ١٦,٥

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

 :المال كالتالي 

− �I6�Pو���/.��²���6��-3(א�����x,و��@���I6�(��.@4,٣٣,٥.�٪�
 ٪�.٣٣,٥א�"��6א�"���,4@.�� −
− ����wא��+	� ٪�.١٦,٥؟؟؟؟؟؟�,4@.��/�א�
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− ����wא��+	� ٪.١٦,٥؟؟؟؟؟؟�,4@.��/�א�
 تمت  في التمسك بالواقعة التيطاعنومن ثم ينضح أنه ال يوجد ثمة مصلحة لل   

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

وهذا يقطع وبيقين تام بانعدام أي مصلحة .. والثالث ال يستطيع وال المجني عليه التنصل منها 

 . ومن ثم فال يتصور ارتكابه للتزوير المزعوم للطاعن

 الدليل الرابع

'��ط�6و	��زמ���)� ق٢٠٠٩ ت ٤٣٢٠(�ن�א�%����א�ط�"�א�@��"�א����"�وא�ذ����Hل��'�מ����

���מ�����������������ن��.....�؟؟؟؟؟؟�/���"�א�+�����א(,���������ن��%�	%����א��.�/���$�����ن�א�ط����ن���

�.א�*��%$��"�א������ن�)�א��د�"�א��د�"(؟؟؟؟؟؟�/א�%و'���&�א����و��8�$"�

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
الدليل المعتبر ، علي الواقع الذي يثبته الجزم واليقين علي يجب أن تبني األحكام الجنائية  

، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة وال تؤسس 

أنه خلص إلي إدانة الطاعن في عبارات عامة ال تتضمن  وأدلة الثبوت فيها بيان لواقعة الدعوى

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

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .. والمنتجة لها 

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

 ن كما قضي بأ

�א�$�= I!��3-P#� ±�9� ��6� 'J� W.�� '�� ��� �,�:دא�� �א��xد=? �א<�Q9م �ن�
�I1א�#� �و� "Yא)
�`�� ���5(=د �3%� �א�P-(ن +Qو��ن�א�� ،���وא�$3 �א�Vم "3���O).wא�
�،� �Bد`�,5�P*�א��Vوم��O).Z���J!$�=%��א��t1�#)���I6�Pא�Q(�������©��א���دא���,	�

a�=)x$��,��.3-!ن�)Q5���v%ص�)xoא�א�Y�a��xC$���N)5��D��3.@��.�א�
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وأملي عليها المذكورة أنه حضر أمام الموظفة في حق الطاعن الماثل وحيث لم يثبت  

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

 .بحكم نهائي بات بذات األمر  

 فذلك كله جيزم بان 
.. تم تقديمه بطريق الخطأ ) المسودة الغير صحيحة(العقد الذي قدم إلي هيئة االستثمار 

والذي جاء مؤكدا لعدم .. ي النيابة العامة بدال من العقد األصلي الذي قدمه المتهم الثاني إل

 . صحة االتهام 

 وهذا كله جيعل هذا االتهام برمته منهارا معدوم السند والدليل 

�I!� �5�� ��Q5� �� I6�Pא�� �ن� �א���(= �6�cא�� �Pא�� �5�$�,�  .Z� �و#" ��32'
�א��(�O�-3#א�4@(,�����"��6א�"��� �,5�P*�א.. ���mא�@(د?�א������$"©	�,� ;Po�..

��39ل� ��وא�$3 �א�Vم "3�5� ��-!� �!�د` �د�83 �£� �وN(د �,��-"אم �و�Vم "�B5� �!� )Yو
�I6�Pא��..�K3xو������5و��V��=��ن�א������و!KP,�+Z�Iن�#3"�ووH^�א��34,��א�-�!��..�وא�

�8Z��م�א�	�K�.�

 وبرغم وضوح مجلة احلقائق أنفة البيان .. هذا 

 ام يف أوراق ومستندات هذا االته

 وبرغم متسك الطاعن بالدالئل املار ذكرها 
الطعين قد خالف القانون وساير النيابة العامة في قيدها ووصفها لالتهام إال أن الحكم  

وهو األمر الذي يعيب الحكم بالخطأ .. الماثل ملتفتا عن الحقائق والدالئل المشار إليها سلفا 

وهو ما .. فاء الركن المادي للجريمة في حقه في تطبيق القانون حينما أدان الطاعن رغم انت

 يستوجب إلغائه ونقضه 
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�%زو���	���$��ن�א�ط��ن��دאن�������א�ط��ن�א���מ�����1و�H�,��	��מ�,ط���:��א�6א��א�و	�

�א�ذ�Hא� �����ن�و1و�..�%وא���9א�وא	��א�	���$�����ن��1מ�א�%+���4:מ

وמ�;����%+�/�%�$���	���$�/�'�،�Jא(د�$�%�دد&�و���"���1ذא�و	ود��دמ�

�א��د�"�א��د�"��<'�א��و��و�א�وא���%�دא&���(و�אق�א�*��&��ن��د4א�א���ن

�و	ود��� �����س�������	زמ�א;%.�מ�1ذא��"�א�وא'�K��!�6�ن��8"�و!و;�،��ذא%�

��U�8/�������	د��א�ذ�Hא(���و1و�א�ط��ن�א�ط��ن�א���מ��دאن�ذ�#�و�:מ�..

� �.�و�

 رر علي سبيل التواتر يف قضاء النقض أن فمن املق

�א6"�  =�j�a� �3�J� ����I}�t$5א42" �!�� ��42J���6د �5$(م �6)�� ���ن �5�� א��Vو�5
:9v,����.Z"¤�א��Pق�א�x4(ص�3�6	���aא�$��(ن�،�,�cط��ن�Q5(ن�א:�42د��������3�6

����א:�42د�א��Qذ[��aא��x5���=�Rא�$(ل�,(#(ع�א����Vو��5،�وJذ���ن���=�،��!��Jذא�
�א�����א��Vو��5 ��§3c!�I6� �!-�א �3�J��@��I!�?אد=:� �$,�P!� ��)�C!و��ن�� �3%�6� =�Rא
�a�KH�9�t3#)�,;=�����و!4	���W�=א��C=��،�و���6%�ض����������6�t#)5א�R=�!�دאم�א�

"����U�!א���C!و����3�Nא��Y�ª�730�ل�9��3�6"ود�א��-.J�I6�7=אد����،�2(א����ن��Yא�א�

(אY"�א��ل�����Y(�א��ل��aא�"6(¤�א��Pو��9.�

 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 )؟؟؟؟؟؟/٢٨/١ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٦٩٦٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
����������ن�א�����מ�א��ط���ون�������������'������9��ن��ن�א�������א&�א�%��"�دאن�א�ط����ن����ن����� 

��$�،�و�%������"�ذ��#�א�%��אض�%�وא���א� ������"�1�ذא������������������%زو����1@��.��@�ن�א������א&�א����������

א�%زو���،��د�%�د��H"�,ط��'��و�"��	�����ن�א��%7.������ن�א� ������"�	����$�א�%زو������������������

������+"���وא	.$�د��ع�א�ط��ن��"�1�ذא�א�!�دد�،�و��ن�*�מ��<�������ون��������������و	����������������������

 ��وא2��د�������$�א�	����&��.�

 )١١/١٠/٢٠٠٤سة ق جل٦٥ لسنة ٢٩٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ركن الضرر من أهم أركان جريمة أنفة البيان أن وكان الثابت من األصول والثوابت  
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في وهو ما قد كان .. واستحال تصور وجودها انعدمت جريمة التزوير والذي إذا انتفي التزوير 

وذلك .. رر وعدم توافره بانعدام ركن الضوالشواهد القاطعة حيث تعددت الدالئل .. االتهام الماثل 

 :علي النحو التالي 

.. أن الورقة املقدمة إيل هيئة االستثمار مت تقدميها علي سبيل اخلطأ : الشاهد األول  

ومع ذلك فهي ليس فيها ما خيالف احلقيقة ، حيث أن مجيع من أثبت 

 وموقع من املدعي املدني ؟؟؟؟؟؟فيها وارد يف عقد صحيح ونافذ مؤرخ 

ومن ثم فإن الورقة املزعوم تزويرها ال متثل انتقاص من .. شخصيا 

 حقوق املدعي املدني يف شيء 

 أكدنا سلفا قد و
لـم ولـن ومـؤرخ ؟؟؟؟؟؟  أن الورقة المزعوم تزويرها مـا هـي إال مسـوده لعقـد صـحيح ونافـذ 

ت أن كمـا ثبـبصـحة التوقيـع عليـه ، بعدما ثبت بحكم نهائي بات .. يستطيع المدعي المدني إنكاره 

علي النحـو الثابـت بتقريـر الطـب (هو الكاتب لتوقيعه علي ذلك العقد .. ؟؟؟؟؟؟ / المدعي المدني 

 ) .الشرعي

 وحيث أن بيانات الورقة املزعوم تزويرها .. هذا 

 هي ذاتها بيانات هذا العقد 

 �OK5"-��83�ن�5$�ل�..�و����4�C����YK-"�85א�����c,�א�Oא���%	(�א<!��א��`�5@
����O,��"��6א�"���،�و���6%�ض�وN(د���=�!-���"#��Y�5وV6(م��V�ن�א�(=#��א;,)�t!

mذ��=�Q�v,�m@��%vن������6�t#)!�IQ5א�(=#��א�6V(م�..�%)Q5���vن�#"�א=����Cو#.����(א�
� �Y�5وV�� �א���.. OK5"-��א� Oذא� I�C��א� �؟؟؟؟؟ A=B�א� �א�-$" ��6� �-3#)��  .Z� "$%

4�	��א�(=#��א�6V(م��C���Y�5وV�.�

 ومن ثم 
يضحي ظاهرا وبحق انتفاء وجود ثمة ضرر واستحالة تصوره فقد تمت التعديالت بعلم  

 !!.فأين إذن الضرر ؟؟.. ٕورضاء وتوقيع واقرار المدعي المدني 
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أن الورقة املزعوم تزويرها ال تتضمن مثة انتقاص من حقوق املدعي : الشاهد الثاني 

.. من صالحياته يف الشركة بأي حال من األحوال وال تنال .. باحلق املدني 

السيما مع العلم بأن الشركة مل متارس أي نشاط منذ نشأتها حىت 

 !.اآلن؟

 فإن الورقة املزعوم تزويرها .. بداية 
بحيث أصبح نصيب المدعي المدني .. قد تضمنت تعديل أنصبه الشركاء رأسمال الشركة  

 !!ليف أشخاص غيره باإلدارة وحق التوقيع كما تضمن تك ، %٥٠بدال من  % ٣٣,٥

 وهذا هو الضرر الذي يزعمه املدعي 

 وسايره فيه احلكم املطعون فيه 

 علي خالف األوراق واحلقيقة 
� �א(و�אق ���د& د�� ..�"��א��د ��!�� �%�د�ل �%מ ����+�ل ���

�א��د�"��"��אس�א���ل� ..� ��ن��!����(�د���٥�١٦ن�%��زل��ن

�)�..��ن�א�*��"�وא�*��Jא��%(א�@����ن�א�	دد�

 ولكن مل يكن ذلك بال مقابل

 األوراق وأقوال المتهمون الثاني والثالث والرابعة كدتبل أ

وجميع من تم سؤالهم في األوراق بأن المدعي المدني تحصل 
 .علي مقابل لهذه الحصة المتنازل عنها 
 كما أكدت األوراق 

�א�@��$ ��<دא�� �N,�ون ��@,�ص L���%� �%מ �'د �و�ق������

�J��*ن�وא��%.מ�א���.؟؟؟؟؟؟�/�א�%و'��6��.��و���1א�ط�

  ولكن مل يتم ذلك

  إال مبوافقة ورضاء وتوقيع املدعي املدني

فضال عن ذلك ، فقد أثبتت األوراق بما ال يدع مجاال للشك �

.. أن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ نشأتها حتى تاريخه .. 
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 !.فما هو إذن الضرر المزعوم ؟
هو اإلقرار القضائي الصريح الصادر من املدعي : علي انتفاء الضرر  لثهد الثاالشا

 ، ٧ سطر ٣بالصفحة رقم (؟؟؟؟؟؟ /٣/٤املدني أمام النيابة العامة بتاريخ 

والذي اعرتف من خالله بأنه مل يلحق به مثة ضرر وأن الشركة مل ) ٨

 .متارس أي نشاط منذ نشأتها حىت اآلن 

 بأن يف هذا اخلصوص قضي 
اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثارا قانونية بحيث تصبح في غير 

حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه علي المقر ألن فيه 

معني االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به علي نفسه ألنه ال يتهم بالكذب علي 

 شهادة المرء علي نفسه أقوي من شهادة غيره عليه نفسه فصارت 

 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (

 �+Z�I!ذא���ن�..�وJ� و��39�����"`�B2אل�א�"��6א�"���!�Iא��34,��א�-�!����6
�و�!@�س�%$"�#�=��Hא�9..���I!�=����,�Hא�(א#-��א����6V5	��و5"36	���=���"N)5�'���;,�

�,-"�א:#�א=��..���V��Dא���� �=�Q�:ز�א)��'�������Jذא��د��6..�و��39�ن�א�6�$"?��%
%Q5���v(ن���j#(ل�!��Y�..�"42�'�82א�א�"��6א�"������3%,-"��ن�£����=��*�,��

�"-,� ��3%������~�t3P�@5�'� �D��@�����6�"	
����و'�د�J�83ذ� ..�k"¯�������و ��32'
� =���`��I6�^c�� �א�$.�83,�<و=אق�!� �و�
���!�Y�Iא� �א�"��6.. �,v#�א= ��v%�+Z�I!و

�א�"��� ..� ����=��+Y������و�4 �Vو�5��,� �45-"م�א'د��6 ..�IQ©�'�`א��� =�Cא��I�=�)Yو
�.��x(=��وN(د��

.. ومن أبلغ األدلة علي انتفاء وجود مثة ضرر حلق باملدعي املـدني : الشاهد الرابع 

 الثابـت ؟؟؟؟؟ين معـه العقـد املـؤرخ هو ما جـاء علـي لسـان شـركائه احملـرر

/  ، والسـيد ؟؟؟؟؟؟/ ، والسـيد؟؟؟؟؟؟/ وعلـي األخـص السـيدة .. (توقيعه عليه 

 والذين أقروا مجيعا بأن) ؟؟؟؟؟؟

�������������������	����
א�����א�������م��������������א������
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�����������א���.א%����$��#�א���"�א�����א!�د������א
�+Z�I!و�..�I5;%��%�x����$���3��!�¶��.!���"�"��6א�م�אK�Q5(ن�א��C=�؟؟�!�tא2

� ..��C#� I5א��� I5�L وא� I6�Pא�� *9�a� 8Z��א� �ز��6 I6� ±���� =�Cא�� �Q5(ن �´v%
�.و���3وא#�3�6�t..�,�א��	+�

.. فإن اهليئة املصرية العامـة للثـروة املعدنيـة .. أضف إيل ذلك : الشاهد اخلامس 

حمـل النـزاع (؟؟؟؟؟؟بـأن الشـركة .. لعامة إفادة مؤداهـا أرسلت إيل النيابة ا

مل يصدر هلـا مثـة عقـود اسـتغالل أو تصـاريح أو تـراخيص حبـث أو ) الراهن

 . تنقيب 

 ومن ثم 

�8�6�`�� ?�
�.!� �`���cط��و� �2=��D� �¦�e�x5��� ���cن�א��� "�;�5� ..��!� )Yو
Y��5وV�(�א'2�5�a��$9���6��K3"��9ز6+�א�"��6א�"���א��Qذ[�,;ن�א��0ض�!�Iא�

�!.%;`�Jدא=?����mא����6V5	��א���(=�؟..�א:دא=?�

فقد تقدم املتهم املاثـل بصـور رمسيـة مـن .. ويف سياق متصل  : السادسشاهد ال

يثبـت مـن ) حمل النـزاع(؟؟؟؟؟؟كافة اإلقرارات الضريبية املقدمة عن الشركة 

 .رخيص تشغيل خالهلا أنها مل متارس أي نشاط ، ومل يصدر هلا ت

 وهو ما يقطع 

�د����6�83�ن�א�"��6א�"���#"�  �وN(د�£� �و6"م ،�8Z��א� �א'�	�م "42� ���	�,
����5�=���`���$�)KH��.{����,�tP$5	�N�=�3©��א��Vو��5)�,��ض�وN(د��Vو��5

يتضـح عـدم اعتكـاز .. وبالبنـاء عليـه .. ملا كان ما تقـدم مجيعـه : السابع شاهد ال

اثـل علـي مثـة دليـل مـادي يثبـت أي ركـن مـن أركـان التزويـر االتهام امل

حىت أن حتريات مباحث األموال العامة عجـزت عـن التوصـل إيل .. املزعوم 

كما عجـزت عـن التوصـل إيل ) ألنها مل حتدث يف األصل(حقيقة هذه الواقعة 

 .أي دليل ميكن إسناد هذا االتهام الواهي إليه 

�� +Z�I!و� �א<.. �%���I!��C��א�.�3ن�!"`�5 �����وא�$�1*�وא�w(א, �وא<3��2"� د��
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�I6��V�6��3،�و%�?�P@�"���א�"��6א�א6+�אV!ن�����Y��5"3א�א'�	�م�و���3$��وزو=�و,	
�=��ن�א��Vو��5א�6V(م��و�9������6ز���6,;���#"��I!�I�=�`��`�د����6�83א�-$�د���!�#J

��Y�"3��2א�א'�	�م�!����2و..��$����=��O��N�8,م�V��,��!���+@���!��Cوא%Uא���3'��
� �א'�	�م ��Yא =�@!��5)x����6(�(ع��א� ��Qj�8�-ن����I!� �و,"' ��Yא ،��..�وא�$3

�א�@�# �,42�K"�و=א��!Vא6+�و�,�/�83א�"��6 ..�*3.P��a���C$א�� ��Yא ;PL�"�B5� �}
���-Pא��+Qא���Yو��5ذV��=��ن��N©��א���%�������(�Jدא���א��I6�P،�א�$��(ن�،�%��+�א�

�.و3�L���-���!�)Y$��,�:����0وא���$4

  ذلك كان ملا 
.. ومن جملة أوجه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ، يتضح أن هذا القضاء معيب �

 .ٕالذي يجب التصدي له والغاءه ونقضه .. بما ينحدر به إلي حد البطالن 

انات التي فرضـها القـانون علـي احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضم: السبب الثاني 

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد .. 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 ٣١٠ة فقد نصت املاد
يجب أن يشـتمل الحكـم علـي األسـباب التـي بنـي عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل 

علــي بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص 

 .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 

 )؟؟؟؟؟؟ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /رح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية دش(

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

هـذه العـبـارات إن  ألن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
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 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 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 ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام 
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 بأن كما قضي 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعـن المتعلقـة بمخالفـة القـانون ألن مـن شـأن القصـور أن 

يعجز محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي واقعـة الـدعوى كمـا صـار إثباتهـا 

 .في الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (

 ملا كان ذلك 
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 األول وجهال 

حيث خال من بيان مثة دليـل علـي وجـود يف التسبيب ون فيه طعقصور احلكم امل

علي ارتكاب ) سواء املتهمني اآلخرين أو غريهم(اتفاق بني الطاعن وأي شخص أخر 

اءة مجيع املتهمني الذين زعمت الواقعة ، مع الوضع يف االعتبار سابقة القضاء برب

 !.النيابة العامة بأنهم والطاعن شركاء يف هذه الواقعة ؟

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 

ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات قعــت وجــاء حكمهــا الـتـي ووالـثـاني 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 

ثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالالطاعن 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 االشــتراك وتـلـك المســاهمة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا 

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 

ك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي بـل يشـترط كـذلال 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 

 .لحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض  فإذا خالف ا–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 (

 كذلك قضي بأن و
سـتدالل ظـاهر خارجيـة محسوسـة يمكـن االًجـرائم يـتم غالبـا دون مالأنه ولئن كان االشتراك فـي 
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 مـن ظـروف الـدعوى هإال أنه يجب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن تستخلصـ بها عليه ،

ًعتـقـادا ســائغا تـبـرره الوـقـائع الـتـي أثبتـهـا الحـكـم ، وـكـان الحـكـم ـقـد دان اـمـا ـيـوفر بومالبســاتها 
شـترك مـع المـتهم اآلخـر بطريقـة ًولم يدلل تدليال سائغا علي أنه ا......  ، ..الطاعن بجريمتي 

 .شتراك فهو األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه من طرق اال

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
علي مدونات الحكم الطعين والثوابت القضائية أنفة البيان وبتطبيق المفاهيم القانونية  

تشاركوا أنهم جميعا  .. ندت للطاعن وباقي المتهمين األربعةقد أسيتضح أن النيابة العامة كانت 

كما تم الزعم بأن ثمة اتفاق جنائي قد جمع بين .. محل هذا االتهام في ارتكاب الواقعة 

 .المتهمين األربعة

 وعلي الرغم من ثبوت سابقة إصدار.. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ حمكمة املوضوع جبلسة 
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 وهو األمر الذي يستوجب 

لواقعة برمتها وصوال لوجه الحق فيها إعادة التحقيق في ا

) بفرض صحتها(ولبيان عما إذا كان الطاعن قد ارتكبها .. 
باالشتراك مع هؤالء المتهمين أم مع غيرهم أو أنه ارتكبها 

 ! .بمفرده؟
 أما وان حمكمة املوضوع مل تفعل 
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 وهو األمر الذي يؤكد
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 ثانيال وجهال 

أغفل احلكم الطعني متاما ذلك العقد األصلي والصحيح واملوقع من املدعي املدني 

، والذي حيمل ذات عبارات وتعديالت الشركة الواردة يف الورقة املزعوم تزويرها 

البات احلائز حلجيته والقاضي بصـحة توقيـع كما أغفل وأهدر احلكم النهائي .. 

كما أغفل تقرير الطب الشرعي املؤكد هلذه احلقيقة ، وهذا كله .. املدعي املدني 

يقطع بقصور احلكم يف تسبيبه وعدم إملامه بصحيح واقعـات الـدعوى املطروحـة 

 .عليه 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
وال مناقشة المراكز ، فال يصح النيل منه انا للحقيقة الحكم متي صار باتا أصبح عنو 

، بما يوجب متعلقة بالنظام العام حجية ويضحي حجه علي الكافة ، التي استقرت به القانونية 

 .إعمال مقتضي هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها علي المحاكم 

 )١٩/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤الطعن رقم (

 )١٧/١٠/٢٠١١ جلسة  ق٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول من المقرر أن مناط حجية األحكام هي بوحدة 

باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محال 

 .للحكم السابق 

 )٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  ق ٦٦ لسنة ٥٨٠الطعن رقم (

  ذلك ملا كان
ومدونات الحكم أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية  

، وبما ينم عن عدم أن هذا الحكم قد أورد في مدوناته بالمخالفة للحقيقة يتضح جليا .. الطعين 
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 :بأن الطاعن قد قام بما يلي .. إلمام بأوراق هذا االتهام 
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بفرض أنه  (صحة جميع ما تم إمالئه علي الموظفة
 ) .الطاعن
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 أقام املتهم الثاني 

 � �؟؟؟؟؟؟ ..� �!"�������¼�ل�؟؟؟؟؟ �؟؟؟؟؟؟ �4@�� �؟؟؟؟؟؟ �א�"6(¤�=#+ ..�+Qא�� �30,
� �؟؟؟؟؟؟ A=B�א� 85"-��א� "$6� ��6� �א�"�� �א�"�6 t3#)�� ��x,)�Oذא� I�C�5� א��`

�Y�5وV6(م��V�وط�و,4(د�א�(=#��א�
.�(�

  ؟؟؟؟؟؟وحيث أنه جبلسة 
طعن علي هذا القضاء وقد تم ال.. صدر حكما نهائيا بات بصحة توقيع المذكور علي العقد 

فيما أكده من صحة توقيع المدعي .. مما يؤكد أنه أصبح عنوانا للحقيقة .. وقضي بتأييده 

وهذا يؤكد .. ؟؟؟؟؟ / المدني علي ذلك العقد المتضمن ذات ما تم إمالئه علي الموظفة 

 .صحة الواقعة الممالة 
��א����*�&������

��� �א��د �؟؟؟؟؟؟�ن `�Xوא��� ���8� �����ق�א��@�� "��א��د ���د �و�و'6 K��!� د�� �1و

�א��د�"� ..�`�Xמ�؟؟؟؟؟؟����$�؟؟؟؟؟�ق�א��'��"�و'د�%��د�ذ�#��ن�,�ل�%����א�ط��א�@�

�؟؟؟؟؟؟�

 مبجرد تقديم 

����wא��+	���8Hא�-$"�א��I!��3�J�=�cא�� ����Jא��34,��א�-�!��.. ..�����9J�O=�#�"$%
��6�cא���Pא�� ���x!���J� ..V�����kא�� +@#�،� �א�-$" ��H�`"!���.�� 35^�وא��Vو�5

�.و�t3#)����Hא�"��6א�"�����3�6

أثبت تقرير الطب الشرعي أن المدعي المدني هو وبالفعل  

 .الكاتب لتوقيعه المذيل به العقد المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ أنف الذكر
بما يجزم يقينا ..  صحة العقد وصحة توقيع المدعي المدني عليه يتأكد ..ومن ثم  

وهو ما يؤكد بطالن قيد ووصف االتهام الصادر عن .. واقعة الممالة إلي الموظفة بصحة ال

 . النيابة العامة ، وبالتالي بطالن الحكم الطعين النسياقه وراء وصف النيابة 
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 وإلغفاله التام 

��(�t3#א�"��6א�"���  ��H�O�,��1�	�� +Q�� .Z�`א��� �א��A=B؟؟؟؟؟؟ "$-��
�C5��mذ�� .Z�����،��3�6زم��Nو�t/�#��6�
��/��5�$�,��..���J�+Qא���	�45�mذ��t!و

� �א�.�/8 �א'�	�م ��Y�aא I6�Pא�� �Jدא�� ..�=)x$��,� ��C$א�� ��Yא �3-5� �א��` �א<!� )Yو
��1�0�J��N)�@5��D�+Q��3א�.@��aאع�وV4و=אق�א��א�.�a�8Pא:��م�,��3�xوא#-��Oو

��C$و�.�

 ثالثال وجهال 

 املبطل يف التسبيب حينما أدان الطاعن دومنا توافر مثة احلكم الطعني شابه القصور

دليل مادي جازم ويقيني ضده ، وبـدون وجـود مثـة دليـل علـي أن واقعـة تعـديل 

واقعة غري صحيحة كما .. الشركة وتغيري أنصبه الشركاء ومنح حق اإلدارة والتوقيع 

حد البطالن املوجب ورد مرسال يف احلكم الطعني ، وهو األمر الذي ينحدر باحلكم إيل 

 .لإللغاء 

 حيث قضت حمكمة النقض 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 

فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

!�4ز��6א��	��ن�H�a(=?�א�(א#-��وא2������x9(¦�����6א��4(�א��`�=وא��א��c	(د������������� 
������6א�����QR$3$���!��دאم�ذ���mא������4Q}�*�3$و����������������3-�5-"�د������5�Y)N��6�%ن��5
���K3و'����(ز����������Q/�����9,��"6(¤�א/�§���4ن�א�����QR<#��(אل�B��Y'��א���c	(د������@!

��א����אد������O���.ZJ,	��و¨�%��	�����������$3$��������Y����3�6�`)��P45א�א����د�!����I!�دא!�� �,���א�	
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�])�P�د=?����6א�x!.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يمكن .. يتسم بالجزم واليقين من ثمة دليل مادي ملموس ومعتبر وحيث قد خلت األوراق  

في بيان األدلة واألسانيد قصور الحكم الطعين مر الذي يؤكد األ.. في إدانة الطاعن التعويل عليه 

السيما وأن ما أوردته محكمة الحكم الطعين قي قضائها .. التي أعتكز عليها في قضائه 

 :من أن هذا االتهام ثابت في حق الطاعن من خالل ما يلي ) بالمخالفة للحقيقة(

�)�.؟؟؟؟؟؟�(א��د�"�����ق�א��د�"��'وאل� −

 )�.�د���8دא����.�/$�א;�%*���(؟؟؟؟؟؟�/��و�'وאل�א��د −

 )�.�א��و7+$����@.��א����H(؟؟؟؟؟�/��'وאل�א��د�و�� −

�&��ن��ن�א�ط��ن������8'�א����X`�؟؟؟؟؟������א���/ول��ن� −��%����&�*���

�!.!�$�%و'��6א��د�"�א��د�"�؟

غير .. باطيل يضحي ظاهرا أن استناد الحكم الطعين لما تقدم من مزاعم وأ.. ومما تقدم 

السيما وأن استدالل واستنباط الحكم جاء معيبا .. كافي لحمل النتيجة التي انتهت إليها الحكم 

 :وهذه العيوب نوردها فيما يلي .. وباطال ومخالفا للثابت باألوراق 

  األول العيب 
�/�א��د�"�����ق�א��د�"��ن��'وאل �؟؟؟؟؟؟ ..�"���א�Hد��ل� �.���";����ن��ن���%

 .&�1ذא�א;%.�מ��"��ق�א�ط��ن�*�و

 السيما وقد أقر صراحة 

سطر ) ٣(بالصفحة رقم (أمام النيابة العامة بتاريخ ؟؟؟؟؟؟  

بأنه لم يصاب بأي ضرر ، وأن طعنه ينحصر فقط في ) ٨ ، ٧
 .التوقيع 

 ومما تقدم 

 ��3�J��@4��"#�`�L��`�!Vא6+��I!"����45ل��"��6א�א=�א�#Jن���Y�ª���C5א�
6�$���$3"?�..����و��70.P���3%ع�)N$��و'��(ز�א�����39¯(ز�א:#�א=��#���9/-�����6א�'
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�.�(ز�א:��Q=�,-"�א:#�א=�

 أضف إيل ذلك
أن األوراق أكدت في أكثر من مقام زور وبهتان أقوال المدعي بالحق المدني ، وأن غرضه 

 .ل ومخالفة الحقيقة هو الزج بالطاعن في براثن هذا االتهام ولو بالباط.. األوحد 

  أوال قال فقد 

بأنه ال يوجد عقد تعديل مؤرخ ؟؟؟؟؟؟ أصال وانه مل يوقع علي مثة عقود بهذا  

 .الوصف 

 ثم يتم تقديم اصل 

 � ���wא�� +	��א� I!� �ذ��mא�-$" /� �א�-�!� �א��34,� �!�م� �؟؟؟؟؟؟ ..�t3#)�� ��H� .w5و
�cא���P��5�$א����6��^�א�����א�"��6א�"������+Q	��O�,��1و,.�

  ثانيا قال كما 

مقامة .. بعدم وجود دعوى صحة توقيع رقم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ مدني مشال  

 .بالعقد املشار إليه 

 ثم يثبت يقينا 

وN(د����Yא�"6(¤�و����#"�3%�+Q9�="H	������x,(���6��-3#א�-$"�א��A=B؟؟؟؟؟؟� 
�4§�2�§���6�z�4ذ��mא�Q+�وא6���א2'�,�I-/� ����7H�"�B5و=?�و �}�IQ5ن���;�� �%

�O�,��1�	��+Qא��mذ�.�

   ثالثا زعم وكذا 

هو القائم بتزوير توقيعه علي حمضر االجتماع .. ؟؟؟؟؟؟ /بأن املتهم الطاعن  

 .والعقد املؤرخ ؟؟؟؟؟؟ 

  ؟؟؟؟؟ثم ثبت بتقرير طب شرعي رقم 

أن؟؟؟؟؟؟ لـم .. في البنـد األخيـر مـن النتيجـة النهائيـة منـه  

ــــي يحـــــ ــــات المنســـــوبة إـل ــــا مـــــن التوقيـع ــــة /رر أـي ؟؟؟؟؟؟ الثابـت
 .بالمحررين موضوع التحقيق 
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 ملا كان ذلك 

� �א�"�� *��,� �א�"�6 �#(אل� ��C�� ��$"م �!� ���� I!و� �,�א�?�.. ��6� د�83
�����Y��46א���$3$א<!��..�א��I6�Pو���3د�J���6�83دא���-Pא��+Qא��zن�א����!��و
..�:��م�,��3�xא�(א#-��و!Z�I+�א�$�a�=)xא�.�3ن�وא��@.��3א��`�x$,��1�C#��3-5(=�א
�.5��D-3.��و5@�(��C$���N..�وא��@�د��aא'2�"'ل�

  الثاني العيب 
�% �K��.���מ�%@���ن�'�����و����د��8"�����..�؟؟؟؟؟؟/�������ط���$��'وאل�א��د�و�

�� �@.د �����ذ�و� ،� �א('وאل #�%� ��ن ����ط �א�ط��ن �א���מ �א2	�א4א&�א�%,�!� $�1��

�!.א��%��$���"�و	��א���وמ�و�מ���ط�ق����&�@+���8"�א�وא'�$�א�����$��و��8"�א�ط��ن�؟

 بداية 
الذي .. ؟؟؟؟؟؟ / تأتي أقوال المدعو.. من أوراق الجناية الماثلة  ٣٤من الصفحة رقم �

 .بوصفه مدير إدارة هيئة االستثمار والمناطق الحرة .. استدعته النيابة العامة 
�א;	%��ع� �8	�א4א&�%و*�ق��� � �:�وض��ن���+�� �و; ���س���.� ������א&�; ��'�Hوא�ذ

�א��% �ن�%�د�ل��"�א�@��$� �وא���א�ل�א�%"������.. و�و ���Kن��	���ن��دמ�א�ط���،

��.��.�

وذلك دونما تخصيص أو تحديد للواقعة محل االتهام الماثل  
بلة الطاعن أو بل جاءت أقواله عامة ومجرده لم يدع مقا.. 

 .غيره من المتهمين أو أنه قد عاصر الواقعة تماما 
 وبرغم وضوح ما تقدم .. هذا 

بأن المذكور قد شهد بأن الطاعن قدم إليه محضر ) زعما(يأتي الحكم الطعين ليقرر  

االجتماع المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ ثابت به تعديل الشركة في حصص الشركاء وحرمان المدعي المدني 

 .من اإلدارة

 وهذا قول مل يرد مطلقا 

�#(אل�א�(א=د?�,������x=#+�)�؟؟؟؟؟؟(����6@�ن�א���(=� �aא<و=אق�و�a� .w5و��
٣٤�O�$3$���#(אل�..��و!��,-"�I!��Yא��I6��-Pא��+Qא��zم�,���אV��`א<!��א���)Yو
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��,�*.P45(�و�@. ����#(ل������א�..�I6�Pא�����42"א�:دא���א��+Z�..�K,א��Yو�m

��C$���N)5��D��3%ن�)-P�א�+Qن�א�KP.����N2.��وא���و.�

  الثالث العيب 
�א��و وع�� $����� �دא�$�&����a.ذא&�א���"���و ..�"�� �%�%�د �.����&��'� �����

�8دא�$�א�ط��ن���"��'وאل�א��د�و�� �؟؟؟؟؟/ �:מ��ن�1ذ�9א���د��'د�	ز�&�و�و و\�%�מ��..

ط�و�מ�%@���8"�א�ط��ن��ن�'�����و��..�؟؟؟؟؟؟/��د�و��.��%���&���6א��%.�$�א��א��$�وא��

�.���د�

 الطعني باملخالفة للحقيقةأورد احلكم 

 � �ن�א�"6(?� /� �؟؟؟؟؟ ..� �א��א,-� ��	��א� �$%=� �	3�J� �C9�I6�Pن�א�;,�O"	
�"#�..
�.و#"!��¦��$6"��-"�85א�����cא�6V(م��Vو���5

 وهذا ما مل حيدث علي اإلطالق وخيالف األوراق 

 من التحقيقات ٦٧ ، ٦٦حيث أن الثابت في الصفحات  

يتضح أنها قررت صراحة بأن .. والتي تضمنت أقوال المذكورة 
ووكيلة ) المتهمة الرابعة(؟؟؟؟؟؟ / من حضر أمامها كال من 

 .فقط ) ٣ ، ٢وكيل المتهمان (؟؟؟؟؟؟ / الطاعن ، المدعو
طاعن قد مثل أمامها كما أورد الحكم ومن ثم يتضح أن الشاهدة المذكورة لم تقرر بأن ال

وهو األمر الذي يؤكد بطالن الحكم الطعين وقصوره .. الطعين وعول علي ذلك في إدانته 

 .المبطل في البيان واالستدالل وانحرافه عن الحقيقة والثابت بالتحقيقات واألوراق 

  الرابع العيب 
�د�������ن�و	ود�9و�מ����"�د��ل��מ��ط��6�����و�מ��%��ن�א���מ�א�ط��ن��ول 

�+�د���ن�א�ط��ن���/ول�)��מ�%ط�����א�����$(�وא	��א�ط��ن����،�و1و�א�ز�מ��و	ود�8'�א��

�ن�!�$�%و'��6א��د�"�א��د�"�.�

 يف عبارة غامضة ومبهمة 

���O�$3$,;ن�א�J�=�9�I6�P#�א=�!�A=B؟؟؟؟؟�3�5"��و=د����,� .Z�"#������-Pא��+Qא�
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�t3#)����H�I6����.א�"��6,��*�א�"���!@§(�3

 وحيث استقر قضاء النقض بأن 

ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها  

 .ولم يطرح علي بساط البحث أمامها 
 )٤/٢/١٩٩٣ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم (

 )١٧/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور ساسا علي التحقيقات  تقوم أالمحاكمات الجنائية 

رأيا في دليل لم أن تبدي المحكمة وأنه ال يصلح في أسول االستدالل الطاعن والمدافع عنه 

الحتمال أن يسفر إطالعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها يعرض عليها 

 ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة وال يقدح فيووجه الرأي في الدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 ) ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥الطعن رقم (

 )ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦ الطعن رقم ١١/٩/١٩٨٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��Qjز!��,;ن��Nو��-/�#�?=�
J��£�I!�KL�"#��-Pא��+Q(�(ع�#"�و��ن�א��א�
����و���6� �و������6ض�3�6	�� �א�6V(م�وN(د��وא��A=B؟؟؟؟؟؟ א/�- ����6ذ��mא:#�א=�

�و�!"א%-���I6�Pز�����6و=#����..����6א��Q�6'��-Pא��+Qن�א�KP,�"�B5�`א<!��א��
��	3�6�85)-�و�Y�8-���!�)Yא�א�$N���C"�5א�..��-�ض���3�6و����P5-	��و,�������'��(ز�א�

�.�:����0وא���$4,

  ذلك كان ملا 
ومن جملة العيوب أنفة البيان والتي شابت تسبيب وتعويل الحكم المطون فيه علي أدلة  

بما يؤكد وجوب نقض .. غير صحيحة وتم تحريفها عن سياقها وبما يخالف الحقيقة واألوراق 

 ذلك أن الثابت .. هذا القضاء 
��%���د� �א�	��/�$ �א��وאد "�� �א(د�$ �א��و وع��ن $����� �%�ون ���%	�� �و��.�
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��"��*��ذ�#��L��%ذ��א��%� ،�����H)�9و�%מ�א�%���د�� �،���8�Jذא��ط���د�1 �د%.��

�B�,)د���א�����$����/��א(د�$�א��"�א���מ�������$��%. 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 )٣/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٣٦٥الطعن رقم (

  بأن كما قضي

�Q(ن� ���-��א<د����aא�(אد�א�1�����31�4+�!�@��"?�C-,�8�Q5	����C-,و!4	��¨
�و�א2�.-"��-�=�א��-����6�z!.�¶�א<��Zא��`���ن���Y"9�3$6"?�א�$����،��J��3ذא�$2]�
��$���-�5���v%�،ن�!���$"م�������،���QR��3א�J� 	���"��83א�.�/�a�8א���`�א��`�א�

)-P�א�+Qא��I-Pא���Nو���#�,������J��N�9�70,��3%ن�.�
 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (

 )١/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
بحيث ال يبقي منه .. وقد ثبت بطالن األدلة التي اعتكز عليها الحكم الطعين في قضائه  

األمر الذي يؤكد انعدام وجود ثمة دليل مادي معتبر .. يه ما يكفي لحمل الحكم وما انتهي إل

علي نحو .. يرتكز عليه الحكم بما يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب والفساد في االستدالل 

 .ٕيستوجب نقضه والغائه 

 رابعال وجهال 

احلكم الطعني قصر يف أسبابه وإملامه بأوراق االتهام واملقدمة من املدافع عن الطاعن 

لسات احملاكمة بأن أغفل حافظتي املستندات املقدمني والدفاع املسـطور عليهمـا جب

وما تضمنته من طلبات جازمـة وجوهريـة كـان جيـب إجابتـه إليهـا وحتقيقهـا أو 

بالقليل إيرادها يف مدونات احلكم الطعني والرد عليها برد سائغ يـربر إطراحهـا ، 

القصور يف التسبيب ويسلس إيل وجوب وهو ما  مل يفعله احلكم الطعني مبا يعيبه ب

 .إلغائه ونقضه 

 أن الثابت يف قضاء النقض أن حيث 
الدفاع المسوق من الطاعن وبظاهر المسطور في مستنداته المقدمة منه التي أفصـح فـي طعنـه 

أـنـه تمســك ـبـداللتها وفـقـا لالتـهـام المســند إلـيـه ، ـفـإن تـبـين لمحكـمـة الموضــوع ـعـدم أحقيـتـه ـفـي 
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 وكان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقالال وأن تستظهره وتمحصه عناصره كشـف دفاعه هذا ،

لمدي صـدقه وأن تـرد عليـه بمـا يفنـده إن ارتـأت اطراحـه أمـا وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا 

يـكـون مـشـوبا بمخالـفـة الـقـانون وبالقصــور ـفـي التـسـبيب فضــال ـعـن اإلـخـالل بحـقـوق اـلـدفاع بـمـا 

 .يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤ رقم الطعن(

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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١. ��3�6�WX���6א"��؟؟؟؟؟؟�/א2 ..� .Z�`؟؟؟؟؟؟�وא���A=B�9(ل�א�-$"�א���c#�4�
�Y�5وV6(م��V�א�(א#-��א���H�+Z�I!3-����3�6،�و#)����H. 
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  ذلك كان ملا 
علي حافظتي بالدفاع المطعون وضوح هذين الطلبين الجازمين والجوهريين وبرغم �

نظر واإلرفاق وأنها وقعت بما يفيد الالثابت بال مراء تقديمهما لعدالة محكمة الموضوع المستندات 

إال أنها لم تورد هاتين الحافظتين قي قضائها ولم ترد علي ما اشتملتا عليه .. من تلك المحكمة 

 :من مستندات جوهرية بيانها كالتالي 
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 األول املستند 
والمقامة ..  مدني كلي شمال ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم  

  ؟؟؟؟؟؟ / السيد من 

  منضد كال
 ) . الماثلطاعنال (؟؟؟؟؟؟/ السيد  -١

  .؟؟؟؟؟؟/ السيدة  -٢

 ) .المدني دعيالم (؟؟؟؟؟؟/ السيد  -٣

  ؟؟؟؟؟؟/ السيد  -٤

 وذلك بطلب احلكم 
� �א�@��$ �%�د�ل د�� "��� �א��ذ�و��ن �%و'�6 �؟؟؟؟؟؟�!�$ "�� `�X؟؟؟؟؟؟א���

�8"��ن�א(�.מ�٪�٥٠وא��% �ن�%�د�ل���!�$�א�@����4و%,+�ض��!���א��	�"�������ن�

٥�٣٣.�٪�

 وهو ذات العقد
 بطريق تغيير الحقيقة بإثبات تعديل حصص الشركاء هتزويرطاعن لذي أسندت النيابة للا 

  .واستندت إليه في ثبوت تزويره محضر االجتماع سند االتهام الماثل

 الثاني املستند 
 صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر والقاضي منطوقه 

 كمة حكمت احمل

�� +	3�6� �א�"�6 t3#)�� ��H)��"�א� *��,� �א<�qLא�"�6 �و��6 (�"$6� ��6
�A=B�א����c؟؟؟؟؟؟��-"�85א�.�

 الثالث املستند 
استئناف القاهرة مأمورية  (؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ صورة رسمية من صحيفة االستئناف رقم  

 المذكور سلفاطعنا علي الحكم ) يدعي المدنالم (؟؟؟؟؟؟/المقام من المدعو) شمال 

 الرابع املستند 
صورة رسمية من الحكم الصادر في االستئناف سالف الذكر ثابت منه أنه قضي بالحكم 

 .القاضي منطوقه 
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 حكمت احملكمة 

�^�;��,���xو%��O)�"��6א�"��א�(,�6�.�=�א'2�§��z�4;ن����IQ5و��V! �א�@

  احلافظة هذه طي املقدمة املستندات ومقتضي 
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 هذا برغم وضوح ما تقدم 
يتجلى ظاهرا أن الحكم الطعين لم يلتفت إلي ما ورد في هذه المستندات وداللتها بما يؤكد  

 .قصوره المبطل في التسبيب 

 اخلامس املستند 
دعي ي زعم المالشركة الت(؟؟؟؟؟؟صورة رسمية من اإلقرارات الضريبية الخاصة بالشركة 

ثابت من خالل اإلقرارات المقدمة أن هذه الشركة )  وقوع التزوير في عقد تعديل أنصبتهاالمدني

لم تمارس نشاطها أصال حيث لم يتم إصدار الترخيص الخاص بالتشغيل حتى تاريخه وبذلك 

 أن هذا هذا مع التأكيد علي..  من تغيير األنصبة دعي المدنييتأكد انتفاء ثمة ضرر لحق بالم

وألن االتهام الرابع  .. ؟؟؟؟؟؟ وبتوقيعه علي عقد التعديل المؤرخ تهالتغيير تم عمله وبموافق

 هو االشتراك مع أخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو محضر اجتماع طاعنالمسند لل

.. وحيث أن أحد أهم أركان جريمة التزوير في محرر عرفي هو ركن الضرر .. ؟؟؟؟؟؟الشركة 

 ذاته حال دعي المدنيبل ومن أقوال الم.. بت انتفاء هذا الركن من واقع القضية الماثلة وحيث ث

 لمناقشته دعي المدنيمما يستلزم استدعاء الم.. سؤاله أمام النيابة وقت إجراء التحقيق معه 

وكذا إلزامه بتقديم ما يفيد إذا ما كان قد لحقه ضرر من هذا .. وسؤاله حول هذه الجزئية 

ير المزعوم خصوصا وقد تأكد أن ما جاء بمحضر االجتماع المقال بتزويره هو بذاته ما التزو

 مما مقتضاه أن ما جاء دعي المدني والموقع من الم؟؟؟؟؟؟ورد بعقد التعديل المؤرخ في 

 وسبق له أن أقره ووافق دعي المدنيبمحضر االجتماع محل الحديث يعبر فعليا عن إرادة الم

 .عليه

 ك ملا كان ذل
و��:מ�	و��1$�1ذ�9א���%�دא&�א��@�����8.��،�و����8ذא�������&�����$�א��و وع��
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 وحيث أن تلك احملكمة .. هذا 
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 وهذا ما يتوافق مع ما يلي 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن٣١١فقد نصت املادة .. بداية 

�ن����a�8xא��O�.�Pא����$"م�¦��!�Iא�xo(م�،�و��.��א<�2.�[���������������������QR���6א
�3�J�"4	��א����@.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
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 (

 وقضي أيضا باألتي 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود لـدفاع أن تجـيـب اعلـي 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 ي ذلـك بتصـرف النيابـة العامـة مقيـدة فـالوجه 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 ..  فـي مأموريـة بقـوات حفـظ السـالم مجرد تواجد الشـاهدينوكان .. 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

ونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع جانبها كافة الوسائل القان

.. 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

 هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار  أنبالحرج الذي يجعله معذورا
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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 ١٣ن اإلجراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون رقـم  من قانو٣٨٩إليه 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 .... هدي اإلثـبـات الراـئـدين الـمـدافع عــن الطــاعن بســماع شــهادة شــا

 .الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

 امساخل وجهال 

دفاعه احلكم املطعون فيه أطرح دفاع ودفوع الطاعن التي متسك بها يف صلب مذكرة 

.. وعلي وجه حوافظ املستندات املقدمة منه ، بل وطرح املستندات ذاتها وداللتهـا 

بقاله مبهمة وغامضة ، قوال بأنها من الدفوع املوضوعية ، وذلك دون بيان ماهيتها 

ومضمونها حىت يتسىن لعدالة حمكمة النقض مراقبة صحة ما انتهي إليه احلكـم 

 . عدمه الطعني من 

  رر يف قضاء النقض أن أن املقحيث 
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 )٣/٥/١٩٩٨لسة  ق ج٦٦ لسنة ٩٣٧٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 �����������Oא�א�NJ��3-5��Y�s��"46�¤)6"ع����6א<و=אق�!(�(ع�א�K/:א���QRل�א���J
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢سنة  ل١٠٩٦رقم طعن ال(

 ملا كان ذلك 
تقديم المدافع  أنها قد أوردت صراحة وكان الثابت من محاضر جلسات محاكمة الطاعن 

وهو ما يؤكد تمسكه بكل ما .. وحافظتي مستندات في ختام مرافعته عن الطاعن لمذكرة بدفاعه 

 .جاء فيهما من أوجه دفاع ودفوع وطلبات 

 ه احلكم الطعني وهو األمر الذي ينكر

 � ��Hא�9 ��#��8,� ..� ��;c,� ���3�Hא�$��(ن �5�Vم��� �4Qو�� ..��3Y�!� 5����39(=د
�O4"א��.א�"%�ع�و�و��Nא�"%�ع�وא�"%(ع�א�@���D�?�P?�א�"%�ع�و9(א%½�א�@

 مكتفيه بقاله مبهمة وغامضة 
�!.دא؟��ن����א@%��&������1ذ�9א��ذ������د��ن�א�د��ع�א��و و�"�א�ذ�H;���%�1ل�� 

 وهنا يثور تساؤل هام جدا
 !.كيف تعلم محكمة النقض الموقرة وكيف تطمئن إلي تلك القالة الغامضة والمبهمة ؟

إيراد الدفوع وأوجه الدفاع الواردة بمذكرة الدفاع يجب علي محكمة الموضوع حيث كان  

ط تستطيع محكمة وهنا فق.. ثم تدلي برأيها فيها وبيان ماهيتها تفصيال .. وحوافظ المستندات 

 .النقض إعمال رقابتها علي مدي صحة الحكم من عدمه 

 أما وأن ترد تلك العبارة الغاضة 

 � ?�����,� �א�"%�ع�א�(א=د? �Nو��א�"%(ع�و �3Y���3ن�,� �و�e�C5Jدون�..�mن�ذ�v%
��3.@�5-�8$�ن��Q(ن�..�P��a�;PL�"-5.3*�א�$��(ن�،�و#�a�8P.!�=)xא��'����'���32و
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 ومما تقدم مجيعه 
القصور في التسبيب والغموض واإلبهام واإلجمال الذي عاب الحكم الطعين يضحي ظاهرا  

 .بما يستوجب التصدي له بالتصويب واإللغاء والنقض .. وأسبابه 

 علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط احلكم املطعـون فيـه انطـوى: 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 علي عيب يمس سالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل 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 

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

 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    إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة بالفســاد ـفـي االســتداللأســباب 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

  .نتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ا

 )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 لقضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا اانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 

عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 
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قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

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

 وهو األمر الذي جيعل 

و��39�ن�..��Yא�א�$2�%���C"א��aא2�"'���9���J��,�="�45�)����6"�א�.KPن� 
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  الوجه األول

كم املطعون فيه حاليا مع أسباب ومدونات احلكم النهائي البات تناقض احل

الصادر يف نفس االتهام املاثل فيما خيص املتهمون الثاني والثالث ) احلائز حلجيته(

والرابعة ، رغم متاثل ظروف اتهام هؤالء املتهمني مع ظروف اتهام الطاعن ، وبرغم 

حلكم برباءتهم متوافرة يف الطاعن ، إن ذات عيوب االتهام يف حق املتهمني السابق ا

املتهمون املقضي برباءتهم والتي مل تقتنع بها وذات األدلة املقدم علي أساسها 

هي ذاتها األدلة التي عولت عليها حمكمة احلكم الطعني .. احملكمة يف احلكم السابق 

كم السابق وهو األمر الذي يعيب احلكم بالتناقض والتنافر مع احل.. يف قضائها املاثل 

�.مبا يستعصي علي املوائمة والتوفيق 
 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 

��Q(ن������������������-��א<د����aא�(אد�א�1�����31�4+�!�@��"?�C-,�8�Q5	����C-,،�و!4	��¨
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
نفـي يمن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث 

 . مرين قصدته المحكمة بعضها ما أثبته البعض األخر ، وال يعرف أي من األ

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (
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 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 الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن األمــرين قصــدته المحكمــة ، 

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

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

 ملا كان ذلك
يتضح أنه قد تم توجيهه .. أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم  

تقديم وقد تم ) .. عن والمتهمين السابق القضاء ببراءتهمالطا(إلي المتهمين األربعة اءا دابت

لم تفاصل واعتكازا علي مزاعم وأباطيل .. المتهمين جميعا بناءا علي قائمة أدلة ثبوت واحدة 

. ...... المعنوي في محرر رسمي واستعماله إليهم جميعا التزوير بل نسبت .. وغيره بين متهم 

 ) .مة السندالمعدو(إلي أخر قائمة االتهامات 

  ؟؟؟؟؟وجبلسة .. هذا 
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حائزا لحجية وقوة األمر وكان الحكم أنف الذكر قد أصبح نهائيا باتا .. لما كان ذلك  

المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ السيما فيما يخص إثبات تقديم أصل عقد تعديل الشركة ؟؟؟؟؟؟.. المقضي فيه 

والشك أن تلك .. بمعرفته ورضاه وانه مبرم .. ه والذي ثبت صحة توقيع المدعي المدني علي

 :مقررة قانونا وقضاءا في العديد من أحكام النقض التي قالت بأن الحجية 

وال مناقشة المراكز ، فال يصح النيل منه الحكم متي صار باتا أصبح عنوانا للحقيقة  

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

 )١٩/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤الطعن رقم (

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول من المقرر أن مناط حجية األحكام هي بوحدة 

لسبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محال باتحاد ا

 .للحكم السابق 

 )٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  ق ٦٦ لسنة ٥٨٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 �+��Rא� �!�م� �א���3 ��� ��Q(ن �و��3� ��;@!�a�8x�5�`א��� +Qن�א��� א�6�$"?
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 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم (

  ذلك كان ملا 
وبجلسة .. السابق صدوره في ذات االتهام الماثل وبرغم ما ثبت في الحكم النهائي البات  

وأنه قد تحرر عن ذلك العقد .. ؟؟؟؟؟ وما جزم من خالله بصحة واقعة تعديل شركة ؟؟؟؟؟؟ 

 .مدعي بالحق المدني المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ بمعرفة ورضاء ال

  إال أن الحكم الطعين حاليا قد أهدر حجية ما قرره الحكم انف الذكر
 ������+�X��� '��%١٩�،�٢٠א(�ط��(وذ�#�������'����"�!+�%��א�,���$�..�و%��'ض��
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.. وذلك كله علي الرغم من أن الثابت أن ما قد ورد بمحضر االجتماع المزعوم تزويره  

ته ورضاه وبمعرف.. هو ذاته ما ورد بالعقد المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ الثابت صدوره عن المدعي المدني 

هو قول فاسد .. أن التعديل تم دون علمه ) في الحكم الطعين حاليا(مما يكون معه القول .. 

 .مع الحقيقة والثابت بالحكم السابق والمؤرخ ؟؟؟؟؟؟ ومتناقض ومعيب 
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 ومتناقض كذلك 

 ���6�?"�B�א¦+�א)#��a�?7L>א���9����wא��I!���	��و=د��א�� �!�����t!
a�85"-��א� ��H��-3#)��و, �א�"��6א�"���، �و=��� �� �D(א%$� �	���و ،� ���c$6"�א��

�OK5"-�������Y��3%א�.w�؟؟؟؟؟؟�א�A=B����6��3א�-$"�אxp
.�

 ملا كان ما تقدم 
د�*�&�������د����H@���א���מ�א�ط��ن��ن�����א�+��د��"�א;�%د;ل�8ذ�%מ� �

���!���%��' $�و�% ���$�و:���!���$���"���9Xط���.�����א�%."�����8א���מ�������%��

�.�������������%����L"�א;�%�%�ج�وא;�%د;ل�،������	د���U�8/��و� ��..�א�ط��ن�

  ثانيالوجه ال

احلكم املطعون فيه خالف الثابت بـاألوراق ، وانتهـي إيل نتـائج ال أصـل هلـا وال 

وذلـك كلـه .. ملـدني سند ، كما خالف إقرار صريح ال ميكن إنكاره صـادر مـن املـدعي ا

حينما أورد احلكم الطعني بأن املدعي املدني قد أصابه ضرر من جراء االتهـام املاثـل ، 

الدليل أتت به حمكمة املوضوع من عندياتها ، فليس يف األوراق ما فهذا قول معدوم  

يشري إيل تلك وهو ما يؤكد فساد احلكم يف استدالله حيث أدان الطـاعن بـال سـند وال 

 . وال دليل مستند

 حيث قضت حمكمة النقض 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 

بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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

 .معيبا 

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

 أن كما قضي ب

!�4ز��6א��	��ن�H�a(=?�א�(א#-��وא2������x9(¦�����6א��4(�א��`�=وא��א��c	(د������������� 
������6א�����QR$3$���!��دאم�ذ���mא������4Q}�*�3$و����������������3-�5-"�د������5�Y)N��6�%ن��5
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���K3و'����(ز����������Q/�����9,��"6(¤�א/�§���4ن�א�����QR<#��(אل�B��Y'��א���c	(د������@!
�����O���.ZJאد�����א��	دא!�� �,���א��!��I��!א�א����د����Y����3�6�`)��P45���������$3$�������	��%�¨و��	,

�])�P�د=?����6א�x!.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فـي و علي األخص .. وبتطبيق المفاهيم القانونية آنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين  

 ..د لحــق بالمــدعي بــالحق المــدني قــبــأن ثمــة ضــرر للقــول المرســل التــي أوردتهــا شــأن األســباب 

وال يوـجـد أي دلـيـل ـمـادي .. يتضـح وبـجـالء ـتـام أن ـهـذا الـقـول ال ـسـند وال صــدى ـلـه ـفـي األوراق 

المحكمــة بـطـالن الحـكـم الطـعـين لـعـدم إلـمـام ـبـل أن ـيـنم مــن ذاـتـه .. ملـمـوس ومعتـبـر عـلـي صــحته 

ًلـذي يجعـل حكمهـا خليقـا وهـو األمـر اوظروفهـا ومالبسـاتها بصحيح عناصر الواقعة التي أصدرته 
 :ًوذلك كله وفقا لألسانيد اآلتية.. ٕبالتصويب والتصحيح وذلك بنقضه والغائه 

 األول السند 
�"/� �א� �א2'�א� �L��,�� d�8%دא4א� �� �H�� ���!�� �א��د�"�'د �����ق ?��א��د ���ن �א�ول �ن

�&������٧�،٨ط��ن�)�٣(א�!���Kא�!�د���������מ�א�����$�א����$����!+�$��'מ���ن�%�

 .א�����$�א����$�وא�ذ�H	زמ�������מ��!���*�$� ���

�ن�א:#��א=�א�$������1��C–�و!4	����@��$��א�-��+��������–�-���!�Iא�-��(م���"`�א¦3§����א��(#�?��������������
����������������"�-,�=��Q�:אز�א)�N3$�ً���$��6"?��6"م�.P��،���3%ع�)�N$��و'����(ز�����א����#���9/-�����6א

�.א:#�א=

 وحيث أن املدعي باحلق املدني
�����������������������.%����ن��ن����מ������..'د��'���!��א�$�����מ�א������$�א�����$����!�+�$�א�*����$���ن�%�

���ق������H ���و�מ��%�*�����ز�9א���و�"��"��א�@���$�،��و���ن�ط���������%زو������!���������

�`�X%��ع�א��	א�%و'��6א��ذ�ل������ ��א;�"����.؟؟؟؟؟�ط�

 ذلك كان ملا 
يتضح أن المدعى بالحق المدني لم يدع أن .. كر ومن صريح عبارات اإلقرار آنف الذ 

بل أقر بأن ادعائه بالتزوير .. ثمة ضرر مادي أو معنوي أو مباشر أو غير مباشر قد أصابه 

مما يؤكد أنه مقر بصحة الصلب وهو .. ينحصر فقط في التوقيع المذيل به محضر  االجتماع 
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 ٣٣,٥إلي % ٥٠فيض حصته من ث تعديل في أنصبة الشركاء في شركة ؟؟؟؟؟؟ ، وتخوحد

 .وأنه قد تم إبعاده عن حصة اإلدارة والتوقيع % 

  معهوهو األمر الذي يكون

��!�Iא�$(ل�,;ن�£����=�#"���*�,���"������6 -Pא��+Qא����Qj��3�J� .Yن�!��ذ�
Y(�#(ل�!46�I"��5	��¬��^�א��I�!� �,�wא<و=אق�و����6א<�q�Lא:#��א=������..�,��*�א�"�����
�.�"��6,��*�א�"���ذא���א��xد=��I6א

�
�
�

 الثاني ندالس 
�ن����'���9א���מ�א�ط��ن��ن��ن��� ���א;	%���ع�א��ز��وמ�%زو����9'�د�א��%ص���ن��!�$����������������������

ذ���#����ن�'����ل�א� �����א���ذ�Hوא�%������9�ن��٪��8٣٣,٥��"�٪�٥٠א����د�?�������ق�א����د�"����ن��

א(و�אق�و����*��&������.و�'ول���دوמ�א���د�وא�د��ل�و�,���������L..�د�"������ق�א��د�"������!���א���

��.��. 

����3�J�?=�
%$"�#�=���HאKL�I!�..������;,��9ل��J#�א=�א�"��6,��*�א�"���א�@�,*�א:
������������Z;��5������cא��a���)��$א���V��!ن���#�(אل�����..��������w,��3x5=�و��I�!� �,�wن�א�������

��t��,وא��א������wوא�������wن�א�)���	��#���وא�,��;ن���	��+�)�א�@���,*�,���א��	+�!�����Y�Iא�א'�	���م��(�א�
�.,�8و,�(3#-��..�א��-"�qx9�a�85א�D�������c-�%��و=����و!(א%$��א�"��6א�"���

  املقدم أصله من املتهم الثاني؟؟؟؟؟؟علي العقد املؤرخ 

 املذيل به هذا العقد  والذي ثبت بأن املدعى املدني هو الكاتب لتوقيعه

 .كما ثبت صحة توقيعه عليه حبكم نهائي بات 

لعـقـد تضــمن صــراحة أنـقـاص حصــة الـمـدعي الـمـدني وهــذا ا 
 النـسـبة المنتقصــة ةوأـنـه تقاضــي قيـمـ % ٣٣,٥إـلـي % ٥٠ـمـن 

 .ًنقدا  % ١٦,٥وقدرها 
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أن ـمـا ذـهـب إلـيـه الحـكـم الطـعـين يـخـالف الحقيـقـة .. ا يؤـكـد بـمـا ال ـيـدع مـجـاآل للشــك وـهـذ

كـد مخالفتـه لـألوراق ممـا يؤ) .. المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضـوع ( واألوراق الرسمية 

 .بما يستوجب نقضه 

 الثالث لسندا
�ن�'ول��א���מ�א�ط��ن���ن���ن����!���א� ����א��ز��وמ�א���'��������د�"�א���د�"�،�1�و����������������

��������ن��!�$�א�2دא���وא�%و'���6���"�א�@���$�،��.�و�'�ول�'��ط���6�دמ���8��מ������$�����������������������

 .א��و وع�����!��א��زאع�و�و�א'��و��%�دא%��و*��&���.��

�#����א���"��6,����*�א���"���ذא���������"��$%�..������cن�א��א��������N`�3�6	�����(���؟؟؟؟؟؟
��85"-�!!!!�,�8و9���א ن����..�����=س��`���cط�!c���4;�	��و9������Y�m5א�א'�	�م�����������)�א�
���.Z�"��#و ����I6���Pא��I��!����!"$�א�O4"א��!���م�(�������Yא�K��L�I��!����$3$ل�א�@��������Qj
�� �ذא�Oא���������I�!���$3$وא����?����6�ن�א������c)�א�(�(ع��.Z������،ط���c��`��������=س�

�C5?%�دא�O"���`�א��34,��א�-�!��و�א����=��w��ً��,;ن�א���������c=س��`���cط��3Y§��א'2
�!!����ن�8ذن�א� ���א�ذ�H%�*ل��"�א�����ن��ن�א2دא���وא�%و'��6؟؟ •

�!!�و�8�Hدא���1ذ�9א�%"���מ���.��א��د�"�����ق�א��د�"�؟؟؟ •

�����J�^�����א�$��"م���I��!�����H؟؟؟؟؟؟�ن���$6"�א��-��"�85א����A=B..�!�����$��"م��3-����
����������������Qא��)�Y���"��"��6א��ن�א�� �.Z�`م�א��34,���א�-�!���،�وא����!�����wא��+	��(���t�3#א��

#��"���I���Cذא�Oא��-��"�85א���6V(م�������!���I�����Iא<����א=�א������$�� �,����"���6..����3�6
�����א���	+�א�����w(؟؟؟؟؟؟/�����א��I6��Pא��"6(�����وY(�א��$�ل�9*�א:دא=?�وא��(�����J�t3#..�א�"����

��3�J�"4@!�)Y���%א�@�,*�,�א�����(.�

  تقدم يضمن ظاهراومم
.. بالمـدعي بـالحق المـدني أن ما أورده الحكـم الطعـين مـن أضـرار تـم الـزعم بأنهـا لحقـت 

جماعها تخـالف الحقيقـة واألوراق وال سـند لهـا فـي الواقـع وثـم عـن فهـم المحكمـة مصـدره الحكـم 

بمـا أسـلس إلـي تعسـف .. الطعين لعناصر التداعي المطروحة لـديها وللمسـتندات المقدمـة إليهـا 

 .في االستنتاج واالستدالل يبطل هذا القضاء بما يستوجب إلغائه ونقضه 
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 الوجه الثالث 

وأخـطـأ يف االـسـتنباط حينـمـا قـضـي بإداـنـة احلـكـم الطـعـني أفـسـد يف اـسـتدالله  

ب الـشـرعي قطـعـت بأـنـه مل يكـتـب أي ـمـن التوقيـعـات الـطـاعن رـغـم أن تـقـارير الـطـ

املنسوبة للمدعي املدني ، كمـا أن حتريـات املباحـث أكـدت بأنهـا مل تتوصـل لصـحة 

وهذا يؤكد انعدام وجود دليل ضد الطاعن مما يعيب احلكم بإدانته وجيـدر .. الواقعة 

 .معه نقضه 

 ففي هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 

�א�� �ن$�� �א�(א#-���(ن �,�3ن ��6� 8��c5� �ن� �,�:دא�� +Q9� 8�� a� �Nو�� "#
�א��I6�Pوא��sو�zא��� �א���دאن�,	� �=��ن�א��©�� �,�*$���,�3ن�� �,)$-��� �.N)�א�@
�و!�Qن� ،� �YدאB!�5אد�Jو� ��O).Zو#(6	� ��QRא� �	4!� x�p��א���א2 �وא<د�� و#- �3%	�

��وא#-��.5�������+Qא����P2��!ع�)�¨�I!��.5��H�4-א���%����,� �(א%��� �D�¤)6"א�
�KQ
א�$��(�������3©��א���دאن�,	��א��I6�P،�و����39ن�!�Iא�$�=��ن�א�$��(ن���2�5+�
����א
Uط��ن�Q5(ن��'J� �x5(غ���3%א�Q+�,�3ن�א�(א#-��وא��sو�zא���و#- �3%	� �H�L

9� �و�ªو%	� �	���=;,� �א�(א#-� +	��� a� �3%��� +Qא�� �و=د�� �!� ���¨�(عx�p��א2 ��.@
�O).wد���א����a��3�H�8Hא<و=אق�2(א����ن��a,�3ن�א�(א#-���و����J�"��5و���QRא

��39�ن�ذ�Q9�*$¯�[$%�m+�א�$��(ن���	3�6.�
 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 

�����Oא�����"��#�����QRن�א�!���I���������ن�א���.��!���I!��"و���Oא���Q+�א�P-��(ن�����3%
��O)��.Z�a��3��2�2א'�	���م�%��vن��Q9	������Q5(ن�#��"��-�������3�K3د�������	د?�¨�5�	��
א�����O���5و

����5�$����46����2א�-������������!�mذ��I6�W05�'ل�،�و'"��8א����3Qو`�����������xD,���@�د��aא'2
������Jم����	������6@��.��א'��K3د�����	��5'����4=���$�����39��6�ن�א�$���=��ن������mא����cא�����Pא�

�B5�`א<!��א���+	��."�#x(=�א�Q+�و%@�د��{��5-3.��و��C$���N)5وא:����9א�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
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 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

  وأيضا قضي بأن
دور هـام  ويكـون لهـا 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 (

 ملا كان ذلك 
قد يتضح أنه علي مدونات الحكم الطعين .. القانونية أنفة البيان وبتطبيق جمله المفاهيم  

الطاعن مما هو مسند إليه والتي تؤكد علي براءة محكمة الموضوع تعددت األدلة المطروحة علي 

دون بحث أو فحص أو تمحيص وطرحت تلك األدلة في االستنتاج واالستدالل إال أنها تعسفت .. 

 وهو ما يعيب ..منها الحقيقة الجازمة بعدم صحة االتهام الراهن حيال الطاعن ودونما أن تستنبط 

ومن ضمن تلك األدلة التي لم تعول عليها محكمة الحكم .. الحكم الطعين بالفساد في االستدالل 

 :الطعين ما يلي 

  األول الدليل 
 �"���!��$�א�ط��א�@� ���%� ..� ������Jא�%ز���Lوא�%زو�� ..�H�	��Hوא�ذ� �'מ�؟؟؟؟؟

����د�و �א����و�$ �א�%و'���& ���ن �א�� ���1 $�����؟؟؟؟؟/ �א��د�"(؟ "��א��د �,ط�) و��ن

�.א�ط��ن�و�%��%�

 وقد أنتهي هذا التقرير 

لــم يحــرر أيــا مــن التوقيعــات  .. ؟؟؟؟؟؟/ إلــي أن الطــاعن  
 .الثابتة بالمحررين موضوع التحقيق  ؟؟؟؟؟؟المنسوبة إلي

 �mن�ذ������ن��$(م����6..��و��� ��N©��א��Vو�I!��Y��5א��א1+�א������
� ���� �34%� �دو´���د�� �3{=� �و=#� �Vو�5,� �#�م �!�qp
�,;ن� �Y��
� �א'د��6 ��(ز K%� ،

��,��و!Y��!�t!��PL�?�Y�C(�!"ون��aא�@�4"�א�6V(م��Vو���5Q�وY(�!��#"���ن�!�t..א2
�I6�Pא��..�O�-3#)��`�!���Y�Iא��=�¯���I6�Pزم�,;ن�א��N�t/�#�W%�83�",� .Z�"#و

�.؟؟؟؟؟؟�/א�4@(,�����"6(
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  قد متسكا بأن الطاعن هث أن املذكور ووكيلوحي.. هذا 

 ) ؟؟؟؟؟؟/ للمدعو(هو الكاتب للتوقيعات املنسوبة إليه 

 األمر الذي كان يستوجب القضاء وهو .. وحيث ثبت بهتان ذلك 

 برباءة الطاعن مما هو مسند إليه 

�� �.��N����ن����Qjא�(�(ع��������J�IPذ�3��m-��و/�9�'J� �א��`�.. א<!�
"�B5�I6�Pא��¸�H�aد�א<د���א����-.���-@�	���aא'2�"'ل�وא�a�;Poא'2�4.�ط�وא2

�.وא��B"?����6,�א����

  الثاني الدليل 
�� ��'מ "��א�@� �א�ط� ����%�د�ل؟؟؟؟؟% د�� ��+�ص �'�מ Hא(!�"��א�ذ� �א�@��$

���*ل�؟؟؟؟؟؟��8"�א�����$�א����$��*���%�4�ق�א;%.�מ�א�/�א��دמ��ن�א��%.מ�א�*��"�

 وقد انتهي هذا التقرير 

ـي أن   ـد تعــديل  ؟؟؟؟؟؟/إـل ـت بعـق ـب لتوقيعــه الثاـب ، هــو الكاـت

الشــركة ؟؟؟؟؟؟الـمـؤرخ ؟؟؟؟؟؟ موضــوع الفحــص والمؤشــر علـيـه 
 )١(منا برقم 

أن عقد التعديل .. وكان الثابت من خالل المستندات المرفقة بهذا الطعن ..  كان ذلك لما 

 .؟؟؟؟؟؟ إلي النيابة العامة / فة المتهم الثاني المؤرخ ؟؟؟؟؟؟ المقدم بمعر

 مؤكدا من خالله مبا يلي 

١− ����cא�� �א�"��6א�"�������6-"$6�85" �و!(א%$� �6+�و=���
 .و�(#3-�����6ذ��m..�؟؟؟؟؟؟

�٪�١٦,٥#"���4زل�5��3x��I!��VN�I6.�¶�..�؟؟؟؟؟؟�/�ن�א�"6( −٢
����cאس�!�ل�א�=�I!�..�4زل� .و����6�8x!$�,�8¦�א�א�

٣− � �א�"6( �ن/� �؟؟؟؟؟؟ ..�����,� ���cא�� �Jدא=? I!� �J,-�د� �
 .وD(א%$���دون�אU6אض�!��4


����..�����=س��`���cط�����5..��ن�א�����c؟؟؟؟؟؟ −٤��Y�8,
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%;`�Jدא=?����Yא���32�+�א���4زع�..�!(N(د?����6א�(=ق�%$]�
�!.3�6	��؟

 حيث أن مجلة ما هو ثابت بهذا العقد و

  ؟؟؟؟؟/ مالئه علي املوظفة هو ذاته املزعوم إ

 واملزعوم بهتانا بأنه مغاير للحقيقة 
 � �א��د�"�و%و'��� "��א��د ��<'�א� $��א�� ��ن� ���� ��"���ن �א�����$�.. و���J�ن

�"�א�%"��!د�&�א�%����..�א����$��מ�%���.ذא�א��د�8;���د��8��%���8"��!��$�א�ط��א�@�

�"�����ق�א��د�"�1و�א����%���%و'����א�*��&��%دמ�א�ذ���وא�*��&��"�,%������ن�א��د

�.�ذ�#�א��د�

 ملا كان ذلك 

���و�t3#)����Hא�"��6 �x��=)�����6א�cא���P��3و���5�$א��J�=�c�و��ن�א�-$"�א
��,���xא�(א#-��א��K?����6א�(���ª..�א�"�����3�6-/�#��و!Z�I+�..�؟؟؟؟؟�/����Yد��3

)4-!� �א�N),�+6V(د��Vو�5 �א�	�3= �3�J�"4@!�)Y� �}�I6�Pא�� ��B5"�,�א�? �}� ،�`� �ن�..�'J
��-3��m(�(ع�#"�/�9 �ذ��א���Qj�..��¦'"��!�@"���aא2

  الثالث الدليل 
�J'����������1ن�%����%��%����&�א������و�אق�א;%.�מ�א���*ل�،�وא�%"��א��9"��	א���

%.��،�و1و�����د�و���@#��   وא����$��"��دو*.���!���מ�%�+���ن�!�$�א�وא'�$��و��

 انت الواقعة الراهنة ك فإذا
لكان من السهل واليسير علي رجال البحث والمباحث التوصل إلي .. قد حدثت بالفعل  

قرروا صراحة بأنهم لم .. أما وأن رجال البحث .. مدي صحتها وتفاصيلها وظروفها ومالبساتها 

 :لذي يؤكد األمور اآلتيةاألمر ا.. يستطيعوا التوصل إلي صحة الواقعة 

�א<ول�� �و�3"���5زو= �א�"�� *��,� �א�"�6 �!Vא6+ و,	��ن
א�.Kغ�א���8Zو���3$��و6"م��3#!�����6�`�د��83!�د`�وא���

�.,�<و=אق�

�����wא���.x��� t5ز)�� �؟؟؟؟؟؟و�6Jد? ���cא�� 85"-�� �وא#-� �ن�
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� �א:دא=? a� +	4!� 8�� �ودو= ����cא�� ..���3�H� �وא#-� �Y
-,� Z"9"���و�(#3-������6(�و�"��6,��*�א�و=�.��א�+�
��$,�2� .Z��!.�

�����wو�����7א���א2�������x(=�9"و���k=�,��"��6א�"���
��§3Y� ��J� ���عN'א� �Cjو� "#�-��א� �!@(د? +5"$�� ��Nא� I!

� 8H>א� I!� '",� =��w��אPo;(א'2 83.2� ��6�mوذ�� (���32'
��Y�=���`;%�zKא�و�ن�����J�7c5���YKذא�Oא�(א#-��,70Lא�
45��I6�±א�(א#-��א���*��NJ���6א1	��؟؟.�

يضحي ظاهرا أن تجاهل الحكم الطعين لتحريات .. ومن جملة ما تقدم .. ومن ثم  

بما يستوجب إلغاء .. فيه تعسف شديد في االستدالل وخطأ جسيم في االستنباط .. المباحث 

 .ونقض الحكم الطعين 

  الرابع الدليل 
��ن��وמ����وא'�$�א����و�$������8و	د�*�$��!��$��و���+�$��و��������ط��ن����;� 

�$�و;�دאع�;,%�'.���و�א;د����4%زو����1،�و�%?����6،����وא'�$��א�������8"�א��و7+$��

�.��ض�و	ود��!��$��."�;�%�+"���+�د��1��"�8*��&�א�ز�מ����%زو���

 شأن أن فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا ال
ال يكفي بذاته في التزوير ، ولكنه صاحب المصلحة المتهم بالمحرر المزور مجرد تمسك  

 كما –مادام ينكر ارتكابه ويجحد العلم به في ثبوت اقتراف الطاعن التزوير أو االشتراك فيه 

 فإن الحكم إذ لم يدلل علي قيام الطاعن باالشتراك في ارتكاب –الحال في الدعوى المطروحة 

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

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

 )٢٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ���+Qدאم�א��!� �Y�5وV�¨�د�א���@�m,��(=#��א�Vو=?�'��O).Z�a���Q5א�-�+�,
5��3%��U
�.$+�א�"����6�83�ن�א��	+�Y(�א��`�#�=�zא��Vو��5�و�א

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (
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 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ن كذا قضي بأو
بأن عقد البيع سند  أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع إذا كان الثابت باألوراق 

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

ورد به .... وأن ثمة خطابا صادرا من االبن ........... أودع بصفة أمانه لدي للصلح لم يتم و

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

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

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

 .يواجه هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالقصور المبطل 

 )٤/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦٥٤الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
عن حصة من أن كال من الطاعن ، والمدعي المدني بائعين ومتنازلين وكان الثابت 

حيث أن االتفاق أن يتنازل الطاعن عن .. نصيبهما في الشركة لصالح المتهمان الثاني والثالث 

علي أن .. من نصيبه % ١٦,٥عن ، وكذلك المدعي المدني فيتنازل من نصيبه % ١٦,٥

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

 :المال كالتالي 

− �I6�Pو���/.��²���6��-3(א�����x,و��@���I6�(��.@4,٣٣,٥.�٪�
 ٪�.٣٣,٥א�"��6א�"���,4@.�� −
− ����wא��+	� ٪�.١٦,٥؟؟؟؟؟؟�,4@.��/�א�
− ����wא��+	� ٪.١٦,٥؟؟؟؟؟؟�,4@.��/�א�

والمزعوم ( تمت  في التمسك بالواقعة التيطاعنوجد ثمة مصلحة للضح أنه ال يتومن ثم ي    

إال .. ٕوهي واقعة تعديل عقد الشركة األصلي واعادة توزيع أنصبة رأس المال ) كذبا بأنها مزوره

أنه يتمسك بها لكونها صحيحة وثابتة ويترتب عليها حقوق للمتهمين الثاني والثالث ال يستطيع 

وهذا يقطع وبيقين تام بانعدام أي مصلحة للطاعن في .. ل منها وال المدعي المدني التنص

فهي ال تكفي وحدها .. وحتى مع الفرض الجدلي بوجود مصلحة للطاعن .. التمسك بذلك العقد 

 .حسبما استقرت أحكام النقض أن تكون دليال علي وجود تزوير .. 
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 ملا كان ذلك

�C5��و!-��א<د���א<����א�����و��39�ن����Qjא�(�(ع�#"�/��Y� 9א�א�"��83
��3�H�"42�7����6���وא��B"?����6,�א�?�א���3�J�"4@!�)Y��}�I6�P،�وذJ�)�� .Yدא�

�א�$��(ن� �و�O4"א��א�@ �و�t#א�(א�I!� �!-��3,���@�د�.. ��C$א�� �ن��Yא�"�B5�`א��� א<!�
�(��C$���Nو��1�0�J..�א�.�a�8Pא'2�"'ل�@5��D.�

ملوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد حمكمة ا: 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 م المحكمة بوجوب تضمين حكمهاال يقدح في التزا 

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 و يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوىتندفع به التهمـة أ

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  

ٕحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة يعن له من طلبات الت
  .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 وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
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 )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 ذلكملا كا

��������4..�و,�P.3*�����א<H(ل�وא<�Q9م�وא��������2�+3Yא������������ �Qj��	��2=�وא��`�
���6�و=אق��Yא�א'�	�م�و!"����..�א�-����3�����-Pא��+Qא��Oو���..���������,��
�"�#���C$א�א��Yن����C�5

�����..�א:KLل�א�@3+��$(ق�א�"%�ع������	N���6و�mوذ�:�

  األول الوجه 
'��מ�א���מ�א�ط��ن�����د���"�د��6وא�د��ن��و	��א�د��ع�א�%"�%��#��.��א��دא��6�ن�

�و�	.� �و��.�$ $���� ���دود �و��ن �א�*��א�ط��ن �א�د�6 �1ذא ���	%� ;� �و;�� &�	و�%��1

��%!�����Kد������و1و�����	زמ��<,�ل�1ذא�א���מ���وق�א�د��ع�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

 ـمـا قـدم لـهـا ـمـن دون أن تعـرض ـبـالرد علـي واكتفـت بمـا قالـتـه لـم 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 واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي اإلخالل بحق الدفاع ،و

 .أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك

..��א������j����j�I!� ,�wא��I6�Pو!�Iא����?�א�$"!��!�Iא�"א%��������������46�tو��ن 
��������QR��5א�����ن�������6א�Y)א�"%�ع�א���Nو�����#"��@�I!�"5"-��,�mא�"%(ع�و

�ن�����x	��و���x	��و�H('�����5�0א<!���3%	��������������������+Qא��mذ��?="x!�..�������I�!�Oא������	���'J
����6د%�tوא�I����I�!�"9د%�(ع�א��I6��Pو/��9 �!����������������א��دود�א�-�!��وא42����X"א����د����

�2(א��

  الثابت أن حيث 
فقد أشارت .. لجريمة التزوير في حق الطاعن أنه بشأن الدفع بانتفاء الركن المادي  
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  ال تقوم علي سند وال دليل مؤداها ردا عليه بعبارة مرسلةمحكمة الموضوع 

�"j�a�85"-�,� ��#�!(א�)	¨�I5�Lو��I6�Pن�א���a�730����;
�I!ع����N'א��C
�*9� �و�-"85 ،� ���cא�� 85"-�� "$6� ��6� ��4,� �N"د ����
� �ودL(ل ����cא��qx9

��3�6�WXدون��6+�א�m؟؟؟؟؟؟�/א:دא=?�وذ��
�א���ن�� �د����� �א�ط��ن �א���מ ��@�� $����� �א��,��+$ �א������ �1ذ9 �ل,� و�ن

�ن�א���د�Hو�دמ�!�$�א�د��6א���د��Hن�א��دא��6�ن�א�ط�.�

��א�*��&��ن���ن��"�ذ�#و�

�א�"��6 −١ �و!(א%$� +�6� ��6� �א��ز!� �א<د�� Oد"-�� "#� ���
�*9� �و�-"85 ����cא�� qx9� 85"-�� ��6� �א�"�� *��,

وذ�KL�I!� ,�Z�mل�$6"�א��-"�85א��A=B؟؟؟؟؟؟�..�א:دא=?�
� �xpc,� �3�6�t#)�"��(وא�"��6א�א� ..� (�I!� �C5�� ,�Zو

���wא�� I!� ��	��א� �#(אل� ?7L>א� ��9�)���C$א�� א�@�,*
وY(�א<!��א��`��tP$5,;ن�א�$(ل�,;ن�א��-"���85)�..�,�א��	+

�دون��6+�א�"��6א�"��� ..�I6�+45�"4@ل�!-"وم�א�)#�)Y
�و=א#��� �KLل I!� �א��Pو�9 �א��"א�6 �H�4-�� +	%� 6"م

 .و!@�4"א���
�؟؟؟؟؟؟ −٢ ���cא��a� א�����OK5"-��א� �ن� ..�OK5"-���Y

�و �3$3$9��.@�� I6� �א�"�� �א�"�6 ���4زل �39� ،� ��3�H
��Y="#١٦,٥�٪�I6�Pא�%-�8א��QY�4زل�،�و�و��$��!$�,�8¦�א�א�
� ..�tP#� �א��` �؟؟؟؟؟؟ A=B�א� �א�-$" ����mذ�� I6� =��� +Z

� +#=� �6�cא�� �Pא�� �؟؟؟؟؟؟(��5�$ �א�"��6) t3#)�� ��x,
�!.%Q��^3Q(ن�א��-"�OK5!�5�0?����$3$��؟..א�"�����3�6

  ذلك ملا كان
يضحي رد محكمة الموضوع علي الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في .. ومما تقدم �

هو رد مرسل ال يواكب الحقيقة وال يستند إلي دليل ، وفيه إطراح لجملة الحقائق .. حق الطاعن 
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. .وهو األمر الذي يؤكد قصور الحكم الطعين في الرد علي هذا الدفع .. والثوابت أنفة البيان 

 .بما يؤكد عيب اإلخالل بحقوق الدفاع 

  الثاني الوجه 
�"..���מ�א�ط��ن�א�د��6א��@���������8+�����د�������ذ�#�א��د�א��g/�����Uא��د�א�%

������'"�א�د�وع�و�و	��א�د��ع��د�ط��.��א���מ�א�ط��ن�	����وא�د�9دون���8אد��و��د�

�8� �و�ط�& �.�� ����ط& �א�����$ ��ن "�8� ��@�� ��� �א��ض��و $����� ���	ز ��� �و1و ،� �.�

�א��و'����ن���א'�$�!�$�א���מ�و��Xد�����א2,�ل���ق�א�د��ع�

 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 افعــه مــن  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدأنــه يتعــين علــي المحكمــة

وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك 

 .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 ٣٦ س نقض جنائي(

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة 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 

أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه بأســباب اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة 

 .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 الجــزممــة الموضــوع كــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكأن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل

أن تمحصـه تفصل 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 (
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 ملا كان ذلك
فع عنه فضال عن أن المدا .. محاكمة الطاعن محاضر جلسات من خالللثابت وكان ا 

أيضا بمذكرة الدفاع المقدمة تمسك  ..  بمحاضر الجلساتالتي سطرهابالدفوع الشفوية تمسكه 

 .منه والتي تكونت من عدد خمسة وخمسون صفحة مستمسكا بكل ما جاء فيها 

 وبرغم ذلك ورغم بطالن احلكم الطعني 

 همه لعناصر االتهام املاثل وعدم ف

�وא:�9/��  �א�"%�ع�א���(=? �א�(�(ع����-K/:�,�Iع����6!���? ��Qjن�v%
وא������ �2�Bد`�#�730����J��-Pو��Nא���`��a..�,��"%(ع�و�و��Nא�"%�ع�א�(א=د?�,	��

��	�5�Y)��¤)6"א��..��C!و�����	��3و!.Y�5אد�6.�=?�وאv,� �������..�وא������	x�:�
� �א�	��$�" � ���"�� ���(و�אق��وא4 �א�د��ع�א��*��� �א�د�وع�و�و	� �ن���/�� ����Jو��

��.�>�� �و!�%.� �����א��$��و��ذ��א&�א�د��ع��@�ن�א�����א&���د�א;%.�מ�و���%.�

�و�د� ��� �.����ن�א�د�وع�א��و و��$�א�%"�;�%�%�ق��د�,�ص��ن�א����ن�و��+"����د�

�".�.ذא�א���מ��ن�������

إلطراح كافة دفاع وأوجه وهذه العبارة المجملة المجهلة ال تصلح سندا .. ن ذلك لما كا�

حيث أنه ال .. بمذكرة الدفاع أو الواردة  في محاضر الجلسات سواء المشار إليهادفاع الطاعن 

يعقل وال يتصور وال يستساغ أن تكون تلك المذكرة التي تجاوزت الخمسين صفحة لم تشتمل 

و جملة واحدة أو دفع واحد يستأهل من محكمة الموضوع عناء الرد والفحص علي كلمة واحدة أ

فقد اشتملت المذكرة علي عده دفوع جوهرية وأدلة  .. بل علي العكس تماما!! والبحث ؟؟ 

مجرد (اإلطالع إال أن محكمة الموضوع لم تكلف نفسها عناء علي براءة الطاعن قاطعة 

 :التي منها ما يلي علي هذه الدفوع الجوهرية ) اإلطالع

  األول الدفع 

 ��%�-D� �א'�	�م ��Yא 8j� �א�(א#-� ]�Q�=א� I!� �4�C�� ��3%� �א:���9 �!�� ,KPن
��3%�+	1�{���א<=,-��א�(א=د?��	���א���ZKw..�א��	�)�٢�،�٣�،�٤(وذ��O).w��m,�א�?�א�

��و,�������9�a*�א��	��.�I6�Pא��KP.,�tP$5��D8Zن��!��א:BY�*9�a����9'��א�

  الثاني الدفع 
 ��.����8� �و�دמ �א����$ �א�����$ �و	دאن "�� �א�وא'�$ �; ط�א� �א$���2 ���� �ط�ن
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�وא'�$� ��	�ل Hא����و� �א�%زو�� $�.%� ���ط��ن &���� ���ن �وذ�# �.%�����و� ��7و�.�

�:מ��ن�..��زو���9"�!و���وא'�$�!���$���ن����"���"�א��و7+$��دو�J%�د�ل��"�א�@��$�

��ن�1ذ�9א�وא'�$�!���$�����و*��%$���د��'��א�ط��א�@��"�!�%��و!�$�%و'��6א�*��&

���Xد� ���� ،� ����� �א�%و'�6 $�!� &��� "/�.�� ����מ � ��� �و*�& ،� ����� �א��د�" "�א��د

�.�א�%+��4*�$�%زو������و��H"��ق�א�ط��ن�

  الثالث الدفع 

 �4@�� �؟؟؟؟؟؟ ��aא�"6(¤�=#+ �א��xد= +Qא�� �!"����@�mא�"%�ع����3 �؟؟؟؟؟؟
� ���)t3#)�� ��H� (�t3#)�� ��x,� ��א��ز! �؟؟؟؟؟؟ +#=� �6�cא�� �Pא�� �5�$�� و���3

���6�?K��א�(א#-��א���x,م�V���D؟؟؟؟؟؟��A=B��85א"-�א�"��6א�"���$6���6"�א�
���ª)�و��5/�אV��`��8�c��'��	���.؟؟؟؟؟�و

  الرابع الدفع 
�و� �א$���2 ���� ���ط�ن �א�ط��ن #��%� ����L���%�� &��'� �א�%" �א�*�و& ��د�$ $�/�'

�א�@�1د� ��'وאل /� �א;�%*���(؟؟؟؟؟ $/�.�� �א��و7+$ �א��א��$�) �א��%.�$ ���ن �	ز�& א�%"

����1ن��*������.��،�و��6ذ�#�%�%"�'�/�$��د�$�א�*�و&��%ز�מ���ن�..�؟؟؟؟؟؟�/�و��.��א��د�و�

�؟ � ��� �א�ط��ن�'د��*ل�����.� ..!��� ،�$���Lא��,�"����.دמ�א�د��ل�א���%�د��ن�وذ�#� �

�.1ذ�9א('وאل�א���%و���א���د�

  اخلامس الدفع 

���39�I6�Pא����J������=��ن��N©��א��Vو�j�a��5=�=}��א�4@(,��,	��%�������א�
�8,�،�=�Cא��Iو�א�-$�د������L �א<و=אق�!�I£��د����6�83وN(د��`���a�730א���$3$

��=)x�������
����؟؟؟؟؟؟�Jذ�!����K!J..�وא2�a�OK5"-��I!��x�p�א���ª)����6��1א�..
��5=�K,���,�Z���3و�H��-#وא��Y.�

  تقدم ما كان ملا 
وكان المدافع عن الطاعن قد طرح كافة هذه الدفوع وأوجه الدفاع وأسهب في إسنادها �

ميعها وبما بما يجزم بتحقق هذه الدفوع ج.. القانوني والقضائي وتطبيقها علي الواقعة الراهنة 

إال أن محكمة الحكم الطعين قد .. كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه 

 .طرحت جماع هذه الدفوع إجماال وبدون فحص أو تمحيص 
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 وبدون بيان ماهيتها 

 ��$3.P��`"!و��-Pא�� +Qא�� �!�א#.� �א���$4א�(#�? ��Qj� 5�@���4-"א�����9

KL:�,�mل�א�@3+��$(ق�وY(�א<!..����3�xא�$��(ن��K,��-Pא����C$א��`���3-5א���

��C$��1�0و��J��N)��.א�"%�ع�5��)����6@

  الثالث الوجه 
��:מ� �א�ط��ن ��ن �א��د�$ �א���%�دא& �ن� �א��و وع $����� �א�%+%& a.א��� �ذא& "��و

��و	�� "��� �א���ط�� �وא�	و$��1 �א�	�ز�$ �א�ط���& �ق�%� &�+:�� ���� ،� ��د;�%.� ����%

�א ���وא�7 �و���.. "��א�%دא ���و�אق �א�ط��ن �א���מ $����� ����8מ �دמ� ���Xد Hא�ذ� �א(�� و1و

�ن�א2,�ل�א�	��מ���وق�א�د��ع������.�ط����.��،�� 

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

علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي لزامـا  في الدعوى كان الرأي

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 

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )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 الشاهد  بالبحث عنتأمروان  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 ( 

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 

���ن�ن����6���QRون�א�"%�ع�א�-�����دא��!;!(=5�aو�,��.����I6א�Y�c"��;!��ن�
�.�3	��J!�دאم�א�"%�ع�#"��;�,��$(?�<دא��א�c	�د?�و�(��C9J=��و
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ملا كان ذلك 
علي ما تم تسطيره علي أوجه حوافظ القانونية أنفة البيان وبتطبيق جملة المفاهيم  

يتضح أنه قد تمسك باستدعاء المدعي بالحق المدني .. المقدمة من الطاعن ستندات الم

.. وعلي األخص .. الماثل لمناقشته حول واقعات االتهام ) بوصفه شاهد اإلثبات األول(شخصيا 

من أنه لم يصب الثالثة من تحقيقات النيابة العامة إقرار صريح بالصفحة ما ورد علي لسانه من 

 .لم يتأثر مركزه القانوني في الشركة بثمة ضرر و

 وكذا مناقشته حول ثبوت علمه ورضائه 

 وتوقيعه علي عقد تعديل أنصبة الشركاء 

  ؟؟؟؟؟؟وحق اإلدارة والتوقيع املؤرخ 

 �qL>و���6א���	�و,�������6�O).Z"م����Hא'�	�م�א�(���³���J��4!��Nא�
� 8Z��א� I6�Pא�� ..Pא�� ��Yא �5�Y)N� �و,��+ ��-�Y�Iא �� �א�(�(ع ��Qj� �ن� 'J� ��

�����!��{��KLJ�"�B5ل��Q9	���*�א�"%�ع�..�,�5vאد���و�א��د���3�6�����.و

 أضف إيل ما تقدم 
�א�%��#��.��� �ن�#+��� �و�מ ���� �א��د�$ �א���%�دא& ��د;�� �%��#�א�ط��ن د�

� �%�ن �و�מ �ود;�%.� �א���%�دא& #�%� $�1��� �א��و وع $����� �%و�د ��מ �ذ�# ����Jو�6

و1ذא��	زמ��� ���<,�ل�א���מ�א�ط��ن���ق�א�د��ع�..�� �و�.����"�وא'��&�א;%.�מ�א���*ل�

��/�U�8و�� ��"���و���%و	���.�

  الرابع الوجه 
��ن� �א��د�د �و8'��%� ���8� ����د �1و ���� �א�ط��ن ����8� �ن� �א�ط��ن �א���מ א�%+�&

�א�وא'��$�وא���%�د�$���"�ذ�#� �א(د�$ ..18� ���*ل�و��6ذ�#��%מ ���� �ذ�#���� دא�

�ل�	��מ���ق�א�د��ع�,�.�

 وحيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه 

 ������8Y;��و��Nא��"%�ع�א�(��(��36א����'��@��I!�"-5��3�J�?"4@�א���	����+	��Q�J=�א�
�+Qא���Yو=د��د���א��O).wא����I!دא�����.=دא�/������ن�א��د�3�6	��!@

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
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 )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 .. الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه  كمــا هــو –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 البناء علي ما تقدم وب

�I£��د��83!�د`�!-�������6(א%���`�%$"�,��Oوא�����L(�א�Q+�א�P-(ن���3%! 
��{=�=�j�a��5وV��=��ن��N©��א��I!�I�=�..�I6�P���])@4�5$��43,;ن�..�א� .Z�8,

����cא�� 85"-�� "$6� �KLل I!� ��,�Zو� ��3�H� �وא#-� �Y� �Y�5وV�� �א�6V(م א�(א#-�
א<!��א��`�..�؟؟؟؟؟؟א��A=B؟؟؟؟؟؟�%�I6�KCא�	�I�=�=�3א��C=����6א����83xא�@�,*��2د��

��C$���N)�@5� �D9$(ق�א�"%�ع��="Y��"#�I6�Pא�� =�Q�:������v,��-Pא��+Q�8א�-�
��1�0�Jو.�

�������ن�ذ�#

�ن�א�@ق�א���	ل�����Jو���

 ����������9��C5J��9و��
���	��3,�a��4.	�2�2.�[��,�"��Y�45و��I!ع�!���$"م����I!و�..����C�5
������������KQ�
����).#��N������5"N�]�.2����6�8Z��א�I-P�3م�א�#���������+�Qא����$���Nو!(��(��6و����

���9ل����sא�(�(ع�-Pא��

 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ��P$5�`א<!��א����������������a�8�xא�������+�Qא�א���Y���3�4��z��$5v,�8N�-א��*cل�א�).$,�t
��6)�)!�8Z��א�I-Pא�.�
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 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: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه

مديـنـة نصــر  جناـيـات ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ رقــم وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه: ثالـثـا 

 . ؟؟؟؟؟در بجلسة الصا؟؟؟؟؟شرق  كلي ؟؟؟؟؟لسنة  ؟؟؟؟؟المقيد برقم 

 والقضاء جمددا

��3�H��:��3�J�])@4!�)Y��}�I6�Pو,�א�?�א��+Q��$4א�,.�
���3/�3�����a�8�x!(��(6	����א�$���Y?���,��$4א�Q+�و����9Jא�$����������O��5�4N���Qj���J��3C:א9

�?�5�0!��§3Yم��!��.¨"دא�
�O�$%��א�:�
 .المطعون فيه الحكم وجهه لمحكمة النقض من صورة رسمية م −١

محاكـمـة الطــاعن أمــام محكمــة محاضــر جلســات موجهــه لمحكمــة اـلـنقض مــن صــورة رســمية  −٢

 .الموضوع  

مـــع صــــورة  (ولـــياألمـــن وجـــه حافظـــة المســـتندات  لمحكمـــة الـــنقض موجهـــهصـــورة رســـمية  −٣

 . من الطاعن أمام محكمة الموضوع  والمقدمة)ضوئية من المستند

رفـق بهـا صـورة وم (انيـةالثمستندات المن وجه حافظة موجهه لمحكمة النقض صورة رسمية  −٤

 .من الطاعن أمام محكمة الموضوع مقدمة وال) ضوئية من المستندات

 .  الموضوع محكمة من الطاعن إلي مة دفاع المقدمذكرة الصورة من  −٥

 وكيل الطاعن                       

 

�    المحامي بالنقض    
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 محدي خليفة
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�	�������ض
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�א�������������	�
�א�	
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���د���نو'د��ود�&�1ذ�9א��ذ����ط������"�א���מ�א�!

 ،  ؟؟؟؟؟جنايــــات قســــم فــــي القضــــية رقــــم ؟؟؟؟؟ لســــنة ؟؟؟؟؟  .. ؟؟؟؟؟محكمــــة جنايــــات  

 :والصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ والقاضي منطوقه  .. ؟؟؟؟؟كلي والمقيدة برقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ 

 حكمت احملكمة 
؟؟؟؟؟ / وغيابيا لألول والثـاني بمعاقبـة كـل مـن) الطاعن حاليا( حضوريا للثالث 

بالســــــــجن المؤـبـــــــد ، والمصــــــــاريف وألزمــــــــت ) .. الطــــــــاعن(؟؟ ، و؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟

المحكـــوم عليـــه الحاضـــر بـــأن يـــؤدي للمـــدعي بـــالحق المـــدني مبلـــغ عشـــرة أالف 

جنيه وواحد علـي سـبيل التعـويض المـدني المؤقـت ، ومصـاريف الـدعوى المدنيـة 

 .ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة

 قائعه وقد كان موضوع االتهام وملخص و.. هذا 

 والتي عجزت حمكمة املوضوع عن االحاطة بها

 وقصرت يف إيرادها يف حكمها 

 تتلخص فيما يلي 
وعلي عكس المسار الصحيح لـألوراق .. وغير مبرر وبال سند أو دليل وفي تغيير مفاجئ  

يـوم بزعم أنهم فـي )  ؟؟؟؟؟، و؟؟؟؟؟( ومعه الغائبان .. الطاعن حاليافقد اتهمت النيابة العامة .. 

 : محافظة ؟؟؟؟؟ –بدائرة القسم .. ؟؟؟؟؟ 

− ���3�6�WXא��6"א�א)��و��6"وא��،�,;ن�,3�(א�א���34و6$�"وא�א�-�Vم�����6ذ�������m،��؟؟؟؟؟/�#
����5=������2�)�̂ H)��3א����(��������������3�6�W�Xא�])�H���5=���?7�6��,�;ن��/��*�א��	��(ن�

����*���P,����3�6�W��Xא<ول�א�+	�������%;���H[�א���#�mذ����I��!�I5"��H�#������wא��`=����
وא�����ود�O�,��HJ�I�!��,��!�k"9;%��،���Oא��(א=د?�,������5�$א����Pא���6��cא��%�*������������������

�ز=���I!�"c����©א���e�@!���6�I5"Nא)�!���	� .���9����3ل��(ن�א�

��"��د�و!�Lא�����$(و'د�א'%��&�%�#�א�	���$�(��

��	����&��,�8�Hذ������"�ذא&�א�و'&�وא�ز��ن�وא����ن

- ���WX�8א�#�a6(א��
�,;ن�,3�(א�א���34و6$"وא�א�-Vم����6ذ���mو��6"وא�����������؟؟؟؟؟/������3�6
����5=������2�)���̂ �H)���3א�����(����������������I�!�I5"�H�#��,)�H���5=���?7�6�,�;ن��/��*�א��	��(ن�
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��m����Zא��©���@.��'�د�8L:=אد�	+����������������3%�]�L�"#�����'J����#�mذ��،��,�HJ�)Yو
����3��Oود� .א��3�6�WXא<ول�وא���

,�;ن�N-��(א���..��؟؟؟؟؟/�א�@�3=?�א�.��43و���Hو#���3,��<و=אق�وא���(����ل������������(א��6"א��� -
��PL�a�+	4!� .�39?�א��4س�و

 املتهمون مجيعا

- ��`=�����eK��2�+	4��!�K���9ز�����,�q3L�����7��0و�7����aא<)��9אل���L����3#"4,�(/��(ش(
���)��#��	,�e�x�א. 

�-����6�8א<�����2א��4=������2���5א�.������������� -@���}��1�L+�ذ	4!�K�9ز���������q3L����7�0,��3ن�
���)��#��	,�e�x��7א<9(אل�א��aو. 

- ��45"!�8L����76=��5دא� �.؟؟؟؟؟�/�$(א�

��و���J�ن�א���מ�א��ط�ون�����'د��!ل�א�وא'�$���ل�1ذא�א;%.�מ

��,�ط/��و'�!�א��"�א����ن�و�,��+����*��&���(و�אق�!�%��

��وذ�#��ن�א�وא'�$�א�%.�&

؟؟؟؟؟ / وـبـين الـمـدعو) المجـنـي علـيـه(؟؟؟؟؟ /  المرحــوم فيـمـا ـبـينـبـأن ثـمـة خالـفـات ـسـابقة  

بالتعـدي علـي األول ) باالشتراك مع آخـرين(حيث سبق وأن قام األخير ) المسمي مجني عليه ثان(

بســبب ـتـدخل ـقـد خــاب  إال أن أـثـر جــريمتهم بقصــد قتـلـهوذـلـك .. بطـلـق ـنـاري تســبب ـفـي إصــابته 

 .ج بالعال.. ؟؟؟؟؟/ المجني عليه وتدارك األهالي 

  ؟؟؟؟؟/ وقد حركت النيابة العامة ضد املدعو

 وشركائه يف تلك اجلرمية 

א�$3"?�,�#+�؟؟؟؟؟��@���4؟؟؟؟؟�����������..�=#+�؟؟؟؟؟��@��4؟؟؟؟��O�5�4N#@+�؟؟؟؟؟��������א����5�4
������������������C..�؟؟؟؟؟��$!�7�0,��1��L����2وذ���8א��3�6�WXو�9Jאز�#�aوع��c��,�+Y�5J� �	وא�

�.!�Iא�$��(ن�

  تلك اجلناية وإزاء وجود
في اتخاذ كافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة .. ؟؟؟؟؟ / فقد سعي المدعو

وحيث .. نحو التنازل عن حقوقه بشأن تلك الواقعة .. لحث المجني عليه 



 

 - ١٧٤ -

نحو .. ؟؟؟؟؟ / تمسك المجني عليه برفض التنازل األمر الذي حدا بالمدعو

وسيلة ومنها إرسال رسائل له تهديده بالقتل في أكثر من موقف وبأكثر من 

 "face book" علي مواقع التواصل االجتماعي 

 ومع ذلك متسك اqني عليه مبوقفه 
المؤرخـة حسـبما أقـرت التحريـات ) الدائم حمـل السـالح النـاري( ؟؟؟؟؟/ فما كان من المدعو 

ـيـر محـتـرز أو غللمجـنـي علـيـه مســتغال مــروره بمـكـان الواقعــة نـحـو إثـبـات جدـيـة تهديداـتـه .. ؟؟؟؟؟ 

محـدثا إصـابته التـي أدت .. فـأطلق عليـه عيـار نـاري مـن خلفـه .. ؟؟؟؟؟ / لوجود الجاني متوقع 

 .نحو وفاته إلي رحمة هللا تعالي 

 ن الطاعن وأخر رفقة اqني عليه زعم أوحيث 

 حال حدوث هذه الواقعة 
ة تداركـه بـالعالج في محاولإال أن هروال بالمجني عليه نحو أقرب مستشـفي  فما كان منهما 

مبلغـا إيـاه بمـا فقـام الطـاعن بالتوجـه نحـو والـد المجنـي عليـه .. ه قد توفي إلي رحمة اهللا إال أن.. 

.. وجــري التحــري حــول الواقعــة .. مبلغــين عــن الواقعــة ثــم توجهــا إلــي مركــز الشــرطة .. جــري 

 :وأسفرت التحريات صراحة عما يلي 

  "�����$�����ن�א��	���"�������&�������א��%��و�?��8��"�و	��ود�,

؟؟؟؟؟�،�و%و	د����.מ�' �������ل�������/����$��و;�9،�وא��%.מ�����

א�%����ق������מ�א�������$�א������$�،�����������+�&�א�%������&�

�%.د�د�א��	�"���������%��د����H)�؟؟؟؟؟(�ن�'��מ�א��%.מ����

��دמ�%��ز������ن�א� ��$�א�����ق�א%.��������������������$����"������

دא/�מ��)�؟؟؟؟؟(��.��،������@��&�א�%����&��8"��ن�א��%.מ���������

�����H����\��..�"�.��8אز���9

وא����������Y�m�����..� ���%�0א���x(=?�א<و�������(א#-����9@��.����46�O����2	����א<و=אق����
�����Qjא�(���(ع���!�����I��6ذ������Yو�.��4 �א����x(��5א���������w(א#-����وא���(א=د�������6@���ن���


�Y"وא�א�(א#-��..�؟؟؟؟؟�/�א�"6(�+	�;,�����
�pص�ز�6(א�,	��I!�+	#�2��!و.�

 )علي خالف احلقيقة (؟؟؟؟؟/ حيث زعم املدعو
ـالمجني علـيـه ) لحضــور أحــد األفــراح(أثـنـاء وجــوده بمـكـان الواقـعـة بأـنـه   وآخــرون ـفـوجئ ـب
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 إال أنهـا حـاول التعـدي بهـا عليـه " سـنجه " وأن المجنـي عليـه كـان يحمـل يتوجهـون إليـه ) ملثمون(

المـرافقين (فقـام بـاقي األشـخاص .. تمـاء بهـا لالح) آنـذاك(إلي السيارة قيادتـه وأنه دلف لم تصبه ، 

فأصــاب إحــداها .. مــن أســلحة الخرطــوش التــي فــي حــوزتهم بــإطالق أعيــرة ناريــة ) للمجنــي عليــه

 .المجني عليه مما تسبب في وفاته 

 وبرغم عدم مصداقية هذه الواقعة .. هذا 

 وعدم قيام مثة دليل عليها سوي أدلة مصطنعه 

 ������ن����Qjא�(�(ع��'J����������3��wא#-���א�)��,� ��x���Y ���!���א�(א#-���א<و����،�وא6
�(=?�א�@4"���(.!�(��������t3P��@�����9�z��x�2��£.���و�!��=�¦��א�א���	�Q9�aن��(=د��و,"ون�
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 ليس هذا فحسب 
ـه ،   ـبـل شــاب الحـكـم الطـعـين العدـيـد مــن األخطــاء الجســيمة ـفـي تطبـيـق الـقـانون ومخالفـت

ٕفضال عن القصور المبطل في التسبيب واهمال دفاع الطاعن ومستنداته ودفوعـه بـال إيـراد أو رد 
طـاعن وهـذا كلـه مـا لـم يجـد معـه ال.. فضال عن الفساد فـي االسـتدالل والخطـأ فـي االسـتنباط .. 

مناصا سوي التقريـر بـالطعن عليـه مـن محبسـه تحـت رقـم ؟؟؟؟؟ بتـاريخ ؟؟؟؟؟ مسـتندا فـي ذلـك 

 :إلي ألسباب اآلتية 
������א�ط�ن��

  السبب األول

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق قواعـد  

نيـة موجـودة ومسـتقر قانونية كان الواجب تطبيقها ، فضال عن خمالفته لقواعد قانو

عليها وتعددت دالئل موجبات تطبيقها ، فضال عن إهدار حقوق الطاعن يف الـدفاع عـن 

 .نفسه 

%vن�א�@�$����3�6%$	��و#��Cא��ن��-��3אP��a�;Po.3*�א�$��(ن�H�?"6(=�..�,"א���5
��Y9"אJ��%א)���:�و���6��Yא��4(�א�����..و�8P.��O'�9א�Q+�א�P-(ن���3%,

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : الـفـة الـقـانونصــورة مخ 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 
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أو نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، علــي أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

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

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 .. ة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره تتعلق بالحكم كورق

 .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 

 اهرا انعقاد هذا العيبعلي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظ

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 

 وجه األول ال

 إجـراءات جنائيـة ٣٠٨احلكم املطعون فيه خالف صحيح القانون وما أوجبته املادة 

من لزوم التنبيه علي املتهم ومدافعه إيل أي تغيري يف الوصف القـانوني للفعـل 

بإضافة ظروف مشددة ، وهـو مـا مل تفعلـه حمكمـة املسند إليه أو تعديل التهمة 

املوضوع كما مل متهل الطاعن للدفاع عن نفسه خبصوص ذلك الظرف املشدد الـذي 

 .أضيف يف غيبه منه ومن مدافعة  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة 
 ، ولهـا تعـديل التهمـة تهمللفعـل المسـند للمـللمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

ولـو كانـت لـم تـذكر التي تثبـت مـن التحقيـق أو مـن المرافعـة فـي الجلسـة بإضافة الظروف المشددة 

 .التكليف بالحضور بأمر اإلحالة أو 

 .............................................ولها أيضا إصالح كل خطأ مادي  

لتغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء علي المحكمة أن تنبه المتهم إلـي هـذا او 

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ويف هذا اخلصوص 

 تواترت أحكام النقض علي أن 
 : األوـلـي..  مـن قـانون اإلجـراءات الجنائـيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨الغايـة مـن نـص الـمـادة  
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واجـب علـي المحكمـة أن تنبـه  : لثانيـةاحق للمحكمة في تغيير وصف التهمة المسندة للمـتهم ، 

عن نفسـه وال شـك لحق المتهم في الدفاع ، وذلك ضمانا علي المتهم نحو هذا التغيير أو التعديل 

هـو فـي غايـة الخطـورة مـن حيـث أن هذا االتجاه التي تبنته محكمة الـنقض فـي كثيـر مـن أحكامهـا 

 .اإلخالل بحق الدفاع للمتهم 

 ) ٣٦٠ ص ٢٨/٣/١٩٧١لسة ق ج٢٢ لسنة ٧١عن رقم الط(

 كما قضي بأن 
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 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
لما كان الحكم المطعون فيه قد اسـتخدم حقـه فـي تعـديل القيـد والوصـف دون 

العمل بالواجب الذي شرعه القـانون ، إذ كـان يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن 

ك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال لتحضــير دفاـعـه إـلـي ذـلـ

ٕبنـاء علـي هـذا الوصــف الجديـد أمـا وأنـهـا لـم تفطـن إلـي ذـلـك والـي مـا يوجـبـه 
 .القانون في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

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

 ملا كان ذلك 
قـــد أحالـــت أن النيابـــة العامـــة .. الطعـــين ذاتـــه مـــدونات الحكـــم مـــن خـــالل ن الثابـــت وكـــا 

 :بالقول بأنهم ) ومنهم الطاعن(المتهمين 
�"���������دوא��/�'%���وא�����دא�א��	���"���!��ط+"�؟؟؟؟؟�����ن���%��وא�א�����$�و
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قـد ) ومـنهم الطـاعن(المسـندة للمتهمـين  النيابـة العامـة للتهمـة وصفيتضـح أن  .. ومن ثم 

أنـه ال يجـوز معاقبـة المـتهم عـن واقعـة غيـر وحيـث أن القاعـدة .. خلت من ظرف سـبق اإلصـرار 

ــة  ــأمر اإلحاـل ــي وردت ـب فقـــد أجـــاز المشـــرع لمحكمـــة  .. إال أنـــه اســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة.. الـت
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أو تعـديل التهمـة بإضـافة الظـروف المشـددة حتـى ولـو لـم الوصف القـانوني ، تغيير .. الموضوع 

 .ترد بأمر اإلحالة 

 إال أن ذلك مشروط 
,;���!�Iא�(א���6��Nא���QRوא�Kزم�Jن��O7���Yא�(H^�א�$��(�����(א#-��،��و�������������� 
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 ٕواال كان حكمها باطال ومهدرا لحق المتهم 

 في إبداء دفاعه ومخالفا مخالفة جسيمة للقانون 
حـيـث أـنـه أضــاف ـظـرف .. اـلـذي ـشـاب الحـكـم المطـعـون فـيـه حالـيـا وـهـذا ـهـو ـعـين العـيـب �

أو مدافعـه وهـذا بـال شـك ) ليـاالطـاعن حا(دون التنبيـه علـي المـتهم " سبق اإلصـرار " مشدد هو 

 .خطأ يجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

�������
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  إال مراعاة الضمانات روقررت صراحة بأنه ليس عليها يف هذا األم

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٠٨التي نصت عليها املادة 

��ذא�	��,;�����ن�!�Iא�(א3�6��N	��!�א�Y�..�?�6א� -Pא��+Qא����Qj�=א�#J�+��,و
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�����83���7Cد�6�%N;��730�و�א��z�sא�c"د�א��`���Z�،�^3+�א���.א��-"�85א��`����و�א�

 إال أنه برغم ما تقدم 
فقد أمسكت محكمة الحكـم الطعـين عـن إتيـان مـا هـو واجـب عليهـا مهـدرة بـذلك ضـمانات  

وـهـو األـمـر اـلـذي يبطــل الحـكـم الطـعـين ويعيـبـه .. ـلـدفاع المشــرع الـتـي تكـفـل للـمـتهم حــق إـبـداء ا

 .بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بما يستوجب نقضه 
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 وجه الثاني ال

أن احلكم الطعني قد أخطأ يف تطبيق القانون حينمـا اعتصـم بقـرار اإلحالـة الـذي 

القتـل والذي وصفته النيابة بارتكابه جرميـة .. أحيل الطاعن بناء عليه للمحاكمة 

رغـم أن واقعـة الـدعوى ال .. وأن احلكم الطعني قد أضاف الظرف املشـدد .. العمد 

فالواقعـة إن صـحت ال .. ينطبق عليها الوصف الذي أسبغته النيابة علي الدعوى 

تعدو أن تكون ضرب أفضي إيل موت وهو األمر الذي أسـفرت عنـه أوراق الـدعوى 

إال .. قيقات بوصف الواقعة أنها مشـاجرة وأكده ضابط التحريات يف أقواله بالتح.. 

أن احلكم الطعـني قـد التفـت عـن هـذه احلقـائق واعتصـم بقـرار اإلحالـة املشـوب 

.. بالبطالن وهو األمر الذي يكون معه احلكم الطعني قد أخطـأ يف تطبيـق القـانون 

 .وأفسد يف االستدالل 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
الفـعـل الصــحيح مــا عســاه أن يكــون ـقـد قـعـدت ـعـن بـحـث بقضــائها هــذا حكـمـة لـمـا كاـنـت الم 

غـيـر وكاـنـت محكـمـة الموضــوع بهــا خطــأ ـمـن جريـمـة أـخـري غـيـر الـتـي دانـتـه المســند إـلـي الطــاعن 

ولـهـا ـبـل ـمـن .. وـهـو اـلـذي دـيـن ـبـه الـطـاعن مقيـدة بالوصــف الـذي تعطـيـه النيابـة العاـمـة للواقـعـة ، 

، ولما كـان ذلـك ، فإنـه القـانون بالوصف الصحيح في  أمامها المطروحةواجبها أن تصف الواقعة 

 .يتعين أن يكون النقض مقرونا باإلحالة 

 )٨/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٢٧٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 النياـبــة العامـــة عـلــي الفعـــل اـلــذي تســـبغهالمـقــرر أن محكـمــة الموضـــوع ال تتقـيــد بالوصـــف  

بجميـع كيوفهـا وأوصـافها أن تمحـص الواقعـة المطروحـة عليهـا ا بل من واجبهالمسند إلي المتهم ، 

غيـر مقيـدة وذلك أنها وهي تفصل في الـدعوى تطبيقا صحيحا ، وأن تطبق عليها نصوص القانون 

بل أنها مطالبـة بـالنظر فـي المرسوم في وصف التهمة المحالة إليهـا ، بالواقعة في نطاقها الضيق 

 الـذي تجريـه ومن التحقيق ا يتبين من عناصرها المطروحة عليها كمالواقعة الجنائية علي حقيقتها 

، فـهـو عـن وجـهـه نظرهــا ال يـعـدو أن يـكـون إيضــاحا عــن أن وصـف النياـبـة  ـهـذا فضــالبالجلـسـة ، 

 متي رأت أن ترد الواقعة بعد من تعديله أن يمنع المحكمة بطبيعته وليس من شأنه غير نهائي 

 .وصف القانوني السليم تمحيصها إلي الوصف الذي تري أنه ال
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 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦١٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
، ومدونات الحكم الطعـين أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم القانونية  

 فـي ذلـكوسـايرتها لمـا اعتنقتـه النيابـة العامـة يتضح أن للواقعة الماثلة صورة مغايرة تماما .. ذاته 

وهـذا التصـور الغائـب عـن الحكـم الطعـين جـاء علـي لسـان .. محكمة الموضـوع بـال سـند أو دليـل 

 .وعلي لسان الطاعن ) ؟؟؟؟؟/السيد(والد المجني عليه 

qراه وأكدته حتريات املباحث ا 

 مقرر ة بأن  ؟؟؟؟؟اريخ بت
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 وبرغم ما تقدم 

 وعلي االفرتاض جدال بصحة ذلك التصوير األخري 

 ؟؟؟؟؟ / الوارد علي لسان املدعو 
" أـنـه بذاـتـه ـقـرر صــراحة ـبـأن قصــد المجـنـي علـيـه والمتهـمـين ـمـن ارتـكـاب الواقـعـة يتضــح 

 .فقط ولم يزعم بأنهم كانوا يقصدون قتله " ٕضربه وايذاءه 

 وقد أكد ضابط التحريات نفسه 

 يف أقواله أمام النيابة العامة 
 ��������وא��%.�����ن�1���و�א�%@����	�������6)�$�א������א��%���و�?��8���"�������(�ن�:����ض�א��	����"�

�.و��س�'%���،�و��د�1ذ�9א����و�$��"���*���ن���מ��"��'وא���..�؟؟؟؟؟�/א��د�و
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 )بفرض صحة أقواهلم(خبالف أن مجيع الشهود وهذا كله 

 مل يدع أي منهم أن اqني عليه ومن معه 

 ؟؟؟؟؟ / كانوا يقصدون قتل املدعو 

 ���+Z�I!�����8..�و��ن����3א�$��C��و=אق�א'�	��م�א���2�8�Z(א����������5�a����א�-�"�����(א%��א�.
����3�6�W��X���3�6(���"`�א�À����³א=�(���	��و����"`��`�!���Iא���)�����6�+Yد)��Nض�و����,

k"א��e�@!.�(�
 وهو األمر الذي كان يستوجب 

 علي حمكمة املوضوع فحص ومتحيص 
تمـت فيمـا بـين المجنـي  كـان مشـاجرةوأن األمر في بدايتـه ونهايتـه .. الواقعة بكل عناصرها  

ــي فـــرض صـــحة.. ؟؟؟؟؟ / عليـــه ، والمـــدعو  محـــل (؟؟؟؟؟ للواقعـــة الثانيـــة /  تصـــوير المـــدعووعـل

) حســبما قــرر ضــابط الواقعــة (تعــدو أن تكــون جولــة ثانيــة للمشــاجرة فهــي ال) .. االتهــام الماثــل

 .ٕغابت عنها تماما نية القتل وازهاق الروح 

 تكـون مشـاجرة جنـم عنهـا أنال يعـدو ي وأنه بفرض صحتها فه

الضرب واإليذاء مبا يؤكد الوصف الصحيح للواقعة وكونهـا ضـرب 

أفضي إيل موت وليست كما وصفتها النيابة العامة وسايرتها يف 

ذلك حمكمة املوضوع بأنها قتل عمد بل وأضـافت إليهـا حمكمـة 

 املوضوع الظرف املشدد علي غري سند من القانون والواقع 

�Y(�א��C[�א������J��Cא��(�K,�–����O=�����5–א�(H^�א�����3�x(א#-�����و,�������%vن���
���6�ن�..��!�I#��(ن�א�-$(,�٢٣٦�Oא�-�#����3�6,���د?�..��q4א�����

كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مـواد ضـارة ولـم يقصـد مـن ذلـك " 

ـقـتال ولكـنـه أفضــي إـلـي الـمـوت يعاـقـب بالســجن المشــدد أو الســجن ـمـن ـثـالث 

 .الخ ................ ت إلي سبع سنوا

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
وكانت وفاة المجني عليـه بارتكاب جريمة ضرب أفضي علي موت عدة أشخاص إذا اتهم  

 فإنه يصبح واجبا علي المحكمة عندئـذ أن تعـين مـن متعددةناشئة عن ضربه واحده من ضربات 

فـإذا مـا عينـت المحكمـة أحـد رب المجنـي عليـه الضـربة المميتـة ، بين المتهمين من هو الـذي ضـ
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وتـبـين أن ـهـذا المصــدر ال يفـيـد ـهـذا المتهمـين واعتـمـدت ـفـي تعييـنـه عـلـي مصــدر ذكرـتـه ـفـي الحـكـم 

 .التعيين فإن حكمها يكون باطال متعينا نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها

 )٣/١١/١٩٣١ ق جلسة ١ لسنة ٢٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و��� ��و=אق���Yא�א'�	��م�و��%���א��c	(د�#�"���-�(א�����6�ن�!��P*�א�-��3=�א���`����������������������� 
و!��Y��ª����C5�+�Z�Iא��ن�����..�؟؟؟؟؟�/���H[�א��3�6�WXو�ود`��Y����3(�א���	+�א<ول������

����	��	��(א�(א#-��,�!�Hو,��ض��(�����������+	�'��-"و��ن���Q(ن����[��%�O)�!����J���Cو!4@�(,������
�����..�א<ول�%$]����	�و����Qj�8��-������39א�(��(ع���������)�..�و,43	+�א��I6�P(دون�,�#��א�

����������������"�x$א��)�Yو�eق�א���و��YزJ���3����������Y���P6J���6א�(א#-��ذ���mא�(�H^�א���`���B5"�א�
������8��%���������O)�!����J���C..�א���1�4א�oص��N�a©��א�$�]������	%� ��H�)�����-#ن�א�(א�و

�^��H��3א����`������و���x��33^�א�$����(���א�Q��O����N����39א<و=אق�..�א'�	���م�,����و%$������
�����*��9�a�8������L(א�!���I£����د�5�8��3@���c^�!�������4(א%��א�$��x"�א���2:��1���4.�غ��N©����א�$

�����I6�Pא��qL>و���6א���	���#"�����N!-3.��������������..�א�-Pא��+Qن�א���"�B5�`א<!��א���)Yو
�0�Jو��C$���N)�@5��D4.�ط�وא:�42د���.P��a�;Po�,��1.3*�א�$��(ن�وא�a�;Poא'2

 وجه الثالث ال

ويف سياق متصل مع الوجه السـابق ، ويف إطـار إثبـات أنـه بفـرض صـحة الواقعـة 

فقـد أقـرت .. فإنها ال تعدو أن تكون ضربا أفضي إيل موت  خـايل مـن نيـة القتـل 

النيابة العامة وسايرتها حمكمة املوضوع بأن قتل اqني عليه مل يكن للمتهمني 

ه ، أو مبعنـي أدق ال دخـل إلرادتهـم فيـه ، ومـع ذلـك إرادة فيـ) ومنهم الطاعن(

 !!.تعاقبهم عن جرمية قتل عمد مع سبق اإلصرار ؟؟

 بداية 

�q�¬����3%و�H^�א'�	��م�א���������������w..�%$"�و=د�,;!��א:����9א��xد=��I�6א��34,���א�-�!�������������� 
���8א��"6(������������#�aوع���c��,�+6V�5�`وא������	��ن�א��34,����و=د���O..�؟؟؟؟؟��/�א�4@([��������!

��x��)Y:�
�"����������دوא�א���زמ������/�@��وא��"�'%ل�א��	��"��؟؟؟؟؟�،����ن���%�وא�א����$�و
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��"�ذ�#�و��دوא�����$�����$������)�L!��������9)�%���$�א�و�������ن��ط��ق�א��%.��ون��

�����������$�!و���'�!د�ن��ن�ذ�#�'%���8;�����'د�,����*��%�#�א�	����$������������

�������א�%��"��ود&�)�؟؟؟؟؟�( األول;���د,��ل��2אد%.��מ�������و1��و�8!����$�א��	���"�

�%�����.�"��

 ومن هذه العبارة يتضح وجبالء 

ـه .. ؟؟؟؟؟ / أن إصــابة المجـنـي علـيـه   .. الـتـي أودت بحياـت

ثمـة دخـل فيهـا ) ومـنهم الطـاعن(لم يكن إلرادة المتهمين جميعـا 

 .عليها) الوفاة(وفي إحداثها أو ترتيب تلك النتيجة 
 وهذا بإقرار صريح من النيابة العامة

فكيـف .. دون أن تفطن لـذلك التضـارب الجسـيم .. التي سايرتها عدالة محكمة الموضوع  

 وكيف يتم اإلقرار بأن القتل ) علي حد قول الحكم الطعين(يكون ثمة قتل عمد مع سبق اإلصرار 

 !!.ال دخل إلرادة المتهمين فيه ؟؟

 يتأكد يقينا .. ومن ثم 

 علـــي ذهـــن أن الصـــورة الحقيقيـــة للواقعـــة فرضـــت نفســـها 

النياـبــة العاـمــة ، وـلــم تنـفــر منـهــا عداـلــة محكـمــة الموضـــوع ـبــل 
 .اعتنقتها وأكدت علي صحتها 

 فاملتهمني بالفعل وعلي األخص الطاعن مل تتجه إرادتهم

 أو تتدخل يف إحداث إصابة صديقهم 

  ؟؟؟؟؟/ اqني عليه 

 التي أودت حبياته 
فإن .. محكمة الموضوع في حكمها وأنه علي فرض صحة وصف الواقعة حسبما أوردتها  

وـهـذا ـمـا جزـمـت ـبـه عداـلـة محكـمـة الموضــوع ذاتـهـا .. األـمـر ال يتـعـدى الضــرب المفضــي للـمـوت 

التـي أودت بحياتـه ال .. ؟؟؟؟؟ /حينمـا قـررا بـأن إصـابة المجنـي عليـه) ومن قبلها النيابة العامة(
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ـمـة الموضــوع نـحـو تصــويب ومـع ذـلـك ـلـم تعـمـل عدالـة محك.. دخـل إلرادة أي ـمـن المتهـمـين بـهـا 

  .في حق المتهم األول فقطوصف االتهام وجعله ال يتعدى وصف الضرب المفضي للموت 

 السيما وأن ذلك من واجب حمكمة املوضوع 

 الذي أرساه املشرع 

 وتواترت عليه حمكمتنا العليا بقوهلا 

 ������������������$9����6���	3%���s4ن���$3�	����אV�!���QR!��,;ن�����qא�(א#-���א��Pو3�6���9	���و
4�	���!��Iא<و=אق�و!���Iא����3$*�א���`��a���5�rא��@����و�ن��3�6�*�.P	������x(ص���������.������
���������������������+	�א�$��(ن�א��a�?"3$!�7����3�xذ���m,��$���(ن�א���`������Pא��34,���א�-�!�����$6[�א��

��!�Q9>��$./.�
 )٢٦/١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٧٧الطعن رقم (

 كما أن الثابت
قيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعـة بـل أنـه في األصل أن المحكمة غير م

مــن واجبهــا أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة عليهــا وصــفها الصــحيح طبقــا 

للقانون ألن وصف النيابة العامة ما هو إال إيضاح لوجهه نظرهـا ومـن ثـم فهـو 

 غير نهائي بطبيعته وال يمنع المحكمة من تعديله 

 )١٣/١٢/١٩٩٨ة  ق جلس٦٦ لسنة ٢٦٤٠٤الطعن رقم (

 ونفاذا جلملة ما تقدم 

 �������������������,�6���-Pא��+�Qن�א��5����2���Cو�����Kم���	3�J�=�c�א��Nل���%��א<وKL�I!و
����=?����c!�z���ª�^3��C"د����	�����א�4@��(,����%�����������6–אP��a�;��Po.��3*�א�$����(ن�و~���

��:,��"א������I6���Pدون����c,����3�6����3.4;ن����Yא�א��-��"�85و����9��Jא����zK��L–�������Hא�����$3$
�������3��xא�����H�8و�Z��م�א�	א'����P6J�I6� Q@!��`�L�د�Y�a��6�%א�אxo(ص�،�و��=?�
��������������^c�@5��!�)Yو�O)!���J��C%�=�+�א�-$�د�א�"����6�83�ن�א�(א#-��'��-"و��ن��Q(ن���[�

و6"א����������Qj..�و!KL�Iل�J#�א=�א��34,��א�-�!���������..�!�Iא<و=אق�و9@��א��x(��5א�(א=د�,	��������
��'�د�8L:=אد�	+��aא:��H,��א�����ود��3��O?����������������א�(�(ع�ذ��	�א�	���#��39=א�,;ن�א�
��3�6�WXن���3%/�א)-P�א�+Qو�*��$��א���N)��.؟؟؟؟؟�،�وY(�א<!��א��`�5@
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  السبب الثاني

.. احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي القضـاة 

بيب خللوه من األسباب واألسـانيد املعتـربة التـي حيث عابه القصور املبطل يف التس

قـائم علـي غـري سـند  وهو ما جيعل هذا احلكم.. أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
سباب التي بنـي عليهـا يجب أن يشتمل الحكم علي األ

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 
عـت القاضـي الـذي  التـي اقناألسـانيد 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 فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 

 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مائرهممستور في ضـ 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  مفصـلبيـان 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 ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 فتسبيب األحكام 

����������3��6���D�+	!��3#��	s!�)Yذ�J�?�C$א�$��(ن����6א���	א���%���O����Cא��+s6��I!�+	
��������I�!���3%ن�)��x�5����3%��	�)4�-5א���$3$א����z�-����s4ن�א��-!J3#*�א�.���و"���Nوא�I!
א'#��3Cو,��و9"��5@��(ن�!��4s!�Iא���Q+�وא'2�."אد�<������-�=�%��5���3;و���و$5"!(���������������
��5"`�אxo(م�وא��	�(=�و,����5%-�(ن�!���#�"���5د�����6א<ذ��Yن�!��Iא�Q�c(��وא�����������������5,

��J�t33"6(ن�א��%���������������t�4$��'�����¨���	ذא���� �6.�=א�J�]�.2>א�t4$��'و��4§�P!�+¦"6���
�����Hא��I!�+Q%@�د��.��9"�و'�3%�"r	�����Qjא���$4¨�'��.�

 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

مـن شـأن القصـور أن يعجـز بمخالفة القانون ألن 

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 

5�������..����6!"و���Oא�Q+�א�P-(ن����3%�����א�.�3ن����و��PD-��א<H(ل�وא�w(א, ��
���.3-!�����Nא�א������Y���ª������	¨ن�6.�=א�����¨������و��m��3ذ���.��@��و!	��"=א���O�����������%�Qא�

�����=)�x$�9"�א�����Jن�)Q5ن������'��(ز��'J�7.-�و��!v%�،��Cذא���ن�א:��ز�د=,��!�I@9�Iא�
�..���������-Pא��+�Q��6[�א����!���6�mوذ��..���������,��
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�ول�א�و	��א(

����א���מ�א�ط��ن��"�א�%������و��"�א��2��מ��!����Kوא'���&�א���زאع�،�و�ن������������������'!و����

��وא'�$����%.��!و�%�ن��,%�+%�ن�%�����و��6ذ�#��%מ���18ل�!�و�����.����%������و�8��אد�����������������

�ط�/��ن���*���$�دون�������������������%��א�*���$�دون�8@�����>و�"�ودون�%������.ذא�א2ط�א\�و�

��@#������א���מ�א�ط��ن����!و��א���طل��"�א�%������و1ذא���..�א(و�"�

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض بأن 
وبأدلـة محصت الدعوى وأحاطت بظروفهـا علي ما يفيد أن المحكمة يجب أن يشتمل الحكم  

فرجحــت دـفـاع ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي الثـبـوت الـتـي ـقـام االتهــام عليهــا عــن بصــر وبصــيرة 

ولما كان يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه ، أن خلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات المتهم أو دا

مـن غيـر اتصـال يـؤدي به عبارات عديـدة مـن أسـبابه جـاءت مجهلـة ويكتنفهـا الغمـوض واإلبهـام 

عـلـي ويشــوبها االضــطراب ، مـمـا ال يـبـين مـعـه أن المحكـمـة ـقـد فهـمـت الواقـعـة إـلـي معـنـي مفهــوم 

لـذي يعجـز األمـر امعه الغرض الذي قصده الشـارع مـن تسـبيب األحكـام ق وال يتحقالوجه الصحيح 

 .محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

 )١٨/٧/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٠٤٩٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ����Y=)��x#ن�%����3%��(ق�)��-P�א�+��Q��2.�[�א��
���,	��–���������ن�ذ����m،�و����� ��"��$%�
�����4����3���#'�5@���Pع�!�א#.���P�����H.�3*�א�$���(ن�����6א�(א#-�����������א��0(ض�وא:,	��م�وא�

�����������a��	��-��`א=�א����$�'��Pא[�א�-��H�4א����و=د�	��א46���QR	��و6"م�א2�$�א=��Yא'2
�a��	�"3$6���QR�2س��(� �א��`����6�z)#)�83!-��א���@5��}���,�wא��t1�#)א��+Q9�

�C#��!�O��)@!���6�z)#)א��IQ©�'א�"6(¤�و���P.5��D��.3-!ن�)Q5���v%�،�+Qא���,�.�
 )٥/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعـلـي النحـو الـذي أغفلـت محكمـة الموضــوع مـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل وكـان الثابـت  

أن الواقـعــة اـســتهلت ـبــبالغ ـمــن واـلــد المجـنــي علـيــه .. ذـكــره تماـمــا ـفــي ـمــدونات حكمـهــا الطـعــين 

 .وكان برفقته الطاعن حاليا ) .. ؟؟؟؟؟/يدالس(
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   ؟؟؟؟؟/ حيث أبلغا عن قيام املدعو

 بإعادة االعتداء علي اqني عليه 

 وأن االعتداء هذه املرة أودي حبياته 
فيمـا بـين المجنـي ) مقـام عنـه جنايـة شـروع فـي قتـل سـابقه(قاطعين بأن ثمـة خـالف سـابق  

بالتعدي علي المجنـي عليـه ) باالشتراك مع غيره( األخير حيث قام.. ؟؟؟؟؟ / عليه وبين المدعو 

 كان سـببا فـي أن خـاب ..المجني عليه بالعالج تدخل األهالي ومالحقة إال أن .. شارعا في قتله 

 .أثر جريمته 

 ومن ثم فقد حترك عن هذه الواقعة 

  ؟؟؟؟؟ جنايات قسم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟اجلناية رقم 

  ؟؟؟؟؟ كلي ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟املقيدة برقم 

بأـنـــه رـغـــم كوـنـــه .. ؟؟؟؟؟ / وـقـــد بـلـــغ الجـبـــروت بالـمـــدعو 
إال أنـه .. المعتدي علي المجني عليه والمتهم بالشروع في قتلـه 

ـكــان اـلــدائم بالتهدـيــد للمجـنــي علـيــه بالقـتــل إذا ـلــم يتـنــازل ـعــن 
وهو مـا أكدتـه تحريـات المباحـث المؤرخـة (الجناية المشار إليها 

 ) .؟؟؟؟؟
 )رمحة اهللا عليه(اب احملاكمة وإصرار اqني عليه ولدي اقرت

 علي موقفه الرافض للتنازل عن تلك اجلناية 
ومــنهم (وأصــدقائه مــرور المجنــي عليــه إال أن اســتغل .. ؟؟؟؟؟ / فمــا كــان مــن المــدعو  

الــدائم إحــرازه لــه حســبما (حتــى اســتل ســالحه النــاري .. بتــاريخ ؟؟؟؟؟ بمكــان الواقعــة ) الطــاعن

الـتـي فأـحـدث إصــابته .. ـمـن خـلـف المجـنـي علـيـه  وأطـلـق مـنـه عـيـار ـنـاري )لك التحرـيـاتجزـمـت ـبـذ

بـه إلـي أقـرب مستشـفي   إال حملـه والتوجـه)ومـنهم الطـاعن (فما كـان مـن أصـدقائه.. أودت بحياتـه 

 .إال أن روحه قد فاضت إلي خالقها 
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 فما كان من الطاعن 

 سوي التوجه إيل مسكن اqني عليه وأبلغ والده 

 �������8Z��م�א�	�8א'�j���K,�=�9�`"6(������..�א����؟؟؟؟؟�/وא��`���46�+²א�$.������6א
�..��3/�3��.و,"��א���$3*�!-��..�و9.@��א9

 السيما وأن حتريات املباحث 

  أكدت علي ؟؟؟؟؟املؤرخة 

؟؟؟؟؟ / وجـــود خـــالف ســـابق ـبــين المجـنــي علـيــه والـمــدعو

معروض علـي وأن ذلك الخالف ) الذي وصف آنذاك بأنه متهم (
ــي .. ؟؟؟؟؟ / القضـــاء وأن المـــتهم المـــذكور  ــد المجـن ــم تهدـي داـئ

/ كمــا أن المــدعو.. عليــه باإليــذاء إذا لــم يتنــازل عــن الجنايــة 
 .؟؟؟؟؟ دائم إحراز سالح ناري 

 وبرغم أن جمري التحقيق يف الواقعة الصحيحة .. ملا كان ذلك 

 أنفة الذكر كان يسري يف نصابه الصحيح املشار إليه
غـيـرت .. مـفـاجئ وغيـر مفهـوم يتضــح لـه أـنـه بشـكل .. علـي أوراق التحقيـق إال أن المطلـع  

ـة العامــة  ـة .. مجــري التحقيــق بالكامــل النياـب ـة والمعيـب ـي األقــوال الباطـل ـك بمجــرد االســتماع إـل وذـل

 .؟؟؟؟؟ / والمرسلة التي قررها المدعو

 الذي زعم بهتانا 
ومعه عدد من األشخاص ) ةيحمل سنج(بأنه فوجئ بحضور المجني عليه 

وما أن شاهده المجني عليه حتى هجم .. يحملون بنادق خرطوش .. الملثمين 

وعقب ذلك زعم بهتانا .. عليه بالسنجة فدلف إلي السيارة قيادته لالحتماء بها 

بأن باقي األشخاص راحوا يطلقون األعيرة النارية صوب السيارة ، فأصيب 

 .األعيرة النارية بأحد هذه ) خطأ(المجني عليه 
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 وبرغم عدم صحة تلك الرواية وبهتان تفاصيلها .. هذا 

 إال أن النيابة العامة أهملت ما عداها واعتصمت بها 

 يف نسج خيوط هذه الواقعة من خياهلا 

 وباملخالفة للحقيقة والواقع واملستندات 

 املؤكدة علي احلقائق اآلتية 

  األويل ةاحلقيق 
؟؟؟؟؟�/�����Lق�و*��&���و�אق�����$�و	���$�����$� د�א��د�و���������������:מ�و	ود�,��� 

�.��%.�מ�א�@�وع��"�'%ل�א��	�"������ذא%��..�

 إال أن هذا املذكور زعم كذبا 

أنــه ال يعــرف ..  الســطر الســابع ٢٤ / ١٥فــي أقوالــه ص 
 !.؟؟؟؟؟ ، وليس بينهما أي خالفات ؟/ المجني عليه 

 كما أعاد ذات العبارة 
 ة للحقيقة والواقع والتي تنم علي عدم مصداقية المذكور من خالل أقواله ص المخالف 

مـن وجـود خالفـات سـابقة بينـه وبـين ..  حيث أنـه بمواجهتـه بـأقوال والـد المجنـي عليـه ١٦/٢٥

بأـنـه بمواجهـتـه .. ـبـل وصــل ـبـه األـمـر والبهـتـان ) .. المـخـالف للحقيـقـة(نجـلـه استعصــم باإلنـكـار 

 !!.أنكر ذلك كذبا وبهتانا ..  بالشروع في قتل ذات المجني عليه بوجود جناية مقامة ضده

 ومما تقدم يتأكد يقينا 

����Dن��"=�א'����46�O	��و6"م�א��-(3�6�8�5	���و'���..�؟؟؟؟؟��/�6"م�!x"א��3#א�"6(�� 
��	$5"xد���¨.�

 الثانية احلقيقة 
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  الثالثة احلقيقة  
������د�؟؟؟؟؟/��ن�א����د�و..�������وא�ط����ن�����دوא���������$�א������$����ن�وא���د�א��	���"����
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�.��"��'وא���؟؟؟؟؟/���%�$�����و�د��9.%����א��د�و

 الرابعة احلقيقة 

��3�6,���(���J��Nא�"6(��������� �WX�3م�א#�=)x��83���!��م�#���������6..�؟؟؟؟؟/�����!�Iא�@
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   اخلامسة احلقيقة  
ذא%�������מ���و�د�*��$�ذ������ط���ن������..�؟؟؟؟؟/��ن�א�*��&���(و�אق�و�ن��'وאل�א��د�و���

�.و�מ��ز�מ��و	ود��9"�א�وא'�$�

 السادسة احلقيقة 

����������������6V3(א�,�(א���x!�+Y"��Nد%�����QDن��%�-Dو����%�/�I��!ص��p��
#���م�,����Vج�,;
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��	3�6�85)-��.'�©�IQא�

 إيل حد وصل بأحد األشخاص 

 )؟؟؟؟؟/ املدعو 
أنهم كانوا ملثمـون .. ؟؟؟؟؟ / ٕأنه زعم بأنه تعرف علي المتهمين رغم إقراره واقرار المدعو

ال كـون المتهمـان األول والثـاني لـم يـتم ضـبطهم فكيف تعرف عليهم ؟؟ وأين تعـرف علـيهم حـ.. 

وعلي فرض صحة ما جاء بأقواله أنه تعرف عليهم عندما وقع الشال من علي وجوههم أثنـاء ! ؟

؟؟؟؟؟ ـمـن عـلـي األرض ـفـور إصــابته فـهـو ـقـول مرســل ـلـيس ـفـي / حملـهـم المجـنـي علـيـه األول 

 .األوراق ما يؤكد صحته من عدمه 

  ؟؟؟؟؟/ كما زعم املدعو

�ن�א��C��+�2���;,�..����[,��C,]�א�.�6��9"د���Á%(א=غ���L�O��$�P/�(ش������������ �+��=
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 ومما تقدم مجيعه 
مـدفوعين (يضحي ظـاهرا أن هـؤالء األشـخاص الـذين تقـدموا إلـي النيابـة لـإلدالء بـأقوالهم  

تماـمـا عــن حــال أـقـوال .. جــاءت أـقـوالهم غـيـر صــحيحة ومخالـفـة للحقيـقـة ) ؟؟؟؟؟/ ـمـن المــدعو

 ) .؟؟؟؟؟/ المدعو(محرضهم علي تلك الشهادة 

  ذلك كان ملا 

؟؟؟؟؟�/و�O).Zزو=�و,	��ن��x(��5א�(א#-��א���#��=�,	���א��"6(�����������..���$"م���و=�+���ع�!��� 
�..��������t�#$3$��وא�(א�����	و~�������	36�8(,Q,��	�$4��ن����Qjא�(�(ع�א6�'J�..�����	1و=א����=��

��3�6�WX��5א<ول���(א#-��وא�(א=د�����6@�ن�وא�"�א)x��א�
�I6�Pوא�.�

 بل أمسكت.. ليس هذا فحسب 
وع ـعـن بـيـان تصــوير الواقـعـة أنـفـة اـلـذكر حـتـى تـكـون تـحـت بصــر وبصــيرة محكـمـة الموضــ

كما خلت مدونات ذلـك القضـاء الطعـين .. عدالة محكمة النقض حال رقابتها علي الحكم الطعين 

من ثمة سبب أو دليل أو دافع جعل محكمة الموضوع تهمل واقعة وتعتنـق األخـرى ، وأنهـا فعلـت 

ومـن ثـم يتضـح أن قضـائها فـي ..  لهـا صـداها فـي األوراق ذلك عن جراية وقصد ألسباب سائغة

هذا الخصوص قد شابه القصـور المبطـل للقصـور فـي األسـباب الواقعيـة ، وهـو مـا يجعلـه جـديرا 

 .بالنقض واإللغاء 
��*��"א�و	��א�

@د�د��"�א�%�����������א����מ�א��ط��ون��������"�א��%7.���%�وא���א�!�د��������������������'!و����

وא�%�����4)�و����.מ�א�ط����ن(1���ق�א����و\����د�H���H��ن�א��%.����ن�و1��و�����$�א�%��ل�و8ز..�א�,���ص�

א���מ��"�1ذא�א�@�ن���"��	��د�%,�����&�وא�%�א ��&�:����!����$�و��7�$�،�%������و�א/�����������������
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 بداية   
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 لقصد اخلاص اذا وللطبيعة اخلاصة هل

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -٤

، وال يغنـي ل فـي حقـه نيـة القتـإلثبـات 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 ٢٢٧١عن رقم الط(

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

 وقضي أيضا بأن  -٥

ٕالحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه ح ناري و 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  -٦
ل ثابتـة فـي حـق أن نيـة القتـ" 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
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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 قصد الجاني هو أن ي

ولمـا الذي 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  عليه إلطالق النار صوب المجني

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

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

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٧
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 إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل د تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي يد سوي مجـرال 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 (

 ملا كان ذلك 
اسـتظهار نيـة القتـل  مـن أصـول وثوابـت أرسـتها محكمتنـا العليـا مـن أن ومن جملة مـا تقـدم 

غيـر علـي نحـو جلـي وواضـح الذي يجب اسـتظهاره لجرائم القتـل العنصر المميز زهاق الروح هي ٕوا

حيـث قـال مرسـال  .. وهو مـا لـم يفعلـه الحكـم الطعـين.. أو اإلبهام أو اإلجمـال مشوب بالغموض 

مسـتندة فـي ذلـك علـي محـض .. وبـاقي المتهمـين ) الطـاعن(لـدي المـتهم الثالـث بتوافر نيـة القتـل 

 :تتلخص فيما يلي .. ت ظنية وتخمينات من عندياتها لم تسفر عنها األوراق افتراضا

o ������5=������2>���	�)�,�4دق�و%�د��L/�(ش��(א2�-��ل�א�
��	�-3.P,�����#. 

o �����������?"�6���	4!��3�6�WXא�])Hא<ول��+	�و!K/J�Iق�א�
���������wوא�����w76?��9ل�#�3م�א��)�I6��P7�6?����)�א��,�K/vق�
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ومن هذين العنصرين المرسلين اللذين ال يستندان إلي ثمة دليـل مـادي معتبـر .. ومن ثم 

ٕشــيدت محكمــة الموضــوع حكمهــا وقولهــا بانعقــاد نيــة القتــل وازهــاق الــروح فــي حــق المتهمــين 
 وذلك رغم أن الثابت ) ومنهم الطاعن(

  : أوال 

حة نارية بالوصف الذي قرر بـه احلكـم  كانوا حيملون أسلأن القول بان املتهمني

 .هو جمرد قول مرسل مل يقم عليه مثة دليل) بنادق وفرد خرطوش(
مهمــا كــان إـلـي ضــبط أي أـسـلحة ثمــة إشــارة فـلـم تســفر األوراق وـلـم ـيـدون ـبـالحكم الطـعـين 

وروده أو ذكـره وذلك بمعرفة مأموري الضبط وأن مـا تـم ) .. سواء بنادق أو فرد خرطوش(وصفها 

مـن ضــبط ـعـدد خـمـس ـفـوارغ طلـقـات عـلـي لـسـان الـشـاهد ـسـالف اـلـذكر ـهـو ـقـول مرـسـل ال يمـكـن 

المـدفوع (كمـا أن أقـول الشـهود المزعـومين .. التعويل عليه لعدم ثبوت صـحته علـي وجـه اليقـين 

 .تضاربت في شأن تلك األسلحة ) بهم دفعا في هذه األوراق

]�،�وא����.-��#����=�,���;ن�א�.����4دق�%.-���C	+�#����=�,;�	�����,����4دق��L/���(ش�%$���
א�o/�(ش�!-	���%��د��L/��(ش�،�و,-�C	+�#��=�,��;ن�,-���א��	��(ن������(א��������
�aن�)��$�P5א�)������+	��C-,א¦��(א��،�وא���.-��#���=�,��;ن��a�?7��6>ن�א)��$�P5

�/�$�(א�����I5=���36/�א����rא��"6(�����	�؟؟؟؟؟�،��������ن�,-�C	+�#���=�,�;ن�א���
������$�Pز��6+�,�;ن�א�����L>وא��.-��א�،�[��$%��5=���������6�"��5V���,و��C�א�O١٥�

��������[,���C���	���2و����	3�6���w6�%�����4(א=غ�Yن�;�,�=��#�+	��C-,ن��/�$���؟؟�،������
�9�����)�³٤٣/�٢٥"`�����6א�@�3"�ص�������/�و�Yא�Y(�א�Y�c"��(א�.����9�a�،
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 ومبا تقدم .. ومن ثم 
يضــحي ـظـاهرا انـعـدام وجــود ثـمـة دالـئـل أو مؤشــرات جازـمـة وقاطـعـة ـبـأن المتهـمـين ـكـانوا  

ممـا يؤكـد أن قـول الحكـم فـي هـذا الشـأن مجـرد افتـراض .. يحملون ثمة أسلحة ناريـة أو خالفـه 
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 .ظني ال يقوم علي سند أو دليل 

   ثانيا الثابت أن كما 

زعم أنـه كـان حمتميـا بهـا مـن تعمد نقل السيارة التي ي .. ؟؟؟؟؟/ أن املدعو 

مكان الواقعة حىت يكون السهل عليه اصطناع أي تلفيات بها واإليهام بوجود أسلحة 

 .ضده يف الواقعة استخدمت 
ـــت   ـــو كاـن ـــت الســــ.. ال تشــــوبها الشــــكوك والريبــــة الواقعــــة صــــحيحة ـل التــــي يــــزعم يارة لظـل

ة حتــى تحضــر الشــرطة وتقــوم فــي مكــان الواقعــ.. ؟؟؟؟؟ أنــه كــان يقودهــا ويحتمــي بهــا /المــدعو

أن السـيارة ملـك شـخص أخـر وأنـه ) علـي فـرض صـحتها(بمعاينتها علي الرغم ممـا جـاء بأقوالـه 

ٕأخذها بعد الواقعة بنصف ساعة فهو ليس دليال علي انتفاء نية تعمد إخفاء السـيارة وانمـا مبـرر 
 . اإلخفائها ليس فيه ما يؤكده من إخفاء معالم الجريمة والتالعب بعناصره

 إال أنه برغم أنه أقر 

 بأن الشرطة حضرت يف غضون نصف ساعة

9�����Q5(ن�א�@�	�8א�4P�Hع��������������������� ���L�����#"��2=ع�,����Lvא�@�3=?�و�$�	����Q!����Jن��'J
��2�p"אم���L������2/��(ش��,����	,�O���3����`�)�O���5���)�א�-����د����³�����6	���������O=���#א�

p���#"�א2�	��."!(א��������2=���5"��وذ�5Â��m	�م��zKL���6א�$3$��,;ن�א�

  ثالثا الثابت عن فضال 

أن الوقوف علي وجود أسلحة نارية يف الواقعـة أو عـدم وجودهـا ومـا إذا كانـت  

صاحلة لالستخدام واإلطالق من عدمه جيب أن يقوم علي دليـل مـادي وفنـي ولـيس 

 .مبجرد حديث مرسل ال سند له 

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
ــار   مجـــرد قـــول .. بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه  التمييـــزمعـي

أو ضـبط مظـروف فـارغ ممـا الشهود بان المطعون ضده كان يحمل بندقية وقـت ارتكـاب الجريمـة 

غير كاف العتبار السالح مششخنا ، وعله ذلك ، أن إدانـة المطعـون يستخدم علي هذه البنادق ، 

ٕششــخن ال يجــوز التــرخيص بــه وانــزال مــواد العقــاب المقــررة لهــا بجريمــة إحــراز ســالح نــاري مضــده 
 .دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا ، خطأ في تطبيق القانون قانونا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
الجـدول رقـم  فـي الـواردة 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

رة السـالح هو ما إذا كانـت ماسـوالملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

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

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 وتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

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

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

 .تطبيقه 

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

 ملا كان ذلك 

��������?=��
J���£�I�!� �L�"#��	����ذא���-Pא��+Qل�א�KL�I!و=אق�و>�,� ,�wو��ن�א�
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  رابعا الثابت أن كما 

رسل بـان املـتهم األول كـان يطلـق األعـرية أن استدالل احلكم الطعني بالقول امل�

.. ؟؟؟؟؟ وكان املتهمان اآلخران يطلقان األعـرية الناريـة يف اهلـواء / النارية صوب املدعو

 . هو قول ال سند له وال دليل عليه وال صدي له باألوراق 

�`�..������Qjא�(���(ع�)�%$��](¬����^����Yא�א����x(=���(א#-����א����`�#���� �,������I��6
��,�O�P2�Oא=)x"6(..��<و=אق�����������3�6–�ذא�����–؟؟؟؟؟��/�%��`"��Y(��"�,@����4"��#�=�,;ن�א�-



 

 - ١٩٨ -

��א�.�#���P5$(ن�א<�a�?76א¦(א���	��.א��3�6�WX،�و��ن�א�

 ثم عاد وقرر 
التـي (بأن جميع المتهمين كانوا يطلقـون األعيـرة الناريـة علـي السـيارة قيادتـه 

 .؟؟؟؟؟/ حتى أصيب المجني عليه ) كان يحتمي بها

 وتلك هي الرواية التي ترتلت 
فـي هـذا ومن ثم يضـحي ظـاهرا أن قـول المحكمـة ..  من باقي الشهود المزعومين نقال عنه 

 .الشأن علي فرض صحته 

 ال يصلح تسبيبا سائغا للقول بتوافر القصد اخلاص

 وهو نية القتل وإزهاق الروح 

ــة جاز  ــاك عـــدة أدـل مـــة الســـيما وأن الثابـــت بـــاألوراق أن هـن
بانتفاء هذه النية لدي المتهمين التفتـت عنهـا محكمـة الموضـوع 

 .ولم توردها في قضائها أو ترد عليها 
  األول الدليل 

 �����Hد��د����	و��;� ���H��ن�א��%.����ن�*���$�دא����6�و��������	��.��מ�� ����ون�א�@���������א����

�.؟؟؟؟؟��و��	��.מ���وون�'%���و8ز�1ق��و���/���د�و

 فالدافع والسبب 

وذ��m,��ض����Hא�(א#-��و%$�������x(=�א��(א=د�,���Q+������������(؟؟؟؟؟��/�(م����ن��"`�א����9 
�-Pق��������������)�א���YزJو�����8א����(=�$��t�%+�£���دא	4�!�`��`"���I�Q5�+��%���	��!��,�#��א��
�eو=.�

 وعلي الفرض اجلديل املنكور 
تنتـفـي .. فإـنـه بوفاـتـه إـلـي رحـمـة اهللا .. ؟؟؟؟؟ / ـبـأنهم يســتمدوا ـهـذه النـيـة ـمـن المرـحـوم  

 .وتنتفي معها أي نية للمتهمين ) بفرض وجودها (نيته

 

 



 

 - ١٩٩ -

 الثاني الدليل 
������L..�؟؟؟؟؟��/��"���ض�	د�"��و	ود���$�א�%ل���د�Hא��%.���ن�%	���9א���د�و����א���� 

����ن�%!��و��%وא��1����%	����9!��د�.מ�و��� �.מ�و���ن��@��%��ون����"�א�وא'���$�����!���%����

)�����  وذ�#��+�ض�!�$����%دמ�)�؟؟؟؟؟/�א��	�"�

 ���-���8���
���qp..�؟؟؟؟؟�/������rא���"��x��I��Q©��)'"��N�()6(=�و��N(د������3א�$�`��و�
�و�א�"%�ع����������46����H�4��8L"��ن�5�IQ©�..�������	��!��و�ن�5$�ل�,�(א%��39��Yل�H"5*�א��

����"%�ع����46؟؟�%	�(��������–�,���ض�ذ��������m–وא�$�ل�,;�����j	+�وא����U�c5�I5(ن��aא�(א#-�������������
�.�وא�P4*�#(ل�!-"وم�א�@4"�'�5��*�!�tא�-8$

 لثالثا الدليل 
��������L�ن���)�؟؟؟؟؟/�א��	��"���������(�ن���$�א�%ل��מ�%�ن��د�H!����א�@�ن�ذא%������ 

  .�%!و���ن�%�ون��د�Hא��%.��ن�

������������8��و!�t%�ض�����Hא�(א#-���������−و{���B5"�6���6"م�א��(א��א��3�6�WXذא������3א�$
–���	����9�����6"�و�����v%�)^��H,����+�و��N(د���t��!����5=��������2א�����-Pא��+��Qن�)��א���'J

�,��3..�؟؟؟؟؟�/�א�9���439��3�6�WXول�א'6�"א�����6א�"6(�eK@,א��"��!!.�9ول�א'6

 فإذا كانت لديه نية القتل وإزهاق الروح 

عتداء األسلحة النارية مباشرة ومباغتـه اللكان استخدم في ا

 .هذا دليل قاطع علي انتفاء نية القتل فأما وأنه لم يفعل .. 
 رابعال الدليل 

؟؟؟؟؟�ذא%��'�د��'�����"��'وא��������מ�א������$�א�����$��ن�'!�د�א��%.���ن����������/��ن�א��د�و�� 

)���������1و�א� ���وא�2ذא�4و��س�א�%ل�)�وא��	�"��Hن�א�%�د��.  

 ���+��#=������x��,م�א��34,����א�-�!����و�"��5"א����!��#����א���"6(�٢٠/٢٩��/�"��x#؟؟؟؟؟��,��;ن�
����)Y��3�6�`"-���!�Iא��	�%�3Q^�5$��ل����..�و��5"ع��(א���3���%א�$����������8..��א:�5א��وא��C[����א�

�!!.,�ن�#��3���£��8؟؟
�
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 امساخل الدليل 
 ���������؟؟؟؟؟�/����������"�א�	������$�א����%.מ���.�����א�����د�و��..�؟؟؟؟؟�/�%����#�א��	����"�

��������.��د��ل�'�ط�6��"�א�%+��$���4א�%ل��د����و��د�H�����������H..����@�وع��"�'%���و�دמ�%��ز���

�دמ�!�$�א�وא'�$����%.��..�ن��ن�א��%.���"��  .�ل�د��ل�'�ط�6

 ������3�6�WXن�א��)��/����Px!�..م�����$������������6(��ن�45�(`�א'�-Pא��+Qو=د�א������
..��I�6א����5�4א�$�!�����"����������..�؟؟؟؟؟��/���Qن�#"�2-���(�א����4زل�����"�zKL�(�������)6א���$3$

5�����(�א'��$�م��mذ��"-,�+Z.�

 ناية أما متسكه حبقه يف اجل

 وعدم تنازله عنها يؤكد وحبق 
 يـنـوي الحصــول عـلـي حـقـه بالـقـانون وـلـيس ـبـرد االعـتـداء – رحـمـة اهللا علـيـه –أـنـه ـكـان 

كما أنه كان حـريص علـي الحفـاظ علـي هـذا الحـق القـانوني ، وال يضـيعه بتلـك الواقعـة .. بمثله 

 .المزعومة 

 سادسال الدليل 
 ��$��*�������א���ذ��H���ل��..����د�.מ�����$�א�%��ل�)��نو����.מ�א�ط���(8ذא�����ن�א��%.����ن�א�*

  .�؟؟؟؟؟�/����.מ�و��ن��وא;��א;�%دא�4��"�א��د�و�

و����6%��ض���..�؟؟؟؟؟�/����6%�ض��x�����H(��5א�(א#-���א��(א=د?������6@��ن�א��"6(����������������
��������	�%���ذא���5(א�(א�א��C[�وא'6��"א������6א����(=�9���������������..�وN(د����3א�$���8"`�א�

�!.�5دو��#��K3؟

 مصطفي/ ا بعد إصابة اqني عليه السيم

 باخلطأ بطلق ناري 
) صــاحب الحــق األصــلي(الزدادت واحـتـدمت بـعـد ســقوط .. ـفـإذا كاـنـت نـيـة القـتـل مـتـوافرة  

وكان المتصور عقال أن يزيد المتهمين من اعتدائهم حتى الوصول إلي الغاية وهي قتل المـذكور 

 .تل ابتداءا بما يقطع بانتفاء نية الق.. وهو ما لم يحدث .. 
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  سابعال الدليل 
 �������؟؟؟؟؟�و���وط��!������������&�����ن�א��%.����ن�/��ن�א���ول�����ن�8!����$�א��	���"�

��"�א��د�و��Hل�وא���طق�..�؟؟؟؟؟�/�و�و;��א�%�د  .1و�'ول�%,���"�;��%+ق���6א��

 فعلي العكس 
..  قتـلـه هــو األخــر حتــى ـيـتم.. ؟؟؟؟؟ /  االعـتـداء عـلـي المــدعوـفـإن ذـلـك يـعـد دافـعـا لمــوالة 

أمـا .. فيصح أن تتولد النية بعد إصابة المجني عليه بالخطأ .. فحتى لو لم تكن هناك نية لقتله 

 ) .ومنهم الطاعن (األمر الذي يؤكد انتفاء نية القتل لدي المتهمين.. وأن ذلك كله لم يحدث 

  ذلك كان ملا 
ـقـد قـعـدت ـعـن فـحـص أوراق يضــحي ـظـاهرا أن محكـمـة الموضــوع .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

القضية فحصا مستفيضا وانساقت وراء النيابـة العامـة دون أن تقـيم الـدليل المـادي السـائغ علـي 

كما أنها تغافلت عما هـو ثابـت بـاألوراق مـن دالئـل علـي انتفـاء .. ٕتوافر نية القتل وازهاق الروح 

 فـي التسـبيب وذلـك علـي وهو ما يعيب حكمهـا قطعـا بالقصـور المبطـل.. هذه النية وذلك القصد 

 .النحو الذي يستوجب تصويبه بالنقض واإللغاء 

  التسبيب يف للقصور الثالث الوجه 
'!و��א���מ�א�ط��ن��"�א�%��������دמ�א��%�9��.7�و��������א(د��$�א�%�"�%����د������������������ 

��������و�(؟؟؟؟؟�/����.�������"�א���ول��و	��ود�א%+���ق������������ن�א��%.����ن�����"�'%��ل�א��	���"�

��X��د�����ن�א�����מ�א�ط����ن��������9א;�%�א ���&�א���7��$�وא�%,������&�������������و1��ذא�)�:����9

�� �.��%و	���

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
األول ثبوت اتفـاق الطـاعنين ٕواذا قصرت المحكمة في بيان العناصر التي استخلصت منها  

ـي االفتراضــات  حكمهــا  التــي وقعــت وجــاءجريمــة القتــللــي ارتكــاب والثــاني مــع الثالــث ع ـا عـل مبنـي

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

ـي مــا يتعـلـق بمســئولية متعــين الــنقض واإلعــادة وفســاد اســتدالله  ـو أن هــذا القصــور أنصــب عـل وـل

بـاط مـواقفهم مـن المتهمـة ارتباطـا الطاعن الثالث وذلـك لوحـدة الواقعـة المسـندة للمتهمـين الثالثـة والرت

ـفـي ارتكــاب الجــرائم باالتـفـاق ولـمـا ـهـو مـقـرر ـبـأن المســاهمة  ولحســن ســير العداـلـة ال يقـبـل التجزـئـة

وأن كانت تتم غالبا دون مظاهر خارجيـة أو أعمـال ماديـة محسوسـة يمكـن االسـتدالل بهـا عليهـا إال 

 وأن تبـين األدلـة المسـاهمةتلـك ك وعلي المحكمة أن تستظهر في حكمها عناصر هـذا االشـتراأن 
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 فـإذا ـكـان ـمـا – وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـاالدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك 

حـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي بـل يشـترط كـذلك أن تتال 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 

 ا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض  فإذا خالف الحكم هذ– نتيجة فعله الذي ارتكبه

 ) ق٥٢ لسنة ٥٨٠٢ الطعن رقم ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 ) ق٣٤ لسنة ٤٨٠ ق الطعن رقم ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (

 ) ق٣٧ لسنة ١٠٢ ق الطعن رقم ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

 ن ذلك ملا كا
ـه قــمــن أصــول وثوابــت علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبـيـق مــا تقــدم   د شــابه يتضــح أـن

بـالقول بـأن ثمـة .. فـي مقـام تصـويرها للواقعـة ذهبـت محكمـة الموضـوع السـيما حينمـا .. القصور 

/ مع المتهمـين علـي إزهـاق روح المـدعو) ؟؟؟؟؟/ المرحوم (اتفاق انعقد بين المجني عليه األول 

 .؟؟؟؟؟  

 ثم تعود لتقرر 

 ��������������������Cא��)�Y؟؟�و���	��ن�א�.�����6��6א�$���#�8"���(א%���9�a*�א��������	�V���430א����¬
����3�6�WXא�/����Px!�..���)6"������@���a�/ن��2.*�و#��م��������..�؟؟؟؟؟������Y��2,$��و�O��%Ko

�����3�6�`"-���,�7L>����3�6..�א�WX�8א-N��!�)Yو)�À���³א=���J��%)�5����א'��$��م���)�א���
�.وJز�Yق�א��و������e(=�وאKoص�!��4

 فعلي الفرض بصحة هذه التخمينات 

 مة علي مثة سند الغري قائ
فمـا هـو الـدافع لـدي بـاقي .. الـدافع والغايـة ونيـة القتـل .. ؟؟؟؟؟ / فإذا كان لـدي المرحـوم  

وـمـا هــو اـلـدليل الـقـاطع والجــازم اـلـذي تســاندت علـيـه محكـمـة الموضــوع ـفـي الـقـول .. المتهـمـين 

 .؟؟؟؟؟ ؟؟/ بوجود اتفاق مع المتهمين لمساعدته في إزهاق روح المدعو

 ول بأن مت االتفاق ذلك أن الق

 �����%KL����2و�#"�2.*�א�w5����39��4!�834. �,�<و=אق��`�د����������������6�8�3..�و6J"אد�
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����������	��`�!�Iא��`"��`=���eK2د�)Nن���"`�����������..�و)�Q5ن��%�I6�KCא���!�7��Iא�$.(ل�
$����3���3�6���8א��"6(��������WX������������3�6..�؟؟؟؟؟��/�א�I5"���ول�א�-�)�Yن�)�Q5و�..���aم�"p�و5@�

eK2�mא<و���؟ذ����Y)ق�א<76?�א��4=��3�6��5!��4א�K/J�+��,��3،�%���ذא���5�.!�

 وما هي دالئل االتفاق 
1ل�%מ��!د���4א&�%�&���ن�א��%.��ن���%,ط�ط��.ذ�9א�وא'�$�א��ز�و�$�؟؟�1�ل�'��מ����������������

*�$�د��ل����"���+�����!�ول�א��%.���ن����"�א(����$�א��ز��وמ��و	ود1�����د�.מ�؟؟�����1�و�������������

���'�"���מ�א��%.��ن����%,ط�ط�وא�%د�����"�1دو�4و�و�$�������	���4ز�����������מ��������א�د��ل�

�א�ط��ن

 لعل ما تقدم مجيعه 
ـم يـقـم عليهــا ســند أو دلـيـل ـبـاألوراق   ـائم عـلـي تخميـنـات وافتراضــات ظنـيـة ـل ـبـل جــاء .. ـق

ٕفـال يتصــور أن ينتـوي المتهمـون قتـل وازهـاق روح شـخص ـلـم .. محـض عبـارات عامـة ومجملـه 
 .يده باألذى تمتد إليهم 

 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري 
.. ؟؟؟؟؟ /ٕعلي قتل وازهـاق روح المـدعوبوجود االتفاق  –المنكور  –وعلي الفرض الجدلي  

وهـل يعقـل أن يـتم االتفـاق مـع !؟؟؟؟؟ ؟/ فهل هذا دليل علي وجود اتفاق علي قتـل المجنـي عليـه 

  ؟؟ فيتم قتله هو.. المرحوم علي قتل شخص 

 تقدم مجيعه لعل ما 

 ��������������������*�9�a�'�8���tP$5و�*�,-�"م�و�N(د�£���د�����6�8�3و�N(د��`�א����ق�����6א�$
�ن���..�؟؟؟؟؟�/��و�9�a*�א�����3�6�W�X)�..�א��`�����x5,;ذ¤���(؟؟؟؟؟��/�א�"6(���"��B5���}

�������������������������j����6�+1�#א%Uא���4!�`>���#�5�'�O	�������J!��.���א��"��83�و�9-Pא��+Qא�
�.-���!-"وم�א�@.��وN"4��,��5$��وא:����0وY(�!���..�א���45�$
�
�
�
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  التسبيب يف للقصور الرابع الوجه 
 ������������������،�و�����ل����؟؟؟؟؟/�'!و��א���מ�א�ط��ن��"�%������;%,�ذ��9ن�دوא��6א��	�"�

�،���دא���ول��%وא�����$�א�%ل��د�Hא�ط��ن�،�وذ��#�دون�����ن��*��$�����������������؟؟؟؟؟/�א��%.מ�א(ول���

ن����"�א�وא'���$�א��ز�و���$�����ل�1��ذא�א;%.���מ�و���1��$�دوא�������������د����ل�����"�א@��%�א#�א�ط����

�� �.א�@,!�$�وא(���ل�א�%"��%���1%د�ل���"�ذ�#�،�و1و���������א���מ�و��%و	���

 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  هذه المساهمة عناصر

ـفــي بـيــنهم تضـــامنا ـفــي صـــحيح الـقــانون ال يرـتــب  وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا ق المتهمــين جميعــا فــي حــيثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل شوبه التعميم أو التجهيـل ال ينحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
محكمـة (ئية التي أرستها محكمتنـا العليـا المـوقرة القانونية والقضاوحيث أنه بتطبيق المفاهيم  

ـي مــدونات ) الــنقض اتخــذت مــن العبــارات العامــة يتضــح أن محكمــة الموضــوع الحكــم الطعــين عـل

واتخـــذت ـمـــن دوافـــع تخمينـيـــة وظنيـــة نـســـبتها للمجـنـــي .. والغامضـــة والمجملـــة ســـندا لقضــــائها 

بقة خالف بينهمـا تعـدي فيـه األخيـر علـي لسا.. ؟؟؟؟؟ / بقاله انه انتوي قتل المدعو.. ؟؟؟؟؟ /عليه

 .األول 

 بال سند أو دليل أو تسبيب واضح 

 ���t%א�א�"א�Y�I!�Oא���������	46"��5�I!���4Á�`א����..��������t%א��"א�O42"א���$�(ل�,�;ن�ذא
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���������3�6�WX��,א�"Nص��oد����(א)�Nض�و���,�(؟؟������I6��P�9*�א��a��%א)���!!�����4Yאل�B�@وא��..
������ن�ذא�Oא��"א%�tא���`����ن�!��(א%�א���"`�א3���������������W�X^�א2�.�ن��-"א������Qjא�(�(ع�

��3�6)mذ����Hض���,�(؟�I6�Pא%�א��"`�א�)��!.��ن�!

 رغم أن الثابت باألوراق 
و�מ�����ق��>,�����ن������..�*�$�,�����Lق����..�؟؟؟؟؟��/��ن�א�ط��ن���س������و��ن�א��د�و����� 

�����������Hذ�ق����*�$����و��و�%��ض�����������H*����..�%�د���س����.���ن�����ل�'د���ون�����$������$��

�.'�ل

 ومن ثم يتضح مبا ال يدع جماال للشك 

 ��������³=�����J��%)���������"4��2������و$��Lא�t��%دא�I��!�O(���(ع�א�����א�����Qjن��
À"6(���(؟؟؟؟؟�/א���א�I��!م����$�و�����Y� $��xא��)�,$�����..�؟؟؟؟؟�/�وא���6V+�,;���������ن�45���(`�א'�

���I6�P��,�t%و�!-$(������3..�א�"א�����..�دو´��2.���و�!�=��mن���ذ���K�$6�=)�x�Jذא���ن�!�Iא�
������3�6�WXن��"`�א)Q5�"#�t%א�"א�mذ�)mذ����Hض���,�(����=)�x��83������!��Iא�@��'J

����I6�Pא%����"`�א�)��..����Oא���U%����6�+1��#א��-Pא��+Qن�א����43$5�"�B5�`א<!��א���)Yو
�.��و'���Y�8�¯��01�2��.3.@����xא�א�$�C..�و���O�43و6.�=א�O¨����و��7وא����

 ناحية من كله هذا 
������H��,��$�ل������������..�و�ن�����������H�����%��"�و�د���מ���ن����מ�א�ط��ن�א���>��

��������������دد��و����$�'د����1�%א�ط��ن���%د��ل���"�א%+�'�����6א��	��"�

�و�%�Xد���"�א@%�א����"�����..�؟؟؟؟؟��/�و��'"�א��%.��ن���"�'%ل�א��د�و����

�.و���א�وא'�$��و�و	ود����*�$�دو���"�%!..�1ذ�9א�وא'�$�א��ز�و�$�

 فعلي الفرض اجلديل املستمر دائما بصحة تلك الواقعة 

 فإن األوراق أسفرت عن 

�ن���9�����Hא�����"א%�tوא������=�א�-$����(ل��@����.3.�����:�و'��
����K�$6$.(ل��وא)�������������H3+��6����6"م���x�)�=��+�א�

و����Jق��`�..�؟؟؟؟؟�/����(�א'��$���م�!���Iא���"6(���
�����������³..��ذ`�,����=����J��%)����Y(�א���3�6�W�Xא�
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����-��À؟؟؟؟؟�/�א�
������3��Z�O��2�
��ع��aא��-�"`�����6א����(=��������������:�I�!ن�;�,�

��������3,��eK2אم�"p�)����4�2(و��Jق�א<ذ¤�,��,�2
�..�����À�����³א=�«J��%)���/���Y(�א����3�6�W��Xא�

�)�.���6%�ض����Hذ�m(؟؟؟؟؟�
�����w��Z�O��2��,;ن�!�P*�א�-�3=�א��4=`�א���`����H[����:و��א�

�a�..�)���Yو%�������א���Po�,�����3�6�W���X;�و�@���.��
وذ������6�mא����ض�,������������x(؟؟؟؟؟��/�א��	+�א<ول���

�)�.א�(א#-���Y�aא�א�c;ن
���6�I��6"م�و��N(د��`�د������6�8��3�ن�:��������O����2=א,-����

�و�����������6�8����6",���7�،�����PL�"���6��"���#�I6����Pא�
�و��ن�����`�!@����������Y)�א�6V(م�وN(د��Y(א<�����2

�����	,��!)6V�א�(א#-��א�m���a��2)��!��5د�!.�
��6�I6"م��.]��`��L�m����O��2:�����������}�eK2!@�����و

�و��������������I6��Pא��t�!���-#א�(א�m����a��¦��-��2�,�+6Vא�
����5�#�و����I��!�O���5�������c����������،��4Q��@!�aא�
6(!������و�����V�א<�������2א�m������="���x!������J�"���3-,

�.!��Y7x,-"�א�(א#-��
 ومن مجلة ما تقدم .. ملا كان ذلك 

 اإلجابة علي تساؤل عجز الحكم الطعين عن.. يتضح جليا  

مــا هــو الــدور أو الفعــل الــذي قــام بــه الطــاعن ليكــون .. واحــد 
 .مساهما أو شريكا في الواقعة ؟؟
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 )شاهد اإلثبات األول (؟؟؟؟؟/ فاملدعو
ـت شــفه تشــير   ـم ينطــق ببـن إلــي اشــتراك أو تواجــد الطــاعن علــي مســرح األحــداث والواقعــة ـل

فقـد اقتصـر فـي أقوالـه علـي ذكـر المتهمـان .. ة اتهـام للطـاعن ثمـكما أنـه لـم يوجـه .. ابتداءا ؟؟ 

 .فلم يرد في ذهن المذكور تماما ) الطاعن(أما الثالث .. األول والثاني 

 كما مل يشر أي من الشهود الذين مت الزج بهم يف األوراق 
وهـو األمـر .. أو مـا شـابه ذلـك إلي الطاعن ثمة ذكر سواء باالسم أو بالوصف 

ال قيام الطاعن بنقل المجني عليه للمستشفي ثم قيامه بـإبالغ الذي يؤكد بأنه لو

مـا كـان قـد ورد لـه اسـم أو .. والده ثـم التوجـه معـه إلـي قسـم الشـرطة لإلبـالغ 

ذكر في تلك الواقعـة تمامـا ؟؟ فلـو كـان قـام بـالهرب مثلمـا فعـل المتهمـان األول 

 اإلثبـات جميعـا السـيما وأن شـهود.. ما كان قـد ورد اسـمه بـاألوراق .. والثاني 

 .لم يشيروا إليه تماما ) كما أسلفنا القول(

 أما احلكم الطعني 

 �����������!)6V�א�(א#-���א����Y�a�=دو�I6��Pو=د�,�;ن�����!����..�6���%.�=א�6�O!��و¨�����
�����������mوא�"����6�83ذ���Y�����������..��Y��3Y�!�I6א�א�"و=�وא<%-�ل�א����-Pא��+�Qא�� Q�2�"$%

�(��Nא��x"`����,��4$��وא:��B5��}�������������0"�و�Vم�,$x(=��א����..�@5��D��3.@� �.�a�8Pא�

  للقصور اخلامس الوجه
'!��و��א�����מ�א�ط����ن����"�א�%�������و���"�א%,���ذ����������ن���������ن�8	���א4א&�وو����/ل�� 

��ن�دא/�מ�%.د��د�א��	��"�������..�؟؟؟؟؟��/��%��ق�א�وא'�$�א�%"��@�����8.��א�ط��ن��ن��ن�א��د�و��������

%ل��ن�ط��ق�א����/ل�و����������وא'�6א�%وא!ل�א;	%���"�،�و����'����9 ���ط�א�وא'��$���ن������

�������������Uو������$�!��ن���وא'��د����X��������������#��وذ��،�H������\��ن�א����ذ�و��دא/��מ�����ل����

%������$�א��و وع�8;���.��'�د&��ن���*.���%��א

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
علـي موضـوع ألدلـة الـدعوى مـا يـدل علـي اسـتعراض محكمـة العلـي  يجب أن يشتمل الحكم 

قامـت بمـا ينبغـي يفيـد بأنهـا إلماما شـامال وألمت بها أنها محصتها تمحيصا كافيا ، نحو يدل علي 

مـمـا يكـون حكمهـا منـزه ـعـن األجمـال والغمـوض واإلبـهـام عليهـا مـن تـدقيق البحـث لتعـرف الحقيقـة 

م شـكال خـاص يصـوغ فيـه الحكـم أن القـانون لـم يرسـفإذا كان المقرر وعدم اإللمام بوقائع الـدعوى ، 
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واألدـلـة الـتـي استخلصــت منـهـا وقوعهــا والـظـروف الـتـي وقـعـت فيـهـا بـيـان الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة 

 .إال أن ذلك يجب أن يكون له أصل ثابت في صحيح األوراق محققا لحكم القانونمن المتهم 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 

 �����������������*�9�a���-#א�(א�O).Z���6��01�2د�����I�C�א�$�=�,;ن�א�Q+�,�:دא�������ن�5
�ن��Bد`����J!��=�.��א�Q+�3�6	���و�ن��5�+�א�2�-�אض�����Yא<د������������������������������6��	�;
�I!�+	�א�
���������������K!��
���!��J���	,� ����	��א������q3א��a��Qو�xj(��(ع��א���Qjن���(�5"ل����6

	3�6��0.45��D� !�#��	�;,�"3�5��$3$א��z�-��.��!��I"3#*�א�.����
 )١/٦٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ـي مــا ســبق وأوردنــاه جميعــه علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبيــق مــا تقــدم   مــن أن وعـل

قـد وردت علـي لسـان والـد المجنـي  :األولـي .. للواقعة محل هذا االتهام صـورتين مختلفتـين تمامـا 

علــي تهديــد المجنــي عليــه .. ؟؟؟؟؟ / وهــي تشــير إلــي اعتيــاد المــدعو والطــاعن حاليــا ،عليــه ، 

إذا ـلـم يـقـم بالتـنـازل عــن حقوـقـه ـفـي الجناـيـة المقاـمـة ضــد المــذكور بتهمــة الشــروع ـفـي القـتـل ، بالقـتـل 

وأـنـه إزاء تمســك المجـنـي علـيـه متـخـذا ـمـن الرـسـائل ومواـقـع التواصــل االجتـمـاعي وـسـيلة للتهدـيـد ، 

ـازل  بموقفــه  علــي المجنــي عليــه بســالح نــاري؟؟؟؟؟ بمعــاودة التعــدي / قــام المــدعو/ ورفضــه للتـن

 ـفـــتخلص ـفـــي زـعـــم :أـمـــا الصــــورة الثانـيـــة  عـلـــي المجـنـــي علـيـــه أودي بحياـتـــه ، ٕواـطـــالق عـيـــار

ـحـامال ـسـنجه وـحـاول  حضــر إلـيـه المجـنـي علـيـه أـمـام قاـعـة أـفـراحبأـنـه إـبـان وجــوده ؟؟؟؟؟ /الـمـدعو

أصابت المجنـي عليـه اإلصـابة التـي أودت يام مجهولون بإطالق أعيرة نارية وقبها عليه االعتداء 

 .بحياته 

 وعلي الرغم من تأكيد حتريات املباحث .. هذا 

  ؟؟؟؟؟املؤرخة 

.. ؟؟؟؟؟ / علي صحة الصورة األولي للواقعة ، وأن المـدعو 
 .دائم حمل سالح ناري معه 

ودونمـا .. قعة تماما دونما سبب أو مبـرر إال أن محكمة الموضوع قد التفتت عن هذه الوا 
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فقد كان عليها لزاما تصحيح الخطـأ الـذي هـوت فيـه تحقيقـات النيابـة العامـة .. فحص وتفحيص 

وذـلـك ـبـأن تـقـوم بفـحـص الـهـاتف المحـمـول الـخـاص ـبـالمجني علـيـه ، وـكـذا حســابه الشخصــي .. 

  .FACE BOOKعلي موقع التواصل االجتماعي 

ة تلقــي المجنــي عليــه د مــن مــدي صــحوذلــك للتأكــ
؟؟؟؟؟ مــن عدمــه ، / لتهديــدات بالقتــل مــن المــدعو

وـهــو ـمــا ـكــان ـلــه أبـلــغ األـثــر ـفــي تغيـيــر وـجــه رأي 

 .المحكمة في االتهام برمته 
فإنـهـا كاـنـت ـسـتتأكد يقيـنـا ـمـن ـعـدم مصــداقية ..  وـجـود تهدـيـدات بالقـتـل ـفـإذا تـبـين صــحة 

كما كانت ستطمئن إلي أقوال الطـاعن ووالـده .. ؟؟؟؟؟ / صورة الواقعة الواردة علي لسان المدعو

 .بما يؤكد انتفاء صله الطاعن بهذه الواقعة المزعومة برمتها.. 

 أما وأن حمكمة املوضوع أمسكت عما تقدم مجيعه

 �������������x3و�����x�%ن���������`�Y)��Nو,���+��(����د%��ع�����,�I6��Pא��m�@��+��=
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  للقصور دسالسا لوجها 

ظـة املسـتندات التسبيب حينمـا أغفـل متامـا حافقصور عاب احلكم الطعني يف  

املقدمة من دفاع الطاعن وما حوته من إقرارات رمسية من عدة أشـخاص تفيـد بعـدم 

صحة الواقعة يف حق الطاعن وعدم اشرتاكه فيها من قريب أو بعيد ، فعلي الرغم من 

عوى وأن فحصه ومتحيصه كان سـيغري وجـه الـرأي يف الـد.. أهمية وجوهرية ما تقدم 

يقينا إال أن حمكمة املوضوع قد التفتت عن تلك املستندات دون إيراد أو رد مبا يعيـب 

 .حكمها فضال عن القصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
المـســوق ـمــن الـطــاعن وبـظــاهر المـســطور ـفــي مـســتنداته الــدفاع 

ـســك ـبــداللتها وفـقــا المقدـمــة مـنــه الـتــي أفصـــح ـفــي طعـنــه أـنــه تم

لالتـهـام المســند إلـيـه ، ـفـإن تـبـين لمحكـمـة الموضــوع ـعـدم أحقيـتـه 

في دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعـرض لدفاعـه ذاك اسـتقالال وأن 

تستظهره وتمحصه عناصره كشف لمدي صدقه وأن تـرد عليـه بمـا 

يفنــده إن ارتــأت اطراحــه أمــا وقــد أمســكت عــن ذلــك فــإن حكمهــا 

 القانون وبالقصـور فـي التسـبيب فضـال عـن يكون مشوبا بمخالفة

 .اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

  استقرت أحكام النقض علي أن حيث
 المحاكمـةيعيب إجـراءات علي األوراق موضوع الدعوى عند نظرها إغفال المحكمة اإلطالع  

ـة الـتـي ينبـغـي عرضــها عـلـي بســاط البحــث ألن تـلـك األوراق ويوجــب نـقـض الحـكـم  هــي مــن األدـل

 .فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادةوالمناقشة 

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

 ملا كان ذلك 
الماـثـل ، وعـلـي أوراق االتـهـام لبـيـان عـلـي والثواـبـت القانونـيـة أنـفـة اوبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم  

أن المــدافع عــن الطــاعن قــد قــدم أمــام محكمــة الموضــوع بمحاضــر الجلســات مــا ثبــت األخــص 
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 :من كل من اشتملت علي عدة إقرارات موثقة في الشهر العقاري حافظة مستندات 

�.؟؟؟؟؟�/�א�@3"� -
 .؟؟؟؟؟�/�א�@3"� -
 .؟؟؟؟؟؟�/�א�@3"� -
 .؟؟؟؟؟؟��/�א�@3"� -
 .؟؟؟؟؟؟���/�א�@3" -

الطـاعن فـي الواقعـة الزعومـه موضـوع بما مؤداه عدم اشـتراك في اإلقـرارات وشهد كل منهم 

دوره  علـي ثمـة شـخص ، فضـال عـن أن ولم يكن لديه ثمة أسلحة ولـم يقـم بالتعـديهذا االتهـام ، 

بنـاء علـي الحاضـرين مـن النـاس مجني عليه إلي المستشفي محاوال إسـعافه اقتصر علي حمل ال

أما الواقعة فلـم يكـن لـه ثمـة يـد فيهـا مـن .. قت حدوث الواقعة فضال عن أنه جاره في المسكن و

 وأنـه لـم يكـن متواجـدا علـي مسـرح األحـداث وقـت حـدوث الواقعـة وان وجـوده كـان قريب أو بعيـد

 .عقب حدوث الواقعة 

 هذا وبرغم جوهرية هذه الشهادات 

 الصرحية املدونة باإلقرارات الرمسية 
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 سابعال الوجه 

قصور احلكـم الطعـني يف تسـبيبه لعـدم عملـه علـي إزالـة اللـبس والغمـوض 

رت فيـه النيابـة العامـة والتناقض الذي اكتنف أوراق التداعي ، ففي الوقت الذي قر

بال سـند باشـرتاك الطـاعن يف الواقعـة ، أسـفرت األوراق الرمسيـة واإلقـرارات املوثقـة 

مما كـان لزامـا علـي حمكمـة املوضـوع أن ..  عكس ذلك متاما لياملقدمة من الطاعن ع

تفصل يف ذلك وتعمل علي إزالة هذا التضارب ، أما وأنها مل تفعل األمر الـذي يعيـب 

 .القصور يف التسبيب حكمها ب

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
إذا قصــرت المحكمــة ـفـي بـيـان العناصــر الـتـي استخلصــت منهــا ثـبـوت اتـفـاق الطــاعنين عـلـي  

ارتكــاب جريمــة القـتـل الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الظنـيـة وحــدها واالعتـبـارات 

 .با ومن المتعين نقضه واإلعادة المجردة دون سواها فإن الحكم الطعين يكون معي

 )١٦/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة٥٨٠٢الطعن رقم (

 )٢٦/١٠/١٩٤٦ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (

 )١٣/٣/١٩٩٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

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

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون وصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة بذلك ال

 )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  أن واجبهـا بـلبأمر 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(
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 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
واإلقــرارات الموثقــة المقدمــة مــن الطــاعن وكــان قــد ثبــت بــاألوراق أن المســتندات الرســمية 

ونسـبتها يابـة العامـة للواقعـة  الثابت باألوراق وبوصف الن قد ناهضت.. النيابة العامة ومدافعه أمام

 ) .منهم الطاعن(إلي عدة متهمين 

 حيث أنه يف الوقت 

 �������W��Xא�א)����א����`�א�	��� �����3%א��34,����א�-�!����א��I6���Pو!�	����ن�����Lאن�,��;�	+�#
�3�6/��5=������2��8���Lو�³(א��#�a��6�
�)�.,�L��3#"4/(ش(؟؟؟؟؟�،�و

 يقرارات املوثقة بالشهر العقاراإلجاءت 

 قدمة من الطاعن وامل
�%�Xد����%+��4!�$�א�ط��ن����وא'�$�،�و�����מ��@%�#���.�����ن�'������و�����د�،���������������� 
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�.א�����$�א��������8�$

 ومن ثم وإزاء هذا التناقض 
أن تعمـل علـي إزالـة هـذا ) مصدرة الحكم الطعين(فقد كان لزاما علي عدالة الهيئة الموقرة  

التعارض وأن تورد األدلـة علـي اعتناقهـا وجهـه النظـر التـي انتهـت إليهـا ، وكـذا عليهـا أن تـورد 

 .ية ألي ادعاء أخر األدلة علي صحة طرحها للواقعة األخرى أو الناف

 أما وأنها مل تفعل 

 �������	�Q9����3-5�`م��–א<!����א����������Kد����–�و���)��N��3%����+�و.��@��,��$�a�=)��xא�
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����x�%��2.�,��=دא�و��a����Y�5אدv,�I��-5א<و=אق�و���..���Y����3-5�`א<!����א�����)��Yو�+��Qא�א�
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  ذلك كان ملا 
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ب متـس سـالمة االسـتنباط احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـو: 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 الفساد في االسـتدالل  تعتبر مشوبة بفإن 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 

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

 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 االســ   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة تداللأســباب 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

  . علي تلك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء

 )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  أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـنانتـهـي 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



 

 - ٢١٥ -

 وهو األمر الذي جيعل 
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  األول الوجه 

جلسيم يف االسـتنباط وذلـك فساد احلكم الطعني يف االستدالل وخطئه ا

حينما عول يف قضائه علي حتريات املباحث يف القـول بثبـوت الواقعـة 

رغم مـا شـاب تلـك التحريـات مـن ) ومنهم الطاعن(يف حق املتهمني 

قـصـور وـعـدم جدـيـة وأنـهـا مكتبـيـة مـسـتقاة ـمـن جمرـيـات التحقـيـق 

 وطريقة السري فيه مما يؤكد عدم إجرائها علـي الطبيعـة أو اسـتنادها

 .إيل حقائق 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  

إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينهـا علـي الواقعـة من أدلـة ، لما ساقته 

 في حق ذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة قد اتخوكان الحكم المراد إثباتها ، 

 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززه 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 ته لما ساق

قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم ـفـي يحــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري ، الجريـمـة 

بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة يـكـون ـقـد 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

 ��������������������'���Yذ�J���3%,�א�������K3ن�د��)�Qن������Yد��D����x��'�O�5����-�"و��ن���Q(ن�����א�
�����������������z��-5ن������J�]��Qق�وא�"�xن�وא�KP.وא�����xא��O'���9'�tC¬��	.9�x��`�¨�د�=
����ن�5.@]�=#�,�t3P�@5�="x�א�א�Y�I!��@�4,����$א��*$��5����!��Y="xو5��"د�،�و9

�O�.Z:א�a��3�)��$א�����.���6א�"��83و�3#�="$5
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (

 كان ذلك ملا 
يتضــح وبـجـالء والثواـبـت أنفـة اـلـذكر عـلـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين  المـفـاهيم وبتطبـيـق جمـلـة 

وذلك علي الرغم من .. سندا لقضائه الطعـين وأقوال محررها أنه قد اتخذ من تحريات المباحث تام 

) اعنومـنهم الطـ(أن التحريات المسطرة بتاريخ ؟؟؟؟؟ هي تعـد دليـل علـي بـراءة المتهمـين جميعـا 

أورد ) ؟؟؟؟؟/المـالزم أول(ذلك أن الثابـت أن السـيد الضـابط محـرر التحريـات .. وليس دليل إدانة 

 في محضره المؤرخ ؟؟؟؟؟ بأن 

�"�������������������J��%)���2,$��,���א���3�6�W�Xא��O�%KLد�)Nو�O"������5��
�������+	�؟؟؟؟؟�،�و�(43,�"�N	�����8�j��5��C#א���$�3*������������/�=��³!('��و,���א��

�!���م�א��34,���+	��	"��5"�)�؟؟؟؟؟(��א�-�!����،�����������"�Oא�����O���5,$���3م�א���,
����3�6,���-��"`���6������9�a����3�6"م���4ز������I��6א�$��3��Cא�@���,*�����W��Xא

�����������+	��ن�א������J�O��5���
��=�Oא��دא��9J�+�1אز���)�؟؟؟؟؟(א�	�!��%3	��،�و��א�
��-!�`=���eK2."�...........�

وكاـنـت بـتـاريخ ؟؟؟؟؟ الماـثـل ـقـد تمــت تـهـام الواقـعـة مـحـل االوحـيـث كاـنـت .. لـمـا ـكـان ذـلـك  

لـم يكـن قـد تـم سـؤال إال والـد المجنـي آنذاك .. قد سطرت بتاريخ ؟؟؟؟؟  المذكورة بعالية التحريات

ـه  ـي هــذا النحــو .. فقــط .. والطــاعن ) ؟؟؟؟؟/ الســيد (علـي ـات المباحــث عـل ـالي جــاءت تحرـي وبالـت

 .سلفا المذكور 

 أما فيما بعد ذلك

وز6+���(א#-��Y���6��!���?�5�0!�?=)H(���2,*�و������H..�؟؟؟؟؟��/�"B2���"$%)6אل�א���� 
�	+�,��(א#-���(وزج�,��-"�I!�"5א<
�pص�����..��Hل�)	Xא������6)�אV!�O�83ذא�U��..����;5��4Yو
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�!�م�א��34,��א�-�!��,��=�l5؟؟؟؟؟������)�؟؟؟؟؟/�א�Kزم��ول���(א��C,]�א���(=��������2)�����	�
���ZKZ�"-,
��¯�"د��(�NJ� �3#א1	����و��������(���#��م�,��Nvא����N�O��5"�5"?�و�	�6V3���������������31+�,;�)�!�Iא�(א#-��
m��3�3ذ��.(�

 ناقض متاما وتضارب مع ما سبق وسطره توفيها 

 ؟؟؟؟؟من حتريات بتاريخ 
بأنـه نتيجـة لخالفـات سـابقة بـين ) تماشيا مع ما سطر بالتحقيقـات(حيث زعم 

فقـد قـام األخيـر ) يـهالمجنـي عل(؟؟؟؟؟ وبين المتوفى إلـي رحمـة اهللا / المدعو

علي الثأر منه وذلـك بالتشـاجر ) وأخر مجهول(باالتفاق مع المتهمين الثالثة 

مـعـه ، وذـلـك بـعـدما عـلـم المجـنـي علـيـه ـبـأن الـمـذكور موـجـود بقاـعـة األـمـراء ، 

وحـاول االعتـداء ) سـنجه(وما أن أبصره حتى توجه إليـه حـامال سـالح أبـيض 

ف للسـيارة قيادتـه محتميـا بهـا ، وأثنـاء دلـ.. ؟؟؟؟؟ / عليه بها إال أن المـدعو

ذلك قام المتهمين بإطالق أعيرة ناريـة تجـاه السـيارة ، ومـن عيـار مطلـق مـن 

 أصيب المجني عليه مما أودي بحياته .. أحمد صابر / المتهم األول 

وتضـاربه تناقضه مـع نفسـه يتضح وبجالء تام ما قرره هذا الضابط ومن خالل .. ومن ثم  

المزعومـة سـواء المبدئيـة أو النهائيـة وأن تلـك التحريـات .. ومـا سـطره بمحضـر التحريـات في أقواله 

 عـدم إجـراء ثمـة تحريـات جديـة وهـو مـا يؤكـدما هي إال تفريغ لمجريات التحقيـق ) علي حد زعمه

 :وهذا كله قد أكدته الحقائق اآلتية .. علي الطبيعة 

  األويل احلقيقة 
��א�وא'�$����@���א����"�א�%����&�א���د/�$�א���� �وא�%"����ط�6%��ون��..��%"�%�&�

$��"��ذ�1ن��!�د���9���)��+�ض�و	ود1���(�!دق��ن���H��%�H�,��(ن�א�وא'�$��د�*$�و;�زא�&�

��ن�א���X�د���.�����ن�%��ون���������..�����א�%����&�א��ز�وמ�8	�א/.����د�*�*$��@.���ن�א�وא'�$����������

�.��!دא'�$�و!�$�א�%����&�א(و�"�

  ثانيةال احلقيقة 

������������������������	��ن�א�����O�5א��Xא?�,���=�l5؟؟؟؟؟��-�"�د��t/��#�8�3و��Nزم�����6,��א�?�א��
)I6�P+�א�	ن�)�و!4;,��¦KL�I!�[,�Cא���#��"$%�

ـــه .. ؟؟؟؟؟ / الـمـــدعو ـــي علـي ـــد المجـن ـــم تهدـي داـئ
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باإليذاء إذا لم يتنازل عـن الجنايـة المقامـة ضـده 

�) .شروع في قتل(

ن خـالل هـاتف المجنـي عليـه وحسـابه علـي موقـع التواصـل مـوهذه واقعة ثابتـة بـال مـراء  

 إال أن الضابط لم يقرر بذلك إال إذا كان قد) ٕوان كانت محكمة الموضوع لم تعن بها(االجتماعي 

 . أطلع نفسه علي تلك التهديدات 

 وهذا دليل قاطع علي أن تلك التحريات 

 �+	���و���J��3دא����	�������Qj����3א�(���(ع�وJ�I��P��������!�)��Y..�4��2"�����א�?�א���
��!���O�5����.و�%@"�a�Oא2�"'¦��و��a�;PLא2�4.�/	��و��m��� ��Yא�

  الثالثة احلقيقة 
..�دא/�מ����ل����\��������H�������������..�؟؟؟؟؟��/������'��א� ���ط��%�����&�؟؟؟؟؟����ن�א���د�و���������� 

�.و1ذ����9و�$��מ��ل��.��وא�د�א��	�"�������و�א�ط��ن�

 مة التي أسفرت عنها حترياته مما يؤكد بصحة هذه املعلو

 وهذا يؤكد أن للواقعة 
%������$�א��و وع��"����.��א�ط��ن� �%��.!و���������U%���������א

  الرابعة احلقيقة 

�!��,c;ن�א�����O�5א�4	��������31)�!)6V�و'���������������3�3)�א���	א1�NJ� �3#د��("�¯���[,�C��%
����2.*�وV��Nم�,���������6�O����N�+��Z��������O���5���aא�-������Q!����{���..�ذ����mو!����x!����3Yد=?�

�.؟؟؟؟؟�

 كما أنها مل خترج متاما عن أقوال 

  ؟؟؟؟؟/ عودامل


	(د����6א�(א#-�� �+	�)Q,�+6V���+	,ج�Vא����I5ص�א���p
�.وBY'��א<

  اخلامسة احلقيقة 
���ن����ن��%�"�א��%.��ون��������..��מ���&�1ذא�א� ��ط��*�$����و�$��,����L���و�د����(و�אق�������������� 

و���ن��!�و��ن�1"�%�#�א(����$����د�א�وא'��$�؟�����!�$�א��ز�وמ���8אز1מ��.����ل�א�وא'�$�؟��������(���

��ن�1�و�ذ��#�א�@�,ص�����!�ذ�#�א���\�א(��ض�א�ذ�H%מ�א�ز�מ���ن�א��	�"����������ن�����زא�����؟����������������
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�!.א��א��6א��ز�وמ�و	ود���9ل�א�%����א�وא'�$�؟

  السادسة احلقيقة 

�#(אل������� �I!�[,�Cن�!��#�=��א���"�B5��}�������6و�O��5����!x"=��3%	��א<و=אق�و���3א�
���-3.Pم�!-���45א�@�3=?����..�א�"-,��#������+��,�����$�¦��!�Q!�Iن�א�(א#-����..��'�mوذ��..�������'J

����������������������#���!�I���!��aش�)�/�L�O��$�/ش�,��$��1+�و"�L�I6�?=�.6�O�3�����	,ن�;,�=�#�..��I��%
��^�א�����؟�^H)א�א��	,�����I5�.!�

  السابعة احلقيقة 
�+"�א�و'�&�א��ذ�Hز��מ����������..��ن�*�$�% ����و%��'ض�وא ��������Kن��'وאل�א� ��ط�������� 

�)�.���Hמ����.7����H.מ��و	.�(��ن�א���א��ن����	�"���������وא���*�ون�

 إال أنه جاء ليزعم 
فمـن .. بأن مرتكبي الواقعة هم المتهمون فـي القضـية الراهنـة مـدليا بأسـمائهم بالتفصـيل  

 !. المعلومات حال كون المتهمين ملثمين ؟أين أتي بهذه

 الثامنة احلقيقة 

 ������������������!)6V�א�O��5����#���א���C,]�,�;ن��������..�و�"��6����6�t/��#�83"م�����Y����Hא��"�$%
����ن�¯����8�و�¯��(ز��I��!�`=�����eK��2..�؟؟؟؟؟�/������������5�(J�����6�8��Hذא�����ن�א���"6(

��!"6.�

 رغم أنه سبق وقرر 
 !.سالح ناري معه ؟بتحريات ؟؟؟؟؟ أنه دائم إحراز  

 

  التاسعة احلقيقة 
������ل��وא	.$�א� ��ط�א��ذ�و����'وאل�وא�د�א��	�"������،�و�'وאل�א�ط��ن�א����"�،�������������� 

و�����ق��ن��ط�����9 ��א�%����&�א���X,$�؟؟؟؟؟��	ز��ن��وא	.$�ذ��#���ول��������د��و�������������

�$��.!د��Hن�א�وא'�6�و�א��

 مكتفيا باالعتصام 
ـهـو ـمـا ـقـرر ـبـه رـغـم أن ذـلـك يتـنـاقض ـمـع نفـسـه وـمـع .. ه التحرـيـات ـبـأن ـمـا أـسـفرت عـنـ 

 ! .سالفي الذكر؟
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  العاشرة احلقيقة 

2�$�א����Cjא�����O��5א���A=B؟؟؟؟؟�و¨��`�א����3$*�����א��،���,��2�$�א������������������� �,����
�#���(אل�א�����C,]�א������L=B؟؟؟؟؟�5������Cو�����������Kم��ن�א�����O����5א�6V(!������@����7و%���*�

�O���$3$���O����Nא�����O���5א������L=B..�؟؟؟؟؟�/����������� �א<و=אق����"�I5א���"6(�43�%..�א�
����^�א<!���������3%,-��"�Lو�����439א�،�m���������45"؟؟؟؟؟���..�t��!� ��C#�4و��O���5�������� �א�Lא

�.א<و���

 هذا كله أن دل و
فإنما يدل علي عدم جدية التحريات وعدم صحة أقوال محررها ، بمـا ال تصـلح معـه سـندا  

وحيث خالف الحكم الطعين ما تقدم واتخـذ مـن .. عتكاز عليه في إدانة الطاعن أو دليل يمكن اال

األمر الذي يؤكـد أن ذلـك .. أقوال الضابط ركيزه لقضائه ملتفتا عن كافة المطاعن والمأخذ عليها 

 .الحكم معيب بالفساد في االستدالل والخطأ في االستنباط بما يستوجب نقضه 

  ثانيال الوجه 

لطعني يف استدالله علي إدانة الطاعن بأقوال شهود لـيس فساد احلكم ا

؟؟؟؟؟ ، / هلم أية عالقة بالواقعـة مت الـزج بهـم للشـهادة لصـاحل املـدعو

ومع ذلك مل يورد أي منهم مثة ذكر أو إشارة للطاعن وجاءت أقـواهلم 

 .متضاربة مبا يسقط أي دليل ميكن أن يستقي من تلك األقوال 

 أن حيث قضت حمكمة النقض ب
 أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يصح 

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 

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

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 

��H�a(=?�א�(א� �	�#-��وא2������x9(¦�����6א��4(�א��`�=وא��א��c	(د��!�4ز��6א�
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������6א�����QR$3$���!��دאم�ذ���mא������4Q}�*�3$و����������������3-�5-"�د������5�Y)N��6�%ن��5
���K3و'����(ز����������Q/�����9,��"6(¤�א/�§���4ن�א�����QR<#��(אل�B��Y'��א���c	(د������@!

�6�`)��P45���������$3$�������	��%�¨و��	,�����O���.ZJאد�����א��	دא!�� �,���א��!�I��!א�א����د����Y����3�
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بأقواـلـــه .. ؟؟؟؟؟ / عـقـــب إدالء الـمـــدعوـمـــن خـــالل أوراق االتـهـــام الماـثـــل أنـــه      وـكـــان الثاـبـــت 

مـن المـتهم وجعلـت .. لنيابة العامـة مجـري التحقيقـات تمامـا والتي بناء عليها غيرت ا.. المزعومة 

بأشخاص يتقـدمون مـن ) وبعد عدة أشهر من الواقعة(تأتي األوراق ..  ، ومن الشاهد متهم شاهد

وأدلـي كـال مـنهم بأقوالـه التـي تناقضـت مـع مـا قـرره .. زاعمين بـأنهم شـهود للواقعـة تلقاء أنفسهم 

فـي هـؤالء  للشـك والريبـةوهو مـا يـدعو .. كما تناقضت مع بعضهم البعض ) ذاته(؟؟؟؟؟ / المدعو

ٕواال فلمـاذا لـم .. الواقعـة أصـال لم يشاهدوا في الحقيقة وأن أقوالهم ممالة عليهم وأنهم األشخاص 

تســقط أي دلـيـل ـقـد وذـلـك الشــك وتـلـك الريـبـة ! يتـقـدموا للشــهادة مـنـذ ارتـكـاب الواقـعـة ـفـي ؟؟؟؟؟ ؟

 :أقوال هؤالء األشخاص التي جاءت معيبة بالعيوب اآلتية يستمد من 

  ألولا العيب 


�	����!��I�!�8א�(א#-����������(%$"��د���,;#(א����a؟؟؟؟؟������..�؟؟؟؟؟��/��x(ص�א�"6(� �"-,�(
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�؟؟�)�و%و���ل(

يحـمــل بندقـيــة ـبــأن مرتكـبــي الواقعـــة كـــان كـــال مـــنهم .. وحـيــث أسترســـل الشـــاهد الـمــذكور  

 .لم يستطع اإلجابة ؟) بروح واحد أم بروحين(وبسؤاله عما إذا كانت خرطوش ، 
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 يار الناري كما قرر بأن مطلق الع

��������2.*�و#���=�,��;ن�!������Q..�א����`�����H[�א��Y����3�6�W��X(�א����	+�א<ول� �+���=
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�L!و�و�ن��*�$�8@������.א�وא'�8�$;������מ��@���8"�א�ط�

  الثاني يبالع  
مـن تلقـاء ) عامـل جـراج(؟؟؟؟؟؟ / حضـر المـدعو) بعد الواقعة بشهرين(فإنه بتاريخ ؟؟؟؟؟ 

ال يعلـم ماركتهـا .. ؟؟؟؟؟ / مقررا بأن السيارة التي كـان يركبهـا المـدعو.. نفسه لإلدالء بشهادته 

 .ولونها أحمر 
��−:���و������$7

�א���������א����ذ�و��������&�������$�؟؟؟؟؟��و1��"�������$�����

@.����و;����ن��دמ�����%.���ن����ل�	��אج�،�������ن��������������

و1ذא���Xد���دמ��@��1د������..��و�.����ن���ود�و��س�����������
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  الثالث العيب 
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شــاهد العـلـيهم وصــف ال تنطـبـق وحـيـث أن كــل مــن هــؤالء األشــخاص  .. لـمـا ـكـان ـمـا تـقـدم 

 فالشهادة حسبما قرر الفقهاء هي .. فقها وقضاءا حسبما هو مستقر عليه 

	cو���������������������א����"Y��
�د?��O�.ZJ��Yوא#-��!-K�L�I!��43ل�!���$5(������9"�א<
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 )٣٥١ ص ١٩٨٠أحمد فتحي سرور الوسيط في اإلجراءات الجنائية طبعة / د(

 والشهادة السماعية 
هي شهادة من علم باألمر من الغير ، إذ أنه في هذه 

ٕالحالة ال يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة ، وانما 
 سمع يشهد بما سمعه رواية عن الغير ، فيشهد مثال أنه

شخص يروي واقعة معينة ، وهذه الشهادة ال يعول عليها 

ألنها ال تنشأ عن إدراك مباشر وال يخفي من أن اإلخبار 

 .كثيرا ما تتغير عند النقل 

 وهذا عمال باحلديث النبوي الشريف القائل بأن 

 "ٕإذا علمت مثل الشمس فاشهد واال فدع " 
                    صدق رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم                                       

 ويف ذات املقام تواترت أحكام النقض علي أن


N�qp	�(ل�������������� �I6���)$4!�?د�	
�ن����Y��C#��2B,�:دא������6���Q������x5�'
�#(א����t�@���.�

 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة عمر رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (
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 وكذا قضت بأن

�ن��.��" �����Q�����6,@���ط�'����(ز������e���P5و������	د�5���8��3-���ض�3�6�a����5�=�`
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 )٤/٢/١٩٩٣ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم (

 )١٧/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح أنه ال يجوز التعويل علـي الشـهادة السـماعية المتقولـة عـن .. ومن جملة ما تقدم  

.. اءت معظم أقـوال األشـخاص سـالفي الـذكر متقولـة وممـالة علـيهم وحيث ج.. شخص مجهول 

.. األمـر الـذي يجعـل أي دليـل مسـتمد منهـا .. فضال عن تضاربها وتناقضها مع بعضها البعض 

اسـتدلت بـأقوالهم محكمـة الموضـوع .. ورغم ذلـك .. هو دليل غير صالح موضوعا لالستدالل به 

 .م يورد ثمة ذكر للطاعن أو وصفه أو اإلشارة إليه رغم أن أي منهم ل.. في إدانة الطاعن 

 وهو األمر الذي يقطع 

���aא��2�"'���,��;#(אل�B��Y'��א<
���pص�א�����'����������£�8 ��-Pא��+��Qد�א����@�,
�I6�Pد����6�83א��..��-Pא��+Qא���$���N)�@5��D.�

  ثالثال الوجه 

كر يف إدانـة فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال الشهود سالفي الذ

الطاعن رغم العديد من املأخـذ واملطـاعن املوجهـة إيل أقـواهلم والتـي 

متسك بها املدافع عن الطاعن ، مبا كان يستوجب علـي عدالـة حمكمـة 

ملوضوع أن تستدعي هؤالء األشخاص وسؤاهلم والتفـرس يف وجـوههم 

 .للوصول ملدي صدقهم من عدمه 

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

لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي  في الدعوى كان الرأي

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

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

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 
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 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
 فـي المحكمـةتجريهـا التـي علـى التحقيقـات نمـا تبنـي  أنهـا إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 

ن أوعليهــا  مواجهــه الخصــوم ياعهم ممكنــا وذلــك فــوتســمع مــن خاللهــا الشــهود مــادام ســمالجلســة 

 الشـهادة ألداء بـالقوة ولـو ٕواحضـاره بالبحـث عـن الشـاهد تـأمروان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف

 تمسـكه بوجـوب فـي الـدفاع أحقيـه قـد بنـت المحكمـة مجلـس القضـاء مادامـت في يدلي بشهادته حتى

 مناقشته 

 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦  طعن٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 

���ن�ن����6���QRون�א�"%�ع�א�-�����دא��!;!(=5�aو�,��.����I6א�Y�c"��;!��ن�
�.�3	��J!�دאم�א�"%�ع�#"��;�,��$(?�<دא��א�c	�د?�و�(��C9J=��و

  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

  ذلك ا كانمل
ـت وحـيـث   ـال مــن شــهادة مــن خــالل دفــاع الطــاعن أمــام محكمــة الموضــوع كــان الثاـب ـه ـن اـن

وذلك علي األخـص الشـاهد األول .. ومدي مصداقيتهم في تلك األقوال الشهود وطعن في أقوالهم 

) رحمـة اهللا عليـه (سـابقة ومحتدمـة مـع المجنـي عليـه الذي زعم وجود خالفات . ؟؟؟؟؟ / المـدعو.. 

جنايـات ؟؟؟؟؟ المقيـدة بـرقم برغم أن تلك الخالفات ثابتـة بـأوراق الجنايـة رقـم ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟ و

 .؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ كلي ؟؟؟؟؟ 

 إال أنه زعم بهتانا بمستهل أقواله 

 أنه ال يعرف المجني عليه وليس بينهما خالفات 
�#�(אل���!��tא�-"�I�!�"�5א�;���Lא<��L¤��������6..�و�Yא�د��6����6�83"م�א��x"א����������3# ����
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 ورغم أن مجلة الشهود موجه إليه مطاعن .. وهكذا 

 ومأخذ علي أقواهلم ثبتت بأنهم مل يكونوا مكان الواقعة أصال 

  ؟؟؟؟؟/ وأن إدالئهم بأقواهلم كان لصاحل املدعو

 ��'B���Y��6"�و���Y(�א<!�����א�����`������ن�5@����(������Qj������6��Nא�(����(ع��ن��@���
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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 

ـلـدفاع ـمبـا يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق ا

 ضه قيستوجب ن

 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 إلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من أن التأخير في ا

 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 

ي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحاكمة همتأخرا  

 ٕيعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية 

  .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(
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 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 ب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبي

 .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 (

 كان ذلك  ملا

�3Y+�א�$��(��������2����3א�.���3ن������6!��"و���Oא�$�������Cو,�P.��3*�������א<��H(ل�وא������
���-Pא��..������I6�Pא��I!��	N)�א�"%�ع�א��Nو��ن���Yא�א�$������D�(��������Cא��@�����O(و���C�5

��Nو�I!��w�����6�I6�P��8$(ق�د%�ع��L�.�
��:�א(ول�א�و	��

�دמ�%���������$�א��و وع���"�א�ط��ن�و�دא������8�"�%��د��.����%.��$�א�����د��������

�%�?��%���?�����%	.��ز�د��������"�1�ذא��������)���ق�א2!��א���(�ن��< ��$�א��L�7א��@دد������8"�א�ط��

�;�����و�ن�א(و�אق�%ط���6دמ�%وא���1ذא�א��L�7א��@دد�..�א�,!وص�

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
مـا يسـمح لـدي الجـاني مـن الفرصـة يسـتلزم أن يكـون أن ظرف سبق اإلصرار المقرر قانونـا  

فظـرف سـبق اإلصــرار وهـو هــادئ البـال ، وتـدبر عواقبـه فيمـا هـو مـقـدم عليـه فكيـر بـالتروي والتلـه 

أمعـن قـد الجـاني نفسـي ويعنـي أن يكـون  : أولهمالقيامه توافر عنصرين أساسـيين يتطلب القانون 

بعـد أن زال عنـه الغضـب ثـم أقـدم علـي فعلـه ورتـب وسـائله وتـدبر عواقبـه فيما هو عزم عليه فكره 

زمنـي وهـذا يقتضـي مـرور  : وثانيهمـا العنصـر يمثـل فـي الواقـع ذاتيـة اإلصـرار وهذاوثورة النفس 

 .فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها 

 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٢١٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�ن�2.*�א:���٢٣٢א�$�=����a@�7א��د?����� �O�,)$-ن�א�)��#�I!د����"�c!�z��ª�)Yא=�و�H
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���������������Y��3�4���PL�+2=6"אد�و���32א��©��وv,�*$���6م��N�aא1+�א�$��8وא���eوא��C[�و5
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 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٢٣٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علـي وجـود ثمـة دافـع لـدي الطـاعن ازم مـن ثمـة دليـل مـادي جـوحيث افتقر الحكم الطعـين  

ذـلـك أن ســبق .. ؟؟؟؟؟ / ـبـال لإلـقـدام عـلـي قـتـل المــدعوبـتـروي وـهـدوء يشــير إـلـي أـنـه ـقـام ـبـالتفكير 

هــو مقــدم علـيـه ورتــب اإلصــرار يتطـلـب كشــرط أساســي أن يـكـون الطــاعن ـقـد أمـعـن التفكـيـر فيمــا 

 .وتدبر عواقبه بعدما زال عنه الغضب وثورة النفس وسائلة 

  هوأن الثابت أن الطاعن مل يكن لديأما 

�و����r�����?=)Zא�"6(������ ��C���£�/؟؟؟؟؟��..�����?=)�Zو���C0ن�א���,�'"�N��4��%ذא�v%
��������������������À���³א=�«J��%)���ن����(א%����"`�א���3�6�W�Xא��V1א����I!���4؟؟؟؟؟��/א��..���$,��@�

��������/�א6�"א��א�"6(�#�a��6و�
�د�����6�83��������ن�����!��א��I6�P%�+�5$+�£�..�؟؟؟؟؟���3�6و
����3�6��",���6��C���£��5"��..���������������!�7א���(=�������W�Xא�t�!�t���Nא������ �.w5�������

����)Y6+�,��وVم��"�א��$�����3�%"`�א��I6��P£���5��.�2"%-�����(�������������..�؟؟؟؟؟��/�!�Iא�"6(�"�א'�
�.א'��$�م�!�Iא���(=�

 كما يشرتط كذلك لوجود سبق اإلصرار 
..������א�	���$��"�ذ1ن�א�	��"�و�ز������.��و%�+�ذ������������1و���%���ز���$��ن��@و����4 

����"�'%���ل�)��	����د�א�%+������(و�������J���מ������ن��1����#�*����$���������	����ل�א�ط�����ن��+������

�.�و�8ز�1ق��و���..�؟؟؟؟؟�/א��د�و

 كما مل يثبت بالدليل القاطع 
ٕواال فـأين .. أن الطاعن حمل ثمة أسلحة وتوجه بها إلـي مكـان تواجـد المـذكور 

 .ولماذا لم يقم الطاعن بالهرب بعد الواقعة.. ح وأين اختفي هو ذلك السال

 فالثابت 
إلــي ثــم توجــه .. فــي محاولــة لعالجــه طــاعن توجــه بــالمجني عليــه إلــي المستشــفي أن ال 

.. إـلـي مركـز الشــرطة لإلـبـالغ عــن الواقـعـة ـثـم توـجـه .. مسـكن المجـنـي علـيـه إلـبـالغ والـده بالواقـعـة 

ع هذا الترتيـب لألحـداث أن الطـاعن كـان يضـمر سـبق اإلصـرار فكيف استقت محكمة الموضوع م
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 .علي الواقعة ؟

 ومن ثم 

..�و���Qj� !�#��39א�(�(ع�,�2�z�ª��%��v.*�א:��Hא=�����������..�و!�����I!���$"م�����
�و�א<و=אق��و�א�$��(ن����������t#א�(א�I!و!"א%-��������������..�دون�!@(غ��I6��P����6���3.4א��,�8و���$�+�,��

����	�V3د%����6و%�*���Yא�א��z��sא��c"د���������Jذ��mא��-"�85و���	�����KN�..���`א<!���א���
���$(ق�א�"%�ع�-Pא��+Qل�א�KLJ�"�B5. 

  الثاني الوجه 
����������������������.���א���מ�א��ط�ون�����א�%+&��ن�����$�د��وع�و�و	���د���ع�א�ط���ن�و��מ����د�

���g/%�دא%���������..�א��د�א����ن�و����ل�	�4&��دود��9	��$�و��.�$�%�	ز��ن��	��.$�د���ع�א�ط��

	و�$��1א�%"�%��#��د;�%.��و�מ���+#��ن�ذ�#�،�و���Jط���&������$�א��و �وع�د��وع������������������א�

ق�����א2,�ل�א�	��מ���وق�א�د��ع��%��Hو��د�א(���א�ذ�ن�و��%�دא%��دون���8אد���א�ط�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
ليه بمـا يفنـده المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عمنازعة 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 

حاجــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون  ممــا يتعــين معــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك 
من وجه حافظة المسـتندات المقدمـة ) المرفقة مع هذا الطعـن(ومن خالل الصورة الرسمية  

أن الحكـم الطعـين لـم يشـر مـن قريـب .. يتضح وبجالء تـام .. أمام محكمة الموضوع من الطاعن 

رغــم وـلـم يـقـف عـلـي ماهيتـهـا ، وـلـم يعـمـل عـلـي فحصــها وتمحيصــها تـلـك المســتندات أو بعـيـد إـلـي 

أو يعتـدي علـي وأنه لم يحمل ثمة سـالح بالواقعة تمامـا ، انتفاء صلة الطاعن جوهريتها في إثبات 

ـي المستشــفي أي شــخص ،  ـه إـل ـي علـي ـي نقــل المجـن وأن دوره فــي هــذه الواقعــة اقتصــر فقــط عـل

 .لمحاولة إسعافه وعالجه 
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 هذا ورغم جوهرية ما تقدم 

 �����������������a�`��5�70$���43و���Nא������mذ���a���$9��/��@#Jو�q3و�����x�%ذא���J�`وא��
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  لثالثا الوجه
%+�&�����$�א��و وع��ن������8א�ط��ن����1و�����د���8���و*��و&�א����ط�������"�������������������א�

�מ���H�����%��מ�و;��%!و��א�%��������ل�1�ذ�9א(����ل�א�����و�$�������������������h��"א���.د�א����)�����

�ن������מ����ق�א%.�����*�$�وא'�$���������)�د��ل�� ��،����8��������و1�و�����ط��%��������..���@��.���و�,

�.א�����$�دون����J�و�و ��6"�א;�%���������Xد�א2,�ل����د��ع�

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 
للتهـمـة المســندة إلـيـه يـعـد ـمـن أوجــه اـلـدفاع الموضــوعية الـتـي ال إنـكـار الـمـتهم 

ـرد عليهــا مســتفادا مــن أد ـة الثبــوت التــي أوردهــا تســتأهل ردا ، طالمــا كــان اـل ـل

 .الحكم 

 )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 االتهـام علـي ثبـوت وماديـه ومعتبـرة عة من بيان أدلة قاطالمطعون 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 التهمة عنه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 ء علي ذلك وبنا

 ��������������������������و�O�,�"#��39وא������L��3�N(�א��Q+�א�P-�(ن��I�!���3%£���د��8�3!��د`�!-
��������������3�6�Wא:�5א��א�-�=ض���������و�9�eق�א��و�YزJ�8و���"`�א�����I6��P..�����6(א��3���%א�$

و�ن���%���%-�ل�و!$��Y�"Hא�א'�	�م��I�6�O="Hא���	+�א<ول�א���`���5$�+�£���د���������������8�3..�
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 هذا 
 لمتعددة وبرغم عيوبهطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال  الوحيث أن في تنفيذ الحكم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالتي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 ����������������a�8�xא�������+�Qא�א���Y���3�4��z��$5v,�8N�-א��*cل�א�).$,�tP$5�`א<!��א��
��6)�)!�8Z��א�I-Pא�.�

 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 المطعون فيه : ثانيا 

 .لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

رقــم ؟؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟؟ جنايــات قســم ؟؟؟؟؟ والمقيــدة بــرقم وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه : ثالثــا 

 .؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ كلي ؟؟؟؟؟ والصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ 

 والقضاء جمددا 

 .بنقض الحكم الطعين وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه : أصليا 

ضـوعا مـن جديـد أمـام ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات ؟؟؟؟؟ إلعـادة الفصـل فيهـا مو :احتياطيا 

   وكيل الطاعن          .هيئة مغايرة 

                                                                       المحامي بالنقض   
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�מ�א�!�د��ط������"�א���وذ�#�

.. في القضية رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جنايات مركز سنورس من محكمة جنايات الفيوم  

 : والقاضي منطوقه ؟؟؟؟؟والصادر بجلسة ..  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ كلي الفيوم والمقيدة برقم

 حضورياحكمت احملكمة 

 �I!�8���.#�-D�/؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�)I6�P�3��9א���(א�I�@��,���6�Oא)42�kKZد�"c�
���	3�J�"42�.�

�و'د���ن��و وع�א;%.�מ�و��,ص

��و'�/������%��"�

 :اتهمت النيابة العامة كال من  

�.؟؟؟؟؟؟؟� −١
 )�.א��3��9�I6�P(؟؟؟؟؟؟� −٢

 : محافظة الفيوم – بدائرة مركز سنورس في يوم ؟؟؟؟؟؟ بزعم أنهما

 املتهم األول 

 والمبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة باألوراق ، ؟؟؟؟؟؟السيارة الرقيمة سرق وأخر مجهول 

وذلك في الطريق العام وبطريق اإلكراه الواقع علي المجني ؟؟؟؟؟؟ ، / للمجني عليه والمملوكة 

 في وجهه فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا شاهرين أسلحتهم الناريةعليه ، بأن اعترضوا طريقه 

 .لي المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات واالستيالء عبتلك الوسيلة من شل مقاومته 

 .أسلحة نارية غير مششخنة  ومجهول بغير ترخيص أحرز -

 دون أن يكون مرخصا له أنفة البيان علي األسلحة النارية أحرز ذخائر مما تستعمل -

 .بحيازتها أو إحرازها 

 املتهم الثاني 


���3!@�و#��و!���I!���xא��8j��5�4א�(H^�א<ول�����L����Yא�@�3=?�و�+#=
��.�!���6�m��,����6�tא��4(�א�.��,�<و=אق�؟؟؟؟؟؟

�و�����7دא�$

)  نقل–شيفروليه ( المزعوم قيام المتهم األول بسرقتها أن السيارة

الطاعن (تختلف تماما عن  تلك السيارة المزعوم قيام الثاني 
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ولي ، كما أن مالك السيارة األ)  مالكي–كيا ريو (بإخفائها ) حاليا

؟؟؟؟؟؟ ، في حين أن مالك السيارة الثانية هو / هو المجني عليه 

ن األشياء أورغم ذلك كله تزعم النيابة العامة .. ؟؟؟؟؟؟ / المدعو

ا هي السيارة محل إخفائه) الطاعن( للمتهم الثاني ةالمنسوب

 . !!!!!االتهام األول الموجه للمتهم األول ؟

  فيه أن الثابت أن احلكم املطعونوحيث 

 قد حصل واقعات هذا االتهام املبتور السند 

  ينم عن عدم فهم ما هو ثابت باألوراق ئاحتصيال خاط

 وذلك كله علي النحو التايل 
؟؟؟؟؟؟ رقم بالسيارة قيادته .. ؟؟؟؟؟؟ / المجني عليه وحال سير بتاريخ ؟؟؟؟؟؟  

أسلحة نارية غير اهرين طريقه شمجهولون اعترض المتهم األول وآخرين )  نقل–شيفروليه (

���&�א�����$��ن�%�#�א(���$�א��ز�و�$�:����@@,����:�وא��Xאل����1(مششخنه �L�( في

والتي سلمها للمتهم األول لإلصالح ؟؟؟؟؟؟  ، / السيارة المملوكة للشاهد مواجهته مستخدمين 

"��$��������"�*�&���(و�אق��دמ�!�$�ذ�#����J�ن�א�������א����و�$���@�1د�א��ذ�و��(

� �א�وא'�$ "�� �א�%����.� �א��ز�وמ �وא������ ��وزو�"" $����� "�$�!� ���دמ ط6�� ���

�)�.א�وא'�$

 واستطرد احلكم قائال 
تمكنوا من بث الرعب في نفس المجني عليه .. واآلخرون المجهولون بأن المتهم األول 

 . نقوده بطريق اإلكراه، وعلي حافظةوتمكنوا من االستيالء علي السيارة قيادته وشل مقاومته ، 

 وعقب ذلك وحسبما ورد باحلكم 

 ����wא��+	�����Jא� �!�Iא�@�#� ��x��)�א�I6�P(#�م�א��	+�א<ول�,.�t3א�@�3=?�א�
� �#�2� �©�N�I!� ��x��!� �	�)Q,� +�6���6� ����3�H�7و¬��^�.(وא��`���ن �!�� )Yو

�).א��w, �,�<و=אق�و¬��^�!��و=د�,$�א=�א:����9ذא���
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 ك هي الواقعة التي حصلها احلكم الطعني تل

 باملخالفة للحقيقة وللثابت باألوراق 

 وبناء علي حتريف ألقوال الشهود وإخراجها من سياقها 
وبإغفال لكافة .. ٕالمتهمان وانكراهما التام لهذه الواقعة المزعومة وبإغفال ألقوال .. هذا 

وكذا بإغفال كافة  صلتهم بهذه االتهامات ، ساقها كال منهما للتأكيد علي انتفاء التياألدلة 

أي وبالتالي بطالن الرسمية الجازمة ببطالن كافة اإلجراءات التي اتخذت في حقهما المستندات 

 .هذا كله باإلضافة إلي إغفال حقوق الدفاع للمتهمين دليل قد يستمد منها ، 

 وقد أصدرت حمكمة املوضوع حكمها 

  املذكرة ه سلفا مبستهل هذهلياملشار إ

 �*3.P��a�;Po�,��3-!����ذ��mא�Q+�א��`���Dد�א:/Kع�5��3�6������Y�ªא�
��3.@��aو� �א�-�و�� �א�(א#-� +	%�a� 8P.�א� =)x$א�� ��J� �%��J� ،� ���و~��� א�$��(ن
�7�� ���6�د��� �وא����aא'2�"'ل���3$!� �%�I6�KC%@�د ،���	����� �א�4@(,� א:دא��

3�6� 2��4دK�� ���H��%��� �وYJ"א= �א�"%�ع ��$(ق �א�@3+ �א:KLل zK�� �و�Yא ،� �	
� �א��O����Cא�"2�(=��5وא�$��(���3¦�� 2(`��ن�5.�د=�..��H�4!�I6�Pא���-!�"�����!�)Yو

!$�=א�,����Y���6�I-P��,��5�$א�א�5�P,�+Q*�א�j�I!��$4.@��،�و#"���3#"����5�$/-��4
� ،� ��=�l5؟؟؟؟؟,� �؟؟؟؟؟ �4@�� ����Jא�-"�I!�"5א<2.�[�,�#+�؟؟؟؟؟ ��Yא �4-/�a�"4�@5� )Yو

�:و���6��Yא��4(�א������..�و�و��Nא�-(א=�وא�.KPن�א�����4ل�!�Iא�Q+�א�P-(ن���3%
�������א�ط�ن

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق : السبب األول 

ال عن خمالفة القانون بإنكار قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فض

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

%vن�א�@�$����3�6%$	��و#��Cא��ن��-��3אP��a�;Po.3*�א�$��(ن�H�?"6(=�..�,"א���5
��Y9"אJ��%א)���:�و���6��Yא��4(�א�����..و�8P.��O'�9א�Q+�א�P-(ن���3%,

أو التأكيد وجود قاعدة قانونية موجودة ، ر الحكم بإنكاوتتحقق  : صورة مخالفة القانون 

بتطبيق الحكم وتتحقق  : وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. بوجود قاعدة قانونية ال وجود لها 
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أو نحو يؤدي إلي نتائج مخالفة ، علي أو تطبيقها قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها ، 

بخطأ يقع وتتحقق  : وصورة الخطأ في تأويل القانون. .علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهي تتحقق عندما  : وصورة بطالن الحكم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 

عندما وتتحقق أيضا بأن يصدر من هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، تتعلق بالحكم كنشاط 

وأخيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثر في .. ره تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصد

 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

 ثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل علي أك
�א�و	��א(ول� ��מ��و�د����ن���وא'�$���ل�: �א���מ�א�ط��ن��"�%ط��ق�א���ون������ ,ط�

�ذ�#��ن� ،�&��א;%.�מ���"�א���و�א�*��&���(و�אق�و��� ��	��6א;�%د;;&�وא�%�

)���Hد!� ���س��.� �א���מ�א�ط��ن��"��دو��%� �א�%"��و�د�1 ������و�אق�א�وא'�$ ;8

�..א�$���2א���طل�א�ذ�Hא�%!מ����א���מ�א�ط��ن�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
باإلدانة يجب أن يشتمل وكل حكم علي األسباب التي بني عليها ، حكم اليجب أن يشتمل  

وأن يشير إلي نص القانون ، فيها علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت 

 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 ������������������.N)�����3,����6�8ن�א�(א#-���א�@��c5ن��א�$��(ن�#"��وQ9�8��a��N+�,�:دא����
� x�p��=��ن�א��©��وא��sو�zא���و#- �%3	��وא<د���א���א2��,�*$�������3,�،��,)$-���

Rא� �	4!� x�p��א���א2 �,�5vאد�!Bد`�א<د�� �!�Iא��	+�و�ن����Vم ��O).Zو#(6	� ��Q
5���Cو��Nא2�"'¦��,	��و��Y�L;!��!K2،�وJ'���ن�א��H�#�+Qא�����.!4	��א:دא���9

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 



 

 - ٢٣٧ -

 كما قضي بأن 
 لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر مـــــن المقـــــرر أن 

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 

مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣سنة  ل١٨٣٦٣الطعن رقم (

 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

�د��� �I!��,� -4��א# �!���6��	1�C#و� �	�Q9�+3$ن���������Qj���6א�(�(ع�
��a� ,�Z�8Hא<و=אق���¦��H�46و.�

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

 ملا كان ذلك 
وما أوردته فاهيم القانونية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه ، وبتطبيق جملة الم 

تام أن تلك المحكمة يتضح وبجالء .. محل هذا االتهام بيان للواقعة فيه من محكمة الموضوع 

 ليس لها أصل ثابت باألوراق ، وسايرت بال سند أمر لها ظروف ومالبساتاعتنقت واقعة 

 . النيابة العامة اإلحالة الباطل الصادر عن

 فبدال من أن تعمل حمكمة املوضوع علي تصحيح خطأ النيابة العامة 

 وتضاربها يف وصف االتهامات املوجهة للمتهمني 

 � �,�<و=אق  ,�Z� )Y� �!� t!� *���� �	�-Nو� ..�mذ�� �و=א� �א�(�(ع ��Qj� #�@א�
{��6�I6�+45"م�.�.א�(H^�א�.�(=�42"��وא����C-,�t!��#�4א�.-��א�(א=د�,;!��א:����9

�א��`� �א��4( ��6� ���@,K!و� �و�ªو%� �א'�	�م �وא#-��Y�Oא �3�x,� ��QRא�m��� J��م
�א�$�����pD���Cא�$��(ن�و���6א<�qL!��4א��د?� �!�I#��(ن�א:�Nא�א�Y��3-5٣١٠�Oא

�و%*� �א���و#- �3%	� zو�sوא�� �,)$-��� �.N)��א�@ �א�(א#-� �,�3ن  .Nو��א��� א��31�4
�w��3א��H(�(ع���7!-�(م��א���Qj�O�5"46�I!��, �,�<و=אق�و���D��3د���4

�.!x"=��و42"��
�
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H�%+���*و1ذא���س��د���

���ل���د%��و� د%��א���/ق�א$�%3

 احلقيقة األويل 
سيتبين منذ الوهلة الصادر عن النيابة العامة قرار اإلحالة فإن المطلع علي .. بداية  

محمد /باإلكراه من المجني عليه) مع آخرين(المتهم األول بسرقتها  قيام أن السيارة المزعوماألولي 

 ) .؟؟؟؟؟؟ (تحمل لوحات رقم " نقل " هي سيارة ماركة شيفروليه .. توفيق محمود 

�������$�����

وهي السيارة ماركة كيا .. بإخفائها ) الطاعن(المتهم الثاني المزعوم قيام عن تلك السيارة 

 ) .؟؟؟؟؟؟  (التي تحمل لوحات رقم " مالكي  "  ريو –

 مما يؤكد أن قول النيابة العامة 

 الذي انساقت ورائه حمكمة املوضوع 

 � ���wא�� +	����� �א�@4" �א'�	�م �,;ن �א�I6�P(وא�Vא6+ �!@�و#��) ��3
�� ��L�� ���
�.!�m��,����6�t)�؟؟؟؟؟؟��(و!���I!���xא��8j��5�4א�(H^�א<ول�و��Yא�@�3=?�

��א��(ض������++��و����'ض��*��()#و�'ول����#ض

�و����$���/��.���-و�אق�

بل تعددت ..  مجرد أرقام اللوحات فقط  فيلم يكنبين السيارتين ذلك أن االختالف 

 .لكال منهما واقعة تختلف عن األخرى تماما  سيارتين القاطعة بأننا أماماالختالفات 

 فالسيارة األويل 

 �،�^3�L�8$��،��3��3و�
���=�!��3�6�WXא�m�!�/م��#=��O�9)��8؟؟؟؟؟؟��،�و��
�z؟؟؟؟؟؟��(و�9و.�(�

 أما السيارة الثانية 

 � �3�� ��=�!��	%–� �!��mא�"6( ،���K!� ،� )5=�� �=#�م�/�O�9)��8و��� ،� � ؟؟؟؟؟؟
�z؟؟؟؟؟؟�(و�9و�..�(��	P.و��� ��9ل��)[,�Cم�؟؟؟؟؟؟��)�9@.���ز6+�א��#=��O�9)��8��

�^5)2�W,���K!.�
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 من ثم يتضح و
كركيزة (ما أوردته النيابة العامة وانساقت ورائه محكمة الموضوع وأسست عليه أن 

المتحصلة من جريمة أخفي السيارة األولي ) الطاعن(أن المتهم الثاني ) أساسية قضائها باإلدانة

ارب مع المعدوم سنده والمتضهو قول قاطع ببطالن أمر اإلحالة ) المنسوبة للمتهم األول(السرقة 

علي  – وفقا للقانون ونفاذا لواجبها –حيث كان علي محكمة الموضوع أن تعمل بعضه البعض ، 

 .ٕتصحيح هذا الخطأ الجسيم واعطاء الواقعة وصفها الصحيح 

 إال أنها مل تفعل وشاطرت النيابة العامة يف خطئها اجلسيم 

 واختذت منه سند وركيزة لقضائها الطعني 

 �B5�`א<!��א���)Yو�I6� Q@!�
�m,;ن����Qjא�(�(ع����L �א�$��(ن�و�K,�"
� ��aא�"6(¤ t#א�(א� �3�H� +	%�a� �	.Nوא� �دא�� ..��$4��,� �N"�5א �	1�C#� 8-�� �D

�.وא:����0

احلقيقة الثانية 
محمد توفيق / ما زعمه المجني عليه .. الموضوع رددت بال سند أو دليل أن محكمة  

 .هم أربع أشخاص ) بفرض صحة ذلك(ة سيارته من أن القائمين بسرق.. محمود 

 وذلك رغم عدم قيام مثة دليل 
أو بأي سند مرسال ولم يقدم شاهد في هذا الشأن زعم المجني عليه فقد جاء .. علي ذلك  

؟؟؟؟؟ / المسطرة بمعرفة الضابط التحريات إلي أن ما أوردته هذا باإلضافة أخر يعضد مزاعمه ، 

مرسل أيضا ومجرد ما هو إال قول  مرتكبي الواقعة هم أربع أشخاص في هذا الصدد من أن.. 

 .ترديد أعمي لما قرره المجني عليه 

 بدليل 

 � �`�!�Iא<
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 وحىت بعد هذا التاريخ 
المزعوم أنهم اشتركوا عن تحديد أي من األشخاص الثالثة التحريات ومحررها فقد عجزت  
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 .؟!!رة مع المتهم األول في سرقة السيا

 وذلك كله 
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احلقيقة الثالثة 
زعم بال سند الالتي اعتنقت فقد رددت محكمة الموضوع زعم النيابة العامة .. وهكذا الحال �

أشهروا في وجه المجني عليه أسلحة نارية غير .. واآلخرين المجهولين بأن المتهم األول 

 .مششخنه 

 فعلي الرغم من عجز اqني عليه 
 إلي ثمة عن التوصلة ومشاركوه فيها الواقعوعجز ضابط علي ذلك ، مة ثمة دليل إقا عن 

، ضبط أي منها أو حتى معرفة نوعها ، كما عجزوا عن نارية في الواقعة إلي وجود أسلحة دليل 

فضال عن عجز النيابة العامة في تحقيق هذه الواقعة المزعومة وأخذها بهذا القول المرسل علي 

 .علته بال سند 

 فربغم مجاع ما تقدم
السيما وأن المتهم .. مقررة بما ال سند له أو دليل عليه تأتي محكمة القضاء الطعين  

وهو األمر الذي يؤكد اعتناق تلك المحكمة لواقعة ال ها جملة وتفصيال ، الواقعة برمتاألول أنكر 

 !!!!!!!!!!.بها وزميله بل وأدانت الطاعن .. سند لها وال دليل عليها 
�وא(�*���ن�ذ�#����

�����ن�%���#�א(�����$�א�������$�:�������–����������د��–ن�������$�א�����מ�א�ط����ن�'ط���&�����

�:وא��Xאل����1!!��@@,���

مـة الموضــوع علـي ـكـون تـلـك وقـفـت محككيـف  �

األســـــلحة المزعـــــوم وجودـهــــا بالواقـعــــة غـيــــر 
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 !.مششخنة ؟

أليس ذلك من األمور الفنية المتخصصة التـي  �

 !.يجب أن تثبت بتقرير فني قاطع ؟

وهل تـم ضـبط أي سـالح بـاألوراق حتـى يمكـن  �

ـــر فنــــي(القــــول  ـــو بغيــــر تقرـي ـــه غيــــر ) وـل أـن

 !.مششخن؟

����+Z�I!�3=�א����..�و	א�א��Y�ª�����5����������������Qj���4!� $�@4"�א��(א#-��א����$3$א���`�א�2
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 احلقيقة الرابعة 
  "كيا"هي ماركة .. محمود مبروك عبد القادر / للمدعو أنه برغم ثبوت أن السيارة المملوكة 

وبرغم أن  قطع وأكد بذلك ، الذيكانت بحوزة مالكها المزعومة ؟؟؟؟؟؟ وأنها بتاريخ الواقعة 

  ."سوزوكي" ماركة كانوا يركبون سيارة أكد بأن األشخاص الذين هاجموه المجني عليه ذاته 

 إال أن احلكم الطعني 

��א2�p"!(א� �)	Xא��¢���
42"��و�د��83,;ن�א��	+�א<ول�و�K,��1�C#�aو=د��
�!!!!.�א��a��!)6Vא�(א#-�..��j(د�!�و��6."�א�$�د=�/��32=?�א�"6(�

 وهذا يف ذاته 
ومدونات هذا االتهام بصحيح واقعات علي عدم إلمام محكمة الموضوع دليل قاطع  

؟؟؟؟؟؟  والسيارة الواردة علي / السيارة ملك المدعوبين ال يوجد وجه شبه السيما وأنه .. تحقيقاته 

أمر غير صالح للقول  وهذا بال شك" حمراء اللون " سوي اللون فقط .. لسان المجني عليه 

بصحة ما أورده الحكم الطعين السيما وأن هناك ماليين السيارات المتحدة في ذات اللون 

.!!!!!!!!! 

 احلقيقة اخلامسة 
بـأن ـسـيارته ماركـة ـشـيفروليه    إلـي ـمـا أكـده المجنـي علـيـه ذاتـه طـن محكـمـة الموضـوع لـم تف 

أنها كانت في حيازة المـتهم الثـاني ماما باألوراق ولم يثبت تقد ردت إليه قبل تاريخ ؟؟؟؟؟؟ " نقل" 

إال كـان قـد أبلـغ و(أو أنه كان يخفيها ، أو أنه هو القـائم بتسـليمها إلـي المجنـي عليـه ) الطاعن(

 ) .عنه هو وليس المتهم األول
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 ومن ثم 
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احلقيقة السادسة 
لم تفطن إلي استحالة تصور أن يكون المتهم أن محكمة الموضوع .. إلي ما تقدم أضف  

 .د ابتاع من المتهم األول السيارة محل االتهام بالسرقة ق) الطاعن(الثاني 

�و�aذא�Oא��(#3 �5$(م� �YאU
�א "#� %Q5�^3Q(ن
��	Q��!���J��Yא<ول�,�د�+	��!.؟)א�3�6�WX(א�

ومن جملة الحقائق أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن الحكم .. ولعل جماع ما تقدم  

ٕام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق والتحقيقات ، وانما المطعون فيه لم يورد بيان واقعة االته
اعتنق واقعة ال سند لها وال دليل في األوراق أتي بها من عندياته واتخذ منها سند وركيزة علي 

وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين مبناه االفتراضات والتخمينات واالستنتاجات .. إدانة المتهمان 

دليل عليها ، وهو ما ال يحقق غرض الشارع من إيجاب بيان الخاطئة التي ال سند لها وال 

الواقعة المستوجبة لعقوبة المتهم بيانا صحيحا له سند من األوراق ، وهو ما أخطأ الحكم فيه 

 .مخالفا بذلك القانون 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

 � ...� �	4!�  �xp��א2 �א�� �H�4-א�� �,�3ن a� ��QRא� O�x#� �א���ق�وJذא O).Z
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 )١٦/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٨٠٢رقم الطعن (

 )٢٦/١٠/١٩٦٤ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (

 )١٣/١/١٩٦٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٠٢الطعن رقم (
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 علي أن  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
، أو في محاضر جمع ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي  

 .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 ، ولها تعديل التهمة  

ولو كانت لم تذكر إضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ب

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها في العامة علي الواقعة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

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

 وجوب أن – أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة 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 الدعوى ، ة المحكمة ملزم

 .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 
للواقعة كما وردت ه النيابة العامة األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطي 

أن تطبق علي الواقعة المطروحة عليها بل أن واجبها بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 

أن يمنع وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 
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ها إلي الوصف الذي تري هي أنه متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصالمحكمة من تعديله 

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (

 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
يتجلى .. م الماثل المفاهيم واألصول والثوابت أنفة البيان علي أوراق االتهاوبتطبيق كافة  

وعدم صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة الراهنة ، بطالن ظاهرا 

وحيث لم تفطن محكمة الموضوع إلي صحيح الواقعة المعروضة عليها حسبما أسفرت عنها 

ك العوار بدال من أن تجابه ذلوأباطيل وصف النيابة العامة لها وانساقت وراء مزاعم األوراق 

 .من صحيح عملها ومن أوجب واجباتها وتعمل علي تصحيحه وهو 

 فإذا كانت قد فعلت لتبينت بوضوح بطالن وصف 

 )الطاعن(إخفاء أشياء مسروقة يف حق املتهم الثاني 

 وفقا لألسانيد القانونية اآلتية 

 سند األول ال
 ���:�L!א���'��2���$א�9א����و�����%.מ�א(ول�1و�و�L!ن�و�������د�د�و�מ��מ�
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ادة باملفقد نسبت النيابة العامة للمتهم األول جريمة السرقة باإلكراه المؤثمة .. بداية  

  من قانون العقوبات التي تنص علي أن ٣١٥
العامة سواء كانت يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد علي السرقات التي ترتكب في الطرق  

في دن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ، داخل الم

 :األحوال اآلتية 

ن فأكثر وكان أحدهم علي األقل حامال سالحا ظاهرا إذا وقعت السرقة من شخصي: أوال 

 .أو مخبأ 

 .إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق اإلكراه : ثانيا 
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 : ........... ثالثا 

 ملا كان ذلك 
مادي معتبر علي خلوه من ثمة دليل ومن مدونات الحكم الطعين وكان الثابت باألوراق   

 من قانون العقوبات ٢ ، ٣١٥/١اه المشدد العقاب عليها بالمادة توافر أركان جريمة السرقة باإلكر

مع المتهم األول في ارتكاب أن ثمة متهمين آخرين قد اشتركوا كما أشرنا سلفا إذ لم يثبت ، 

دليل أخر علي وجود ثمة  أو أي ثمة شاهدعن تقديم وعجز المجني عليه الجريمة المسندة إليه ، 

 ).وذلك بفرض نسبة االتهام بالسرقة أصال إليه (ل أشخاص آخرين مع المتهم األو

 أضف إيل ذلك
اإلثبات بأي دليل مادي معتبر صحة المباحث وأقوال مجريها عن فقد عجزت تحريات  

 .كما عجزت عن التوصل إليهم / بوجود أشخاص آخرين مع المتهم األول القول 

 وهكذا احلال بالنسبة 
فهذا أيضا .. كان لديهم أسلحة نارية زعما في الجريمة ومشاركوه للزعم بأن المتهم األول  

وكذا عجزت التحريات عن إثباته ، إذ عجز المجني عليه قول مبتور السند والدليل وال شاهد عليه 

بل جاءت هذه المزاعم باألوراق مجرد أقاويل مرسلة مخالفة .. ومجريها عن تقديم أي دليل عليه 

ن ضبط أي أسلحة سواء نارية أو غيرها وسواء مششخنة أو غير للواقع واألوراق التي لم تسفر ع

 .مششخنه 

 هذا وإذ خلت األوراق من مثة دليل

 � �א��©� ]�Q�=א�a� �א<ول +	��א� 
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 االحتمال األول 
هذا الفعل لم يرتكب وأنه  ، مخالف للحقيقةفي حق المتهم األول أن يكون االتهام برمته  

 .لعدم قيام دليل مادي معتبر علي ذلك أصال 

 أما االحتمال الثاني 
وأن يكون قام بتهديد المجني أن يكون المتهم األول قد ارتكب الواقعة المسندة إليه بمفرده  

فإنه ال يكون  – وبفرض صحة هذا االحتمال –عليه بسالح ناري واستولي منه علي سيارته 

ف السرقة باإلكراه قد انعقد حيث أقر المجني عليه أن الواقعة المزعومة تمت الساعة      وص
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 . من قانون العقوبات ٣١٥/٣ صباحا وليست ليال كما اشترطت المادة ٦

 ويف كل األحوال 
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إذا صح جدال ارتكابه للواقعة فإنها ال تعدو أن تكون واقعة استيالء علي سيارة ملك الذي  

 . من قانون العقوبات  مكرر أوال٣٢٣الغير المؤثمة بالمادة 

 والتي تنص علي أن 
يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك 

علي سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة ال تزيد علي 

سنه ، وبغرامة ال تقل عن مائه جنيه وال تجاوز 

 .خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  علي الواقعة والدليل القاطع علي انعقاد هذا الوصف الصحيح

 � �3�6�WXن�א�–� �#(א��� ��Hض���,�–��K3�2'�,���,;ن�א��1�$ ��Hא�9 �#�� "#�
��Q�!�?=�3@��3،�و,���-�8#�م�..����6א��J��Yل���د��א�I!�¶�.!��4!ل�,��و/�.(א��x�'�,א�)!�#

،�א<!��א��`��B5"�א������=��Iא�����mא�1�P6v,�..��#�@���])�P	+�א��ل�وאU2د��32=���
و�ن�א<!��'�5-"و��ن�Q5(ن�¨�د�א2���K3<��אض����Y�`�Lא',�Vאز��و�א�x(ل����6

�+¦�*¯�'�!.�

 ملا كان ذلك 
بصحيح واقعات أن عدم إلمام محكمة الموضوع يضحي ظاهرا .. ومن جملة ما تقدم  

عن إعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح ، الماثل أسلس إلي عجزها وظروف االتهام 

لعدم توافر أركان عاب قيد ووصف النيابة العامة لهذا االتهام الذي وتصحيح الخطأ الجسيم 

 .السرقة باإلكراه تماما باألوراق 

 سند الثاني ال
��"���و�������Lذ���9 �K��!و�"�א����ن��������K$�א��و وع���وא'�$�و!+.��א�

�א��%.מ ��ن���%+�د ���� �و�� 6�%%��� ،� �א(ول �א��%.מ �א�*��"�و�ن�%ط�ق�������"��ق
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��������ن�'��ون�א��و��&�٤٤א�+���א(و�"��ن�א���د��

 والتي نصت علي ان 
يعاقب بذلك مع علمه من جناية أو جنحة أو متحصله أشياء مسروقة كل من أخفي  

 .بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد علي سنتين 

 وإعمال هذا النص يتطلب 
وأن يكون علي علم متحصل من جريمة سرقة ، شيء  أن يكون المتهم الثاني قد اخفي 

 .من كونه متحصل من هذه السرقة 

 ملا كان ذلك
قد ثبت علي النحو المتقدم أنه ال يمكن وصفه بأنه وكان األمر المنسوب للمتهم األول  

لم يخف أشياء مسروقة أو متحصله من ) الطاعن(المتهم الثاني بأن األمر الذي يؤكد سرقه ، 

لم .. وعلي النحو الثابت باألوراق ) الطاعن(أضف إلي ذلك أن المتهم الثاني قة ، جريمة سر

وظلت معه حتى .. المتهم األول األول استولي عليها فالسيارة محل االتهام .. يخف شيء أصال 

 ).الطاعن(فمتي وأين وكيف أخفاها المتهم الثاني ) المجني عليه(قام بردها إلي صاحبها 

 ال وال يعقل أن يق

قد اشتري السيارة ، ثم الزعم ) الطاعن(بأن المتهم الثاني  

 ).المجني عليه(بأنها أعيدت لمالكها
 عالوة علي مجاع ما تقدم

كان يعلم ) الطاعن(من أي دليل مادي معتبر علي أن المتهم الثاني فإن األوراق قد خلت  

فكيف .. ي اإلطالق ولم يخفيها بل أنه لم يحوزها علبأن السيارة محل االتهام األول مسروقة ، 

ٕواذ عجز الحكم الطعين عن اإلجابة علي هذا التساؤل فإنه ينسب إليه ذلك دون دالئل كافية ؟؟ 

 .يكون معيبا مستوجبا النقض 

 سند الثالث ال
 � �.�� �א�ط��ن ����ز� �א��ز�وמ �א������ �(�ن �؟؟؟؟؟؟ ��'מ ��ن�) �א@%�א�1 ���� وא���ل

� ���ل �و�,+��1 �א(ول �א��%.מ �.%'���� ����� �א���'$�.. �وא'�$ ���ل �������� ��!�� &�%� ;

��'מ�؟؟؟؟؟؟�(����2א�9��+$�א�ذ�����;%.�מ�א(ول� ط��6,ط��א���מ�א�ط��ن��"�)�..�����

�������ن�'��ون�٤٤%ط��ق�א���ون��������دא�%����"���د��ن�א�+���א�*���$��ن�א���د��
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 التي تنص علي أن
ي يعلم بأن األشياء التي يخفيها متحصله من جريمة ٕواذا كان الجان

 .عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة 

.. من المادة السابقة وفقا للفقرة األولي وحيث أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة .. هذا  

المتهم الثاني قد عاقب أما وأن الحكم الطعين .. معاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين 

 " .السجن المشدد لمدة ثالث سنوات " بذات عقوبة األول وهي ) الطاعن(

  مكررا٤٤فإنه يكون قد طبق الفقرة الثانية من املادة 

 من قانون العقوبات يف حق الطاعن 
سرقتها ذلك أن السيارة المنسوب للمتهم األول .. يخالف القانون بال شك وهذا أمر  

بالسجن المشدد لمدة ثالث " بما جعل محكمة الموضوع تنزل عليه عقاب ) ؟؟؟رقم ؟؟؟(باإلكراه 

 " .سنوات 

 ليست هي باملرة 

 ����wא��+	��א�I6�P(א�@�3=?�א�6V(م�#�3م�א� �!�Iא��	+�א<ول�،�) �و
�א1	� �	1��Lv,
��-!��	P.6(م��V��83א�(א=د�����2)�=#+�؟؟؟؟؟؟(وאx���.وذ����6�mא�

 ) الطاعن(خذ املتهم الثاني وهو ما ال حيق معه أ

 جبريرة  املتهم األول 

إذ ال توجد ثمة رابطة بين الواقعة المزعومة في حق الطاعن  

، وبين الواقعة المنسوبة للمتهم األول فكال منهما تخص سيارة 

  .ىتختلف تماما عن األخر
 ملا كان ذلك 

 Poא�!"`�א�Y�ª�����5�V1��=3��2"�و��I!م�"$���!�����I!3*�א�$��(ن�و.P��a�;
�#�א=� �,KPن �Nو��و ��PL��36��3�x��I6([�و �V�6و��-Pא�� +Qא�� �3%�`)Y�`א��
��	�P�2� ���6Jل I6� �א�(�(ع ��Qj� V�6� +Z� I!و� ،� �א�-�!� �א��34,� I6� �א��xد= א:���9
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���$��Cوא:����9-�5��D����.א�P-(ن�P��a�;Po�,��3-!��3%.3*�א�$��(ن�و~���
� J��*א�� �א�و	� �א��ط�ن�: �ن� �%	�وز ������ �א���ون �%ط��ق "�� ��,ط� ���� �א��ط�ون א���מ

�א��ض���"�א�ط��ن� �دون�و	ود�8ذن��ن�א�����$�א����$��و�א�وא �Kא���ن��"�8	�א4

�א��ط�ن����%�دא&�����$�،� �وذ�#��:מ�*�و&�1ذא %وא������$��ن���;&�א�%��س�،

�� �و1و�א(���א�ذ1������Hذא�א� ��4و��%و	���

 بداية 
فقد رسم المشرع أحد طريقين لمشروعية القبض علي المتهم 

س الواردة حاله من حاالت التلبأن تقوم : األول وتفتيشه ، 

إذنا  أن تصدر النيابة العامة :الثاني حصرا في القانون ، 

 .صريحا وصحيحا بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 وكال الطريقني مشروط بتوافر دالئل كافية علي نسبة االتهام

 للمتهم وهذا يتضح جليا يف 

 بقوهلا ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٤نص املادة 
بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس في أحوال التلبس قضائي لمأمور الضبط ال

أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية علي لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .اتهامه 

  من ذات القانون التي تقول بأن ٣٥وكذا من نص املادة 
جاز لمأمور الضبط المادة السابقة في األحوال المبينة في إذا لم يكن المتهم حاضرا  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره 

علي اتهام الشخص إذا وجدت دالئل كافية غير األحوال المبينة في المادة السابقة وفي  

أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض ............. بارتكاب جناية أو جنحة 

 ....... عليه 

 املقام استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا 

'��(ز�א�$.�����6א��	+�,��70(א%��د'���81%��3وJ'���ن�א�$.��,�/�8،�%��"'�81 
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 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
قد خلت تماما من ثمة أوراق االتهام الراهن ومدونات الحكم المطعون فيه  من وكان الثابت 

األمر الذي .. بضبط الطاعن والقبض عليه إشارة إلي القول بصدور إذن من النيابة العامة 

الذي لم يتم وفق الطريق القانوني األول ) الطاعن(علي المتهم الثاني طع وبحق أن القبض يق

 .رسمه القانون وهو صدور إذن أو أمر من النيابة العامة يبيح هذا اإلجراء 

�����ن�א�ط�ق�א�/����א�ذ�������א�+��ون�و#و�א����س��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠نصت املادة فقد 
وتعتبر الجريمة ها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكاب 

، أو إذا وجد الصياح أثر وقوعها مع اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة متلبسا بها إذا 

بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخري يستدل مرتكبها 

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

��و��;&�א�%��س�א���!و����"�א���د����+$�א�ذ���%�%و	���ن

�4@���و�Jد=א�	������2 ,��	�"Y�cD��©�3م�א��#�I!��1�C$א��[.Cא��=)!;!�*$��5
�ن��و�!�	���!9�I(א��2،�و'��I6��3405ذ��I6��Y;.���$���m/�5*�א��I!�8$4א��70
�Y"א��

�45��Y=�Z.|�,�א����I6و#(6	��I!א��Z��"	c5و����Y"Y�c5���)Y5$�������6@��!�دאم�.�
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما أن املقرر يف قضاء النقض أن 

 التلبس حالة وصفة تالزم اجلرمية 
ذاتها ال شخص مرتكبها ، مما يبيح لمأمور الضبط 

اهد وقوعها بنفسه أن يقبض علي المتهم القضائي الذي ش

 .الذي تقوم دالئل كافيه علي ارتكابه لها 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٧٧ لسنة ٢٩٥٩٨الطعن رقم (
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 وكذا قضي بأن 
بمشاهدتها أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة حالة التلبس تستوجب  

ك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه وال يغنيه عن ذل

، ولئن كان تقدير أو يشهد أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها من الغير مادام هو لم يشهدها 

التي تالبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة الظروف 

إال أن ذلك مشروط بأن تكون األسباب ضوع إلي تقدير محكمة الموأمرا موكوال التلبس 

واالعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحه آلن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت 

 .إليها 

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 االتهام الراهن المفاهيم القانونية والقضائية أنفه الذكر علي واقعات وأوراقوبتطبيق جملة  

يتضح وبجالء تام انتفاء وجود ثمة حالة من حاالت التلبس أو توافرها في حق الطاعن تبيح .. 

ثمة دالئل كافية قبل قيام بل أن القبض عليه تم .. أو التعرض لحريته الشخصية القبض عليه 

عة القبض إتمام القبض قبل تاريخ واقهذا فضال عن ثبوت .. أي جريمة تذكر علي ارتكابه 

وهو ما يؤكد بما ال يدع مجاال للشك .. المختلقة والغير صحيحة الواردة باألوراق بعدة أيام 

وذلك .. وكذا بطالن كافة األدلة المستمدة منه وأي إجراء أخر يترتب عليه ببطالن إجراء القبض 

 :كله لألسباب اآلتية 

 أوال 
أقر بتلقائية تامة وبدون أن يعلم .. ة العامة أمام النياب) الطاعن( أنه بسؤال المتهم الثاني 

في أن القبض عليه تم .. أثر ذلك علي صحة اإلجراءات وبدون أن يطلع علي المدون باألوراق 

 .يوم الخميس الموافق ؟؟؟؟؟؟  – سنورس – أمام مدرسة الثورة –بشارع عبد الهادي مسكنه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض بأن 
نما يقرر بمكان وساعة وتاريخ القبض عليه ، فإنه يكون حيالمتهم 

األقرب إلي المصداقية إذ أنه ال يعلم اثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 .وما هو مدون باألوراق 

هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما 

هما في وقد أيد)  مساءا٩؟؟؟؟؟؟ الساعة (تم القبض عليهما بتاريخ 
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أي أن القبض تم قبل صدور .... و .... تلك الرواية شهود نفي و 

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 

ررا بأنهما تم القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن ق

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

إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما قد 

وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حالة من حاالت 

المستمد من هذا اإلجراء الباطل وما تاله من التلبس مما يهدر الدليل 

 .إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما 

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

 هذا 

�א�@���6  ��=�l5؟؟؟؟؟؟,�+	���$��א�$.�����6א�� �ز6+�,;�� و��39�ن���,]�א�(א#-�
��wא��+	��#(א���,;���w)�א�I6�P(��א��א,-��!@��א��`�,-"�א�3-�د�א��`�#�tP,��א��a��31�$��

��5م���ZKZ�I!.�

 وهو ما يؤكد أن قول الطاعن

  يف هذا اخلصوص هو األقرب للمصداقية 
 بعد الموافق ؟؟؟؟؟؟بل أكده بأنه يوم الخميس .. بإلقاء تاريخ جزافي حيث أنه لم يكتف  

ال يمكن وفق هذا التفصيل واألقوال من يوم ؟؟؟؟؟؟ ، منتصف الليل أي الساعة الواحدة صباحا 

لم يكن يعلم اثر ذلك علي إجراءات السيما وأن الطاعن بل هي عين الصدق حملها علي الكذب 

 .القبض وبطالنها من عدمه 

 ثانيا  
عن أن القبض عليه تم قبل التاريخ المزعوم علي صحة أقوال الطاعن وكدليل قاطع  

 .بثالثة أيام كاملة بمعرفة ضابط الواقعة 
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 أن والد الطاعن

  رئيس اجلمهورية/ قد أرسل برقية إيل السيد 

   ظهرا١الساعة ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ 

��C=א�!�I!��¦KL�Iא�$.�����²���6 !)I6�Pא�$��(ن�ودو´��)�א��I!دو´��!@(غ�
���4Nذ���.�

 هذا وحيث يزعم ضابط الواقعة 
  إفـك ومخـالف للحقيقـة فإنـه بـال شـك مسـاءا ٤بتـاريخ ؟؟؟؟؟؟ السـاعة بأن القـبض قـد تـم  

 .بما يقطع ببطالن إجراءات القبض 

 ثالثا  
ـــة مــــا تقــــدم   ـــي جمـل ـــب عـل ـــث ترـت أن يتضــــح زور وبهتــــان مــــزاعم ضــــابط الواقعــــة     .. وحـي

ـه أثنــاء وجــوده فــي كمــين ) ؟؟؟؟؟؟/ النقيــب( تالحــظ لــه ســيارة تحمــل لوحــات أرقــام ؟؟؟؟؟؟ مــن أـن

وأنـه تبـين أنهـا سـيارة مبلـغ الطـاعن هـو الـذي يقودهـا وباسـتيقافها تبـين أن .. مالكـي بنـي سـويف 

 !!!.عن سرقتها فألقي القبض علي الطاعن 

 وهذه واقعة بال شك خمتلقة وغري صحيحة ومل حتدث 

�mوא�"����6�83ذ�� ..�"42�K,�V��jن�!$.(ض���3�6و���I6�Pن�א��� .Z�"#����
�!�Iא�$��(ن� ��5م���!��..�kKw,� �3�Y)א�� �א�(א#-� ��Y�8.#� 3^�5-�8$�ن���+�وא#-���..Q%

�!!.א�$.��������Y=)Hذ��mא��C,]�؟؟

 رابعا 
فإذا كانت السيارة .. أن تلك الواقعة التي رواها الضابط ال تتفق مع العقل والمنطق  

 .معلق عليها لوحات أرقام ؟؟؟؟؟؟  مالكي بني سويف المزعوم ضبطها لدي الطاعن 

 فإنه ملن العقل واملنطق

 يارة بهذا الرقم الكشف عن الس
) وهو ليس فني متخصص(ثم قام عن الرقم المذكور أنه تغاضي يزعم الضابط أما وأن  

فتبين أن صحة .. ثم يزعم بالكشف عن هذين الرقمين أمنيا .. برفع أرقام الشاسية والموتور 

 .؟؟؟!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟  / أرقام السيارة ؟؟؟؟؟؟  وأنها تخص المدعو 
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 فجماع ما تقدم 
عمال إذ أن رفع بصمه رقم الموتور ورقم ويستحيل حدوثه ضابط الواقعة من نسج خيال  

المستحيل بمكان حيث من ثم أن الكشف عن هذين الرقمين .. تحتاج لفني متخصص الشاسية 

وقد تبين أنها السيما .. أنه ال يعلم من واقع هذين الرقمين أي مرور تابعة له تلك السيارة ؟؟ 

 –أن دائرة اختصاص ذلك الضابط سنورس في حين  .. - محافظة الجيزة – الهرم لمنطقةتابعة 

 .محافظة الفيوم 

 مما يؤكد أن االستعالم الذي يزعمه هذا الضابط 

 ��32�cא�� +#�,� �א�@�3=? m��� I6� ^cQא�� +�5� ��9� �N"א ��5)/� ?U%� ��J� �N��

�/��א<Y..�وא�(�(=��+@#�`"���	�#�@,�¶�.!��	���z�c�و�Yא������tP$5,-"م�..��אم�Z+�א�

�وא���$3$ t#א)��� �	��و~��� �	,� �#�م �א�� ��NJא�א�� �و,KPن [,�Cא�� mذ�� !x"א�3#
�O4"א��.وא�@

 ملا كان ما تقدم 
األسباب أنفة البيان يتجلى ظاهرا أن إجراء القبض علي الطاعن قد شابها ومن جملة  

ات علي حرية الطاعن ، ومن ثم تبطل أي بطالن مطلق ومخالفة للدستور والقانون ، وفيها افتئ

أدلة تكون استمدت من هذا اإلجراء الباطل، وتبطل كذلك كل اإلجراءات التالية لذلك اإلجراء 

 .المعيب 

 وبرغم ما تقدم 
الطرف وأصمت أذانها عما ثبت يقينا لديها وتمسك به محكمة الموضوع فقد غضت  

األمر الذي يعيب حكمها بالخطأ في .. لرد عليه بإيراده أو ا ولم تعن حتى الطاعن أمامها ،

والتعدي للقبض علي آحاد الناس من شروط وقواعد وضمانات ومخالفة ما أورده تطبيق القانون 

 .علي حرياتهم 

 وهذا ما يعيب احلكم الطعني وينحدر به إيل حد البطالن 

 وذلك عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة 

 مبا يلي  بقوهلا
وبدون من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، أن القبض علي المتهم بدون إذن  رمن المقر

بالجريمة كما هو معروف قانونا ، أو توافر حالة تجيز القبض عليه قيام حالة من حاالت التلبس 
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تطبيقا لقاعدة كل قبضه وتفتيشه يكون باطل ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه ، ، وبالتالي فإن 

فإن الحكم إذ عول علي ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن الباطل فهو باطل ، ما يترتب علي 

 .، فإنه يكون باطال ومخالفا للقانون الستناده في اإلدانة إلي دليل غير مشروع 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 

 باإلدانة بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم 

 .علي أي دليل مستمد منه 
 )١٥/٣/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٤الطعن رقم (

 �mن�ذ�������..�I6��3%ن�)-P�א��	�Q9�a� �%�0��"#(�(ع��א���Qj� و���
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�א�و �א��א�6 �	� :� ������ �א���ون�و,��+� ��"�%ط��ق ��,ط� �א��ط�ون���� %��Uل��ن�א���מ

��"�א�����$�א����$�,�ل�..��ط�ن���س�وא�%	�ز�و%��د����$�א�ط��ن��� ��و�دמ�

�$������6و�@��ن��� �و�ق�!���Kא���ون�.. و1و�����	د������� ����دמ�������8..

������.��و�אق�א;%.�מ�א����وض�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٦نصت املادة فقد 
ٕلضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما ايجب علي مأمور  
، ويجب علي النيابة يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة يبرئه ، 

 .العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه

 قض بأن ويف هذا الشأن قضت حمكمة الن
من المقرر أنه ال جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه علي النيابة العامة في خالل  

أربع وعشرين ساعة من القبض عليه طالما أنه ال يدعي أن هذا اإلجراء قد أسفر عن دليل منتج 

 .من أدلة الدعوى 
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 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 )٢/١٠/٢٠٠٥ق جلسة  ٧٤ لسنة ٤٠٦١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
لحكم وبمفهوم المخالفة  من قانون اإلجراءات الجنائية ، ٣٦نص المادة ووفقا لصريح  

علي النيابة العامة فور ضبطه فإنه يترتب علي عدم عرض المتهم محكمة النقض المشار إليه ، 

اؤه علي ذلك اإلجراء وبحد أقصي أربع وعشرين ساعة ، بطالن حبسه وبطالن أي إجراء تم ابتن

 .الباطل 

 وحيث ترتب علي عدم عرض الطاعن .. هذا 

 علي النيابة خالل امليعاد القانوني أنف الذكر 
إلي المحاكمة أمام محكمة ، كما شاب قرار إحالته معه ابتداءا البطالن أن شاب التحقيق  

ن الدليل الذي ارتكنت فضال عن أ.. وهو بطالن أمتد إلجراءات محاكمته الجنايات البطالن ، 

عليه النيابة العامة واعتصم به الحكم الطعين في االتهام المنسوب للطاعن وهو إخفاء األشياء 

األمر الذي يوصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .. المسروقة قد كان وليد هذا اإلجراء الباطل 

فقد عاب حكمها بدوره ،  تفطن محكمة الموضوع لجماع أوجه البطالن أنفة البيان ٕ، واذ لم

 .وذلك كله إعماال لقاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل .. البطالن 

 ملا كان ذلك 
بتاريخ  – بال سند أو مسوغ قانوني –تم القبض عليه مما تقدم أن الطاعن وحيث ثبت  

اعة الس سوي بتاريخ ؟؟؟؟؟ولم يتم عرضه علي النيابة العامة الساعة الواحدة صباحا ، ؟؟؟؟؟ 

 .أي انه لم يعرض علي النيابة إال بعد أربعة أيام من القبض عليه ..  صباحا ١١ر٤٥

 وهو األمر الذي يقطع ببطالن ذلك اإلجراء 

 وكافه اإلجراءات التالية عليه 
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� �א�,��س �א�و	� :� �א������$ �8	�א4א& �'�د��ط�ن $�!� "��� �א��و وع $����� Lو'و� ��دמ

�א(�%�ذ �א�����מ�/ Hد�� �د�� ���ن �8ذא �و�� �.����� �א�ط��ن 6�� �א��� � א�����"

�ن�� �و��א��%� �א������$ �8	�א4א& �� و�9 �מ%��� ?%�� ����و�1 �و�� א;�%دא/�$

�ط��ن�א� ���Xد��ط�ن�8	�א4א&�1ذ�9א������$��������س��8"��ط�ن�א���מ�.. و1و���

�.א��ط�ون�����

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٧٧فقد نصت املادة .. بداية
يكونون محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية للمرافعة أمام المحامون المقبولون  

 .مام محكمة الجنايات  أبالمرافعة دون غيرهممختصين 

 ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض بأن 

�א��j�=)C9�O�5�4م�� �  ��Qjم��!�� �5�4��+	�و�j�=)C9�])Nم�!�tא�
��46�t%א"���I5�������Z–א��–�����Rא�א�א�NJن�KP,�.�
 )٢٥/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٩٣٤الطعن رقم (

 )٢٢/٥/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٣٦٨الطعن رقم (

 )٢٢/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٣٢٧الطعن رقم (

 )١٣/١٠/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦ لسنة ٢٢٨٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )١٩/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٣٦٢١الطعن رقم (

 لك ملا كان ذ
محكمة النقض الذي شاب إجراءات المحاكمة الذي استقرت عليه وكان الثابت أن البطالن  

هو عين البطالن الذي تحقق في المحاكمة الصادر بشأنها .. في حكمها المار ذكره الموقرة 

 .الحكم المطعون فيه حاليا 

 ذلك أن الثابت 
تقف علي صحة قيد األستاذ  أن عدالة محكمة الموضوع لممن محاضر جلسات المحاكمة  

وما إذا كان مقيد بجدول المحاكم المحامي مع الطاعن والذي تولي الدفاع والمرافعة عنه 

حتى يستقيم حضوره ومباشرته الجناية الماثلة عن الطاعن والمرافعة عنه فيها االبتدائية وما يعلوها 

 السادة المحامين الحاضرين وحيث لم يتم إثبات أي إشارة بمحاضر الجلسات عن درجات قيد.. 

كما لم يتم إثبات ذلك .. وما إذا كان لهم الحق في المثول أمام محاكم الجنايات من عدمه 

 .واإلشارة إليه بالحكم المطعون فيه 
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  ةوهو ما يعجز حمكمة النقض املوقر
ع والذين تولوا الدفاقيد السادة المحامين الحاضرين مع المتهمان  علي صحة عن الوقوف 

 حسبما هو مقرر في قضاء –وحيث أن ذلك .. وعلي األخص الطاعن .. والمرافعة عنهما 

 من ٣٧٧ ، ٢١٤وعنيها المشرع في المادة يتعلق بضمانات أوردها الدستور .. المحكمة الموقرة 

يوصم إجراءات المحاكمة بالبطالن ويترتب علي ذلك بطالن مما .. قانون اإلجراءات الجنائية 

 .طعون فيه الحكم الم

 وال ينال من ذلك 
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�.א���מ�و�	����	د��א�����ض�

 من دستور مجهورية مصر ٥٤فقد أورت الفقرة األخرية من املادة .. بداية 

 العربية علي أن 
ائم التي يجوز الحبس في الجرال يجوز محاكمة المتهم وفي جميع األحوال ، .........  

 .إال بحضور محام موكل أو منتدب فيها 

  إجراءات جنائية علي أن ٢١٤كما مت النص ضمن املادة 
بجناية صدر أمر لكل متهم المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا ويندب ..........  

 ... ..........بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه 

 ملا كان ذلك 
لكل أن يتم تعيين محام أن المشرع أوجب من األصول القانونية أنفة البيان وكان الثابت  

من تلك الضمانة تفعيل الغاية التي من وقد قصد المشرع يتولى الدفاع عنه ، متهم علي حده 
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 يكون حضور محام مع كل متهم بجناية وهي أنأجلها استوجب المشرع الدستوري واإلجرائي 

للمتهم محام له من الخبرة والدراية الالزمة للمرافعة عنه في جناية قد يوقع علي المتهم بها 

 .أغلظ العقوبات 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني قد تنكبت غرض املشرع 

 يف هذا الشأن وذلك حينما مسحت حبضور ذات املدافع 

 عن املتهم األول مع الطاعن وإبداء دفاع جممل وجمهل

 يعرف منه ما إذا كان خيص املتهم األول أم الثاني ال 
.. ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟  / أن كال من األستاذين من محضر جلسة المحاكمة ذلك أن البين  

قد توليا الدفاع عن كال المتهمان دون تخصيص أو تحديد ، ودون استظهار ما إذا المحاميان 

بل واألكثر من ألول أم تخص المتهم الثاني ، كانتا أوجه الدفاع والدفوع المبداه تخص المتهم ا

المقامة ضده فقط هو أن الدفاع المسطر بمحضر الجلسة أبدي وكأن المتهم األول ذلك ، 

بل جاءت المرافعة ، أما المتهم الثاني فليس هناك ثمة دفاع أو دفع خاص به ـ الدعوى الجنائية 

 .ت تخص المتهم األول أم الثاني وجهتها وما إذا كانغير معلوم  وغامضة همجملة ومجهل

 والسيما وقد وضح يف األوراق .. هذا 
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  من قانون احملاماة ٨٠ويف هذا تفعيل وتنفيذ لنص املادة 

 التي تنص علي أن 
علي المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل 

المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبطا به إذا 

لخصم أو سبقت له وكاله عنه فيه ثم تنحي كان قد أبدي فيه رأيا ل
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وبصفة عامة ال يجوز للمحامي أن يمثل مصالح عن وكالته 

 .متعارضة 

يسري هذا الحظر علي المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه ف و

 .نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت 

 ويف هذا املقام تواترت حمكمة النقض علي أن 

 !� ���x!���#�3م�א��-�=ض�, �<ن �L>א� I6� ��	4!� 8�� �د%�ع 8x%� ��Vم@5���	�
��L>"�א����	5���=�$5� �!�"34���a���!�Q3|����א����5א�	5�'� �jم�وא9"�,��"%�ع�46	��

���P.5و�+Qل��*�א�"%�ع�{����3-5א�KL:��3�6א���U5و.�
 )٢٦٦ ص ٩١ ق ٦ أحكام النقض س ٧/١٢/١٩٥٤(

 )١٥٤ ص ٢٧ ق ١٩ أحكام النقض س ٥/٢/١٩٦٨(

 كما قضي بأن 
أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب الحقيقي المخل بحق الدفاع مناط التعارض  

 .شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا أو يجعل إسناد التهمة عليه براءة اآلخرين 

 )٧١٩ ص ١٧٥ ق ٢٢ أحكام النقض س ٦/١٢/١٩٧١(

 )١٤٨ ص ٢٩ ق ٣١ أحكام النقض س ٣١/١/١٩٨٠(

 وقضي أيضا بأن 
ضربا نشأت عنه عاهة أن رجال وابنه اتهم بضرب المجني عليه إذا كانت واقعة الدعوى  

وكاله للدفاع عنهما فأعلن المحامي شهود نفي شهدوا أمام وكان لهذين المتهمين محام واحد 

 فهذا اختالف ظاهر في المصلحة بينوبحصرها باالبن المحكمة بما ينفي التهمة عن األب 

كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كال منهما محام ، فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلي المتهمين 

 .ذلك واكتفت بالمحامي المبطل وحده فهذا منها خطأ يستوجب نقض الحكم 

 )٥٥٩ ص ٥٩٥ ق ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ١٠/٢/١٩٤٨(

 ملا كان ما تقدم 
ومن خالل ظروف الدعوى حاكمة الطاعن وأخر من خالل محضر جلسات موكان الظاهر  

بما كان .. بين كال من المتهمين يتضح أن ثمة تعارض واختالف في المصالح .. ومالبساتها 

بشكل مستقل وصريح عن كال منهما علي حدة يتولى الدفاع يستوجب تعيين محام لكل متهم 
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السيما وأن الثابت أنه .. خر حتى ال يخل الدفاع عن أحدهما بحقوق الدفاع عن األ.. علي حده 

منفردا أمام عدالة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، ومثل معه مثل المتهم األول بجلسة ؟؟؟؟؟؟ 

 .وأثبت دفاعهما ودفوعهما بمحضر جلسة ؟؟؟؟؟؟ وترافعا عنه ..  الذكر ىسالفذات المحاميان 

 إال أن حمكمة املوضوع قررت التأجيل 

 )الطاعن(تهم الثاني حلضور امل؟؟؟؟؟؟ جللسة 
وبالفعل ، وفي الجلسة األخيرة حضر المتهمان ، وحضر معهما ذات المحاميان ، وأبديا  

 .دفوعهما ودفاعهما عن المتهمان وتم إثبات ذلك بمحضر جلسة ؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟ومبطالعة الدفاع املبدي عن املتهم األول فقط جبلسة 

 ؟؟؟؟؟؟والدفاع املبدي عن املتهمان جبلسة 

 يتضح وجبالء 
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي : السبب الثاني 

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

 وهو ما جيعل هذا احلكم.. يها يف قضائه بإدانة الطاعن عتكز علإاملعتربة التي 

  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 

 بيـان الواقعـة وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي

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 يراد بالتسبيب المعتبـر 
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 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة ونسواء من حيث الواقع أو القانأصدر 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 كمة بإدانة الطاعنإذا حكمت المح 

 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 وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم

ي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاض

 .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 
للقصور الصدارة علـي سـائر أوجـه الطعـن المتعلقـة بمخالفـة القـانون 

ألن ـمـن شــأن القصــور أن يعجــز محكـمـة اـلـنقض عــن مراقـبـة صــحة 

 .القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم تطبيق 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (
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 ملا كان ذلك 
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 لوجه األول ا

ـلـي قـصـور ـعـاب احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب لـعـدم إـيـراده أو رده ع

املستندات الرمسية املقدمة من الطاعن والتي تقطـع بـبطالن القـبض 

عليه وأنه وقت واقعة الضبط املزعومة كان حمتجز لدي ضـابط الواقعـة 

وملدة ثالثة أيام سابقة علي حمضر الضبط ، وهو ما يؤكد قصـور احلكـم 

 .قصورا يبطله ويستوجب نقضه 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
ـدفاع  لمســوق مــن الطــاعن وبظــاهر المســطور ـفـي مســتنداته ااـل

ـه تمســك بــداللتها وفقــا  ـي أفصــح فــي طعنــه أـن المقدمــة منــه الـت

لالتهام المسند إليه ، فـإن تبـين لمحكمـة الموضـوع عـدم أحقيتـه 

ـفـي دفاعــه هــذا ، وـكـان عليـهـا أن تـعـرض لدفاعــه ذاك اســتقالال 

وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن تــرد 

ليه بما يفنده إن ارتأت اطراحه أمـا وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن ع

حكمـهـا يـكـون مشــوبا بمخالـفـة الـقـانون وبالقصــور ـفـي التســبيب 

 .فضال عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ن كما قضي بأ
أن تحقق دفاع الطاعن ، قائما علي أساس سليم حتى يكون حكمها يتعين علي المحكمة 

دون أن تعرض بالرد علي ما قدم لها من بما قالته في هذا الشأن أما وهي لم تفعل واكتفت 
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مشوبا بعيب القصور في التسبيب ، فإن حكمها يكون مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه 

، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجة إلي بحث لدفاع واإلخالل بحق ا

 .باقي أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك
العامة وعلي األخص منها تحقيقات النيابة من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

النيابة تقدموا إلي الحاضر معه التحقيقات ن الطاعن والمدافع أ.. منها بالصفحة العاشرة وتحديدا 

النائب العام / رئيس الجمهورية ، والسيد/ إلي السيد ة برقيات موجهة من والد الطاعن بعدالعامة 

 .وهذه البرقيات جميعها مؤرخ في ؟؟؟؟؟؟ الساعة الواحدة ظهرا .. وزير الداخلية / ، والسيد 

 مؤكدا من خالهلا 
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 وحيث كان ذلك 
بتاريخ علي الطاعن أنه ألقي القبض يزعم .. ؟؟؟؟؟؟ / النقيب وكان ضابط الواقعة  

بالسيارة المزعوم ضبطها معه والمزعوم أنها كانت تحمل  حال سيره الساعة الرابعة مساءا؟؟؟؟؟؟ 

، ثم زعم بأنه تبين أن صحة لوحاتها تحمل أرقام لوحات أرقام ؟؟؟؟؟؟ مالكي بني سويف 

 ).محل االتهام المسند للطاعن(؟؟؟؟؟؟  

 ت وحيث أن تلك الربقيا
أمام النيابة  وتمسك بداللتهاعن الطاعن والتي تقدم بها المدافع المشار إليها بعاليه ،  

تثبت بما ال يدع مجاال للشك بطالن القبض علي الطاعن .. العامة ثم أمام محكمة الموضوع 

الضبط وأن واقعة كان محتجزا بالفعل لديه ، .. وأن تاريخ القبض الذي يزعمه ضابط الواقعة 

 .ومحتملة ومن نسج خيال الضابط تها مخالفة للحقيقة والواقع برم

 وهذا يؤكد

 �I6�Pא�� ��H� �����,�<و=אق�وא� �وא=د )Y� ��� �!��� ?�5�0!� ?=)H� �4Yא��א� �ن���(א#-�
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 ا كان ما تقدم مل
 حق الطاعن ، وداللتها القاطعة في نفي هذا االتهام فيوبرغم جوهرية هذه المستندات  

إال أن محكمة الحكم الطعين قد .. ما زعمه ضابط الواقعة وسطره في أوراقه ٕواثباتها عدم صحة 

ولم تقم ببحثها ولم ترد عليها إلي تلك األوراق والمستندات وداللتها ، أعرضت عن اإلشارة 

 . الدعوى فلو كانت قد فعلت لتغير وجه الرأي يقينا فيوتمحيصها وصوال لغاية األمر منها 

 وحيث أمسكت حمكمة املوضوع 

�و� �O4"א��دא��وא.N	���Y�aא�א�c;ن�و���(=د��Q9�a	�����mא�@�I6� -4�وא!
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 ثاني لوجه الا

لطاعن ومدافعه أمام النيابة العامة  ، ومل ينفك عـن هـذا رغم متسك ا

؟؟؟؟؟؟ / أمام حمكمة املوضوع ، حيث طلب استدعاء شاهدي نفـي همـا 

، ؟؟؟؟؟؟ إلثبات أن القبض عليه مت مبسكنه وبتاريخ سـابق عـن التـاريخ 

املزعوم القبض عليه فيه بثالثة أيام كاملة ، ومع ذلك مل تعن النيابـة 

طلب وهكذا فعلت حمكمة املوضوع ، مبا يؤكـد قصـورها بتحقيق هذا امل

 .يف التسبيب وإخالهلا  اجلسيم حبقوق الدفاع 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
األصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها بالجلسة  

وعليها أن تعاون  مواجهة الخصوم فيوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكن وذلك 

حتى ولو بالقوة ألداء الشهادة ٕعن الشاهد واحضاره وأن تأمر بالبحث في أداء مأموريته الدفاع 

يدلي بشهادته في مجلس القضاء مادامت المحكمة قد ثبت لها أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب 

 .مناقشته 

 ) ق٥٠ لسنة ١٩١٦ والطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض (

  قضي بأن كما

 �"Y�cא��I6���.��,� �و�ن��;!� ��5=)!;!� �دא��aن��-�ون�א�"%�ع��� ��QR���6א
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 )١٣٦ ص ٢ مجموعة القواعد ج ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 ملا كان ذلك
التي أجريت مع الطاعن مة وتحقيقات النيابة العامن خالل أوراق هذا االتهام وكان الثابت  

بأن القبض أن الطاعن قد تمسك يتضح وبجالء تام .. من التحقيقات ) ١١(وتحديدا بالصفحة ، 

وأن ما الساعة الواحدة صباحا ، من مسكنه بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ أو مسوغ شرعي قد تم بال سند عليه 

علي الطريق حال  من مساءاالساعة الرابعة ضابط الواقعة من القبض عليه يوم ؟؟؟؟؟؟ يزعمه 

 .قيادته للسيارة رقم ؟؟؟؟؟؟  هو قول زور ال يمت للواقع والحقيقة بصله

 واستشهد علي ذلك كله بشاهدين هما 

�.؟؟؟؟؟؟� -
 .؟؟؟؟؟؟� -

 ان جيب علي النيابة العامة كوهو ما 
فيما استشهد بهما وأخذ أقوالهما والتحقيق معهما العمل علي استدعاء هذين الشخصين  

وحيث لم ينفك الطاعن عن هذا المطلب الجوهري أمام محكمة إال أنها لم تفعل طاعن فيه ال

معاونة الدفاع علي محكمة الموضوع األمر الذي كان يجب لزوما  .. الموضوع ولم يتنازل عنه

السيما وأنه إذا صح قول .. النفي ولو بالقوة لإلدالء بأقوالهما استدعاء شاهدي عن الطاعن 

كان مآل هذا االتهام االنهيار والسقوط علي ..  ميعاد ومكان القبض عليه الطاعن في شأن

 .األقل في حق الطاعن 

 وحيث أمسكت حمكمة املوضوع .. هذا 

 �`�5���و����Zא�.�
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 وهو عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
و لم علي المحكمة أن تجيب الدفاع إلي طلبه بسماع شهود الواقعة ول

يرد لهم ذكر في قائمة شهود اإلثبات أو لم يقم المتهم بإعالنهم ، ألنهم 

ال يعتبرون شهود إثبات بمعني الكلمة حتى يتم إعالنهم وألن المحكمة 
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هي المالذ األخير الذي يتعين أن يفسح المجال لتحقيق الواقعة وتقيمها 

ة فيما علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العام

ٕتبينته في قائمة شهود اإلثبات ، واال أنتجت الجدية في المحاكمة وأنغلق 
 . باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد اإليباء 

 )٢٣/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٠٥١٧الطعن رقم (

 وحكمها القاضي أيضا بأن 

 Rא��Nوא�)Y��31�4(אد�א��א�a$�م�א<ول�و'��(ز��3$*�א<د����א�a���Q
��46�t%"א�و�א��+	��ن�Q5(ن�=3c!�IY§��א�.�

 )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٥٤٠الطعن رقم (

 ثالث لوجه الا

قـد اشـرتي سـيارة مـن ) الطـاعن(لعل القول زعما بأن املتهم الثـاني 

املتهم األول وهو يعلم بأنهـا متحصـلة مـن جرميـة سـرقة ، يسـتتبع 

فاق جنائي بـني هـذين املتهمـني ، وحيـث مل تعمـل حمكمـة وجود ات

احلكم الطعني علي استظهار هذا االتفاق ودالئل وجـوده ، األمـر الـذي 

 .يعيب حكمها بالقصور املبطل يف التسبيب 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 

�2)@j��5��6ل�!�د���3�و�N=�L� 5�+�دون�!�Y�sא� �!� ��א'
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 )١٤/١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٣٨٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن تكون هذه القرائن  استنادا إلي القرائن بطريق االستنتاججواز إثبات االشتراك مناط  

منصبة علي واقعة التحريف أو االتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخالص الحكم للدليل 

فإذا كانت األسباب التي اعتمد عليها وال يتجافى مع المنطق والقانون ، المستمد منها سائغا ، 

ال تؤدي إلي ما انتهي إليه وجود االشتراك منها والعناصر التي استخلص الحكم في إدانة الطاعن 

فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة علي صحة تطبيق القانون أن تتدخل 
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 .وتصحح هذا االستخالص الفاسد بنقض الحكم 

 )٣/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٤٥١٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 

�ن�א'
Uא���aא��©��'�������� �aאل�"N�'����������±�����6ل���J,���3و'��45�I�!�'Jن�)Q5�
���6ل���3.�2�I!א�",�.�
 )٢٨/٥/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٠٩٦الطعن رقم (

  كان ذلك ملا
يتضح والثوابت أنفة البيان وتطبيقها علي مدونات الحكم الطعين ،  ومن جملة المفاهيم 

أن الطاعن قد  –وراق بالمخالفة للحقيقة واأل –وبجالء أنه علي الرغم من زعم هذا القضاء 

 .اشتري من المتهم األول سيارة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة سرقة 

 فعلي الفرض اجلديل املنكور بصحة ذلك 

��א��	��ن�Jذ�5$(م�א<ول�,@�#�� ,���3%��1�4Nد�א���ق�)Nو=?�و�C��,�t.��@5���v%
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 فإن القول بإدانة املتهمان عن هذه األفعال .. ومن ثم 

 جيب أن يسبقه استظهار لوجود االتفاق 

 فيما بني الطاعن واملتهم األول 
ليس هذا .. المزعوم التي تقطع بتوافر ذلك االتفاق من الواقع واألوراق وبيان الدالئل  

لة أي عوارض أو موانع دون إثبات وجود بل يجب أن يعمل الحكم الطعين علي إزا .. فحسب

 .هذا االتفاق 

 السيما وأن الثابت باألوراق 
والمزعوم أيضا أنه اشتراها من ) الطاعن(مع المتهم الثاني  المزعوم ضبطها أن السيارة 

المزعوم بقيام المتهم األول وآخرون بسرقتها عن تلك السيارة تختلف تماما وكليا المتهم األول ، 

 وبين السيارة المزعوم المنسوبة للمتهم األول ، فيما بين واقعة السرقة نه ال عالقة تماماأي أ.. 

وهو ما يستحيل معه القول بأن ثمة اتفاق جمع بين ) .. الطاعن(ضبطها مع المتهم الثاني 

 .المتهمان 
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 وبرغم ذلك 
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 رابع لوجه الا

إغفال احلكم الطعني ذكر األدلة القاطعـة بوجـود أشـخاص آخـرون مـع 

املتهم األول يف واقعة السرقة بـاإلكراه املنسـوبة إليـه ، أو بيـان األدلـة 

علي وجود أسلحة نارية معهم ، أو بيان الدليل علـي أن تلـك األسـلحة 

وهـذا كلـه يؤكـد .. كانت غري مششـحنة ) التي افرتض احلكم وجودها(

 .قصور احلكم يف تسبيبه علي حنو يستوجب نقضه 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

�`�د���83�I!��©א���O).w,� �	�6�4#�"��!�Iא�$�=��ن����QRא�(�(ع��ن��@
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 كما قضي بأن 
وع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وأن وزن أقوال لمحكمة الموض

الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن 

 .مادام لها أصل ثابت باألوراق إليه 

 )٥/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٩ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 )٢٢/٩/٢٠٠٢جلسة  ق ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قررت بشكل .. حال إيرادها للواقعة المزعوم نسبتها للمتهم األول كانت محكمة الموضوع و 

، كما قررت آخرون كانوا شركاء له في جريمة السرقة باإلكراه جازم وصريح بأن ثمة أشخاص 

ليس هذا لحة نارية ، كانوا يحملون أس) الذين افترضت المحكمة وجودهم(األشخاص بأن هؤالء 
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 .بل جزمت بأن تلك األسلحة لم تكن مششخنه  .. فحسب

 والسؤال هنا 
في تلك الذي تساندت عليه محكمة الموضوع .. المادي القاطع والجازم ما هو الدليل  

مع المتهم األول في واقعة أن القول بوجود أناس آخرون ذلك أن الثابت باألوراق !! المزاعم ؟؟

الذي .. ؟؟؟؟؟؟ / مرسل علي لسان المجني عليه لم يأت إال بشكل .. كراه المزعومة السرقة باإل

كما وردت علي لسان ضابط ولم يحضر ثمة شاهد علي هذا الزعم ، لم يستطع إثبات ذلك 

 .الذي قرر بذلك ترديدا لمزاعم المجني عليه وليس نتيجة تحري الواقعة 

 

 بدليل 

 I!�`����J�8H)���tPא�@5�������`"N�`����BY'��א<
�pص�،�%vذא���ن�#�م�,
�	+�א<ول����� ����
�8-���,���4Yو��ن�� �و�ن�.. �!�� ،�+	3�J�8H)��א� ��ن�!�Iא�@	�3�6�8

�#(א������ �¨�د���د5"�<#(אل�א��3�6�WXא�����2�..��	,�"�-5�'��	%.�
 أضف إيل ما تقدم 

ألشخاص الذين افترضت وجودهم علي أن هؤالء الم تورد أي دليل أن محكمة الموضوع  

 .بل جاء ذلك أيضا مجرد قول مرسل ال شاهد عليه وال دليل .. كانوا يحملون أسلحة نارية 

 واألكثر من ذلك مجيعه 
تأتي محكمة .. كما لم يتم ضبط أي سالح ثبوت وجود هذه األسلحة أنه برغم عدم  

فكيف علمت المحكمة .. نة غير مششخأن تلك األسلحة بقول تخميني وافتراضي الموضوع 

 .!!مصدرة الحكم الطعين بأن تلك األسلحة المزعوم وجودها كانت غير مششخنة ؟؟

 ملا كان ذلك 
يتجـلــى ظـــاهرا أن الحـكــم الطعـــين ابتـنــي عـلــي افتراضـــات وتخميـنــات .. وـمــن جمـلــة مـــا تـقــدم  

فـي التسـبيب علـي وهو ما يعيـب ذلـك القضـاء بالقصـور المبطـل .. وليس علي أدله وبراهين جازمة 

 .نحو يضحي معه خليقا بالنقض واإللغاء 
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 امس لوجه اخلا

قصور احلكم الطعني يف التسبيب لعدم بيانه مثة دليل ، وسند للقـول 

اشرتي السيارة من املتهم األول ، وحيـث ) الطاعن(بأن املتهم الثاني 

.. أن الدليل األوحد علـي ذلـك هـو حتريـات املباحـث وأقـوال حمررهـا 

 .األمر الذي يؤكد أنه دليل واهن عاجز عن محل القضاء الطعني 

 حيث قضت حمكمة النقض املوقرة بأن 
إذا كاـنـت المحكـمـة ـقـد حصــلت أســاس اقتناعـهـا عـلـي رأي محــرر محضــر التحرـيـات ـفـإن  

حكمـهـا يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها الـشـاهد ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة اتصــلت المحكـمـة 

ـفـإن ذـلـك يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه مـمـا يتـعـين نقضــه واإلحاـلـة بغـيـر حاـجـة بتحصــيلها بنفـسـها 

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (

 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 كما قضي بأن 
وكفايتهــا وأن كــان موكــوال إلــي ســلطة التحقيــق التــي أصــدرته تحــت تقــدير جديــة التحريــات  

فإنــه يتعــين علــي قــد دفــع بــبطالن هــذا اإلجــراء ال أنــه إذا كــان الطــاعن إرقابــة محكمــة الموضــوع 

المحكـمـة أن تـعـرض لـهـذا اـلـدفع الجــوهري وأن تـقـول كلمتـهـا فـيـه عـلـي نحــو مفصــل وجـلـي غـيـر 

 .مشوب باإليهام والغموض 

 )١٣/٥/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ٧١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بأن المتهم الثاني ا من ثمة دليل علي القول قد خلت تمامباألوراق أنها وكان الثابت  

محضر سوي زعم محرر .. من المتهم األول المزعوم ضبطها معه قد ابتاع السيارة ) الطاعن(

الذي يعجز فيه هذا الضابط ذاته عن تقديم أي دليل مادي ملموس وذلك في الوقت التحريات 

 أي ورقة أو مستند يفيد أن ثمة فلم يقدم عقد محرر بين المتهمان ، أو.. علي هذا الزعم 

بشكل مرسل ال يصلح أن يكون دليل معتبر األمر الذي يقطع بأن قوله بذلك .. تعامل بينهما 

 .يمكن اإلعتكاز عليه 
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  فالثابت أوال

 ��L>א�+	���,���#K6و������و�!-�%����H��Q���	��ن�!�Kن����83�ن�Q5(ن�..���@5��D
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 كما أن الثابت ثانيا 
�@�+�و����  $����� ������ "1� �.%'���� �א(ول �א��%.מ �'��מ �א��ز�وמ �א������ �ن

��"(���و�–����$�����)�א�ط��ن(����א�������א��ز�وמ� �ط.����6א��%.מ�א�*��"�)��ل(��(

�א��@%�א���ن�א��%.מ�و1و�����ط����6%���$��ن�%�ون�א�������א�� �وط�6��$א�ط��ن�1"
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 وكذا فالثابت ثالثا

�ن�وא#-��א�C.]�א�������Y�P2,]�א�(א#-��������� �..�������	���H�6"م��t/��$�83א��"��,� .Z�"#
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 والثابت رابعا 
��ن���Hد��ل���"�وא'�$�א����6א��ز�و�$��و�H'ول�ذ�#�א� ��ط�  �א(و�אق�%���� ,�و

�.א�ذ���Hد��	�د����H@,!"����;��	وز�א%,�ذ�9د��ل���"�!�$�א;%.�מ�'�ل�א�ط��ن�

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا أن الحكم الطعين قد ابتني علي مجرد تخمينات .. ومن جملة ما تقدم  

وهو ما يؤكد قصور ذلك القضاء .. وافتراضات من محكمة الموضوع ال سند لها وال دليل عليها 

 .ٕفي تسبيبه علي نحو يستوجب نقضه والغائه 

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

 �c5ن���د�������I!�83ن���8د�)�C�دא����3,���6ن�:�,� ��H�+Q9�8��8د=
��Nو� �C�5��39� 83	���א� �و� +3�-��א� �,)c5� '� �وא�� )����6� �!Bدא� �و5(=د O).wא�
��$3.P3*�א�$��(ن��.P����H��.#א�!�I!��$4א����QR��43Q���L;�א��!K2ل�و'"�א'2

�+Qא��a��	��.ZJ�=�H������-#���6���3א�(א�H.�
 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧طعن رقم ال(
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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 

 اد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة يعيبه بالفس

 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 

 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة موضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاأو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة القانوـنــا 

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 

 )٢٣ ق 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

كمـا فـي وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو لالقتناع 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 ناتعلـي مـدو 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 

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

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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 وهو األمر الذي جيعل 
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حمـرر حماضـر  .. ؟؟؟؟؟؟فساد احلكم الطعني يف استدالله بـأقوال الضـابط : الوجه األول 

وذلك رغم ما شـابها مـن بطـالن مرتتـب .. الضبط والتحريات املزعوم إجرائها 

علي بطالن إجراءاته ، فضال عـن عجـزه عـن تقـديم دليـل مـادي معتـرب يصـح 

 دانة منه ، وهو األمر الذي جيعل هذا القضاء جديرا باإللغاء والنقض استنباط اإل

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

 ��4!�"��,KPن�א�$.��!$�6���C"م�א��-(�a�85א�Q+�,�:دא������6�`�د��83!@
�����
	�د?�!�I#�م�,	�א�א:�Nא�و,���"�-5�K%.��

 )١٠/٤/٢٠١٣سة  ق جل٧٥ 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  ولما ،وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهمستمد منه 

 .ءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببرا

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

 ملا كان ذلك 
) ؟؟؟؟؟؟/ النقيـب  (أن ضـابط الواقعـةمـن خـالل مطالعـة أوراق االتهـام الماثـل وكان الثابـت  

حيـث تغافـل تمامـا عـن الطرـيـق ـفـي هـذا االتهـام ارتكـب العديـد مـن المخالفـات القانونيـة الجسـيمة 

عـن وهو األمر الذي أدي به نحو العجـز التـام .. إلجراءات التي قام بها في االذي رسمه القانون 

ـع مــا ســطره .. اإلثبــات بــدليل واحــد معتبــر يمكــن التعويــل عليــه  ـل جــاء جمـي بمحاضــر الضــبط ، ـب

بشـكل مرسـل ال سـند لـه وال دليـل .. أمـام النيابـة العامـة وحتى أقوالـه بإجرائهـا ، والتحريات الزاعم 

بأي من إجراءات هذا الضابط وال بمـا سـطره بـاألوراق ال يجوز االستدالل  الذي وهو األمر.. عليه 

 :وذلك لكونها مشوبة بالعيوب اآلتية وال بما أدلي به من أقوال 
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 عيب األول ال
كـان قـد أبلـغ عـن سـرقة سـيارته .. ؟؟؟؟؟؟ / أن المجني عليـه فإن الثابت باألوراق .. بداية  

وذلك منذ تاريخ ؟؟؟؟؟؟ وتحرر عن ذلـك ) ؟؟؟؟؟؟( تحمل لوحات أرقـام التي) نقل(ماركة شيفروليه 

 .المحضر رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ جنح سنورس 

 ومنذ ذلك التاريخ 

�و���`��و��9ول� ����Oא�א�NJ�`;,�+$5و��� ،� و��¯�����,]�א�(א#-���4��2
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 وبعد عشرون يوم تقريبا 
 .. صباحا٩ر٣٠الساعة وتحديدا بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ إلي ضابط الواقعة أتي المجني عليه  

مقابل .. عشرين ألف جنيه من أشخاص مجهولين طلبوا منه ه بأنه تلقي اتصاال هاتفيا وأبلغ

.. حهم العشرون ألف جنيه ومنالناس المجهولة وبالفعل قام بمقابلة هؤالء .. استرداد السيارة 

 .واستلم سيارته منهم 

 وفجأة وبشكل مرسل 

��6+�,;ن�א��	+�א<ول�  ���� �3�6�WXز6+�א� /� �؟؟؟؟؟؟ ..����ن�!�I���Iא��1�$
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 وبدون حتري أو مجع معلومات .. وهنا 

qني عليه عن مدي صحة مزاعم ا 

 وبدون عرض األمر علي النيابة العامة 

 وبدون أي سند من القانون 
.. انتفض ضابط الواقعة وتوجه إلي حيث يقطن المتهم األول ، وقام بالقاء القـبض عليـه  

 صـباح يـوم ١١ر٣٠وحرر محضر بذلك السـاعة .. مباشرة دون التأكد من صحة المنسوب إليه 

 .؟؟؟؟؟؟ 

  يف اإلجراءاتوهنا يكمن أول عيب

 التي اختذها هذا الضابط 

��39�ن�א��$����J�8j���J#�!��א��	+�א<ول�وא�$.����3�6دو´���(א����9��£��% 
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 العيب الثاني  
من تأليف وصنع بل هي من بدايتها إلي نهايتها .. تكن تلك الصورة الحقيقية للواقعة لم  

بتلقائية .. حقيق معه ذلك أن المتهم األول بمجرد عرضه علي النيابة والت.. ضابط الواقعة خيال 

قرر بأن القبض عليه تم في منزله يوم .. تامة ودون أن يعلم أثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 .الثالثاء الموافق ؟؟؟؟؟؟ 

 وانه تعرض للتعذيب واالعتداء من قبل ضابط الواقعة 

 وآخرون مبركز شرطة سنورس 
في كل خطوة في هذا للقانون مخالفة ضابط الواقعة بما ال يدع مجاال للشك وهذا يؤكد  

ثم زعمه بأنه ألقي باألوراق ونسبه للمجني عليه ، وخالف الحقيقة في كل ما سطره االتهام ، 

أن هذا المتهم في حين ثبت ..  صباحا ١١ر٣٠األول يوم ؟؟؟؟؟ الساعة القبض علي المتهم 

ويهدم هذا الضباط  منذ يوم ؟؟؟؟؟؟ هذا بال شك يبطل كل إجراءاتمحتجز لديه ويجري تعذيبه 

بما كان يستوجب استبعاد أي دليل باطل قد يستمد من أقوال هذا ره وأدلي به ، فيما سطأي ثقة 

 .الضابط 

 العيب الثالث 
محضرا من  مساءا حرر ضابط الواقعة ٩ر١٥الساعة وبذات التاريخ ؟؟؟؟؟؟ .. هذا  

 .له زعم بأنه محضر تحريات حول الواقعة قرر من خال.. بضعة سطور 

�+	��א� �#�3م O"��� O�5����א� ,�Nvא�
�����Lون.�x,א<ول�,(א#-��א�@�#��و�

علي الذي شاب تلك التحريات المزعوم إجرائها التخاذل والضعف يتضح مدي .. ومن ثم  

 . لخلوها من أي دليل أو سند نحو ال يمكن االعتداد بها

 العيب الرابع  
في حق المتهم ية واإلجراءات الباطلة التي قام بها بالمسرحية الهزللم يكتف ضابط الواقعة  

وأثناء  مساءا ٤حيث زعم أنه بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ الساعة .. األول ، بل استمر في مخالفاته القانونية 
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وتبين أن ) مالكي( ريو –فوجئ بمرور سيارة ماركة كيا بدائرة مركز شرطة سنورس مروره 

كما تبين أن التي علي السيارة ال تخصها ،  أن اللوحات كما تبين) الطاعن(بداخلها المتهم الثاني 

 .وأنها مبلغ بسرقتها لدي قسم شرطة الهرم لوحات هذه السيارة هي أرقام ؟؟؟؟؟؟؟ صحة 

 والسؤال هنا 
متي وكيف توصل ضابط الواقعة إلي جمع تلك المعلومات ؟؟ وكيف تم الكشف عن  

أنها تابعة لمرور الهرم حتى يتم الكشف عن السيارة برقم الموتور والشاسية ؟؟ وكيف علم 

 !.رقمها الحقيقي ومالكها ؟

 اإلجابة علي هذه التساؤالت 

 ��CRא�mذ��a�[,�Cא�א��Y���P2��!�t3����H6"م��O).w,��C���..� .Z�"$%
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 ومن ثم يتجلى ظاهرا 
في هذا االتهام سواء مع المتهم األول بطالن كافة اإلجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة  

) ضابط الواقعة(بما يستوجب عدم االعتداد بأقوال مجريها ) الطاعن(أو في حق المتهم الثاني 

 .االلتفات عن أي دليل قد يستمد منهاو

 العيب اخلامس 
فقد .. كشف عن عدم صحة أو قانونية إجراءاته وقع الضابط المذكور في خطأ جسيم  

.. حمراء اللون " سوزوكي " زعم بأنه حال ضبط المتهم األول ضبطه معه سيارة ماركة 

 .المستخدمة في واقعة السرقة باإلكراه 

 ثم تبني فيما بعد 

 ��,��H�oא��
5��39-��8(,;ن�א�@�3=?�א��t!��/).Cא��	+�א<ول���� ��aא�(=
�Q3��Q3!�(���=�!�?=�32��Yو,�ص�"�و�Q3!��3��..�"زو���)و�3@ �2.�

 واألكثر من ذلك 
فإن مالك هذه السيارة أقر بأنه سلمها للمتهم األول إلصالحها بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ وأنها في  

 . صباحا كانت متوقفة عنده في منزله٦؟ الساعة تاريخ حدوث الواقعة ؟؟؟؟؟
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 وهذا كله يقطع 
في دائرة هذا  بالزج بالمتهمينوأنه قام وعدم صحتها إجراءات هذا الضابط بعشوائية  

وهو األمر الذي يؤكد أن الواقعة لها صورة .. ومن صنع خياله برواية غير صحيحة االتهام 

 .وجناة آخرون غير المتهمين 

 لكملا كان ذ

���ن�  �و�NJא�א�� �א��`��6, ��#(אل���,]�א�(א#-� �א���� �����א�-3([� ����I!و
� �	4!� "��@5� "#� �د�83 `�� eא�/J� �א�(�(ع ��Qj���6���� ..�8,� 8-��� �� �	��� 'J

�a� 8P.�א� �א��@�د �,"و=� �,�6� �א��` �-Pא�� �	1�C$�� ?V3�=و� �42"א �	4!� Oوא��
�.�4$��وא:�N���-���)����6���0"�5א�,�..�א'2�"'ل�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

 �I!� Oא��� "#� ��QRא� �ن� �3%� �א�P-(ن +Qא�� Oو��"!� I!� ��א�. ���ن ��
��3-�� "#� �Q5(ن �	�Q9� �%vن �א'�	�م O).Z�a� �32�2�� K3د�� �	5�¨� �و
	�د? O�5���א�

���5�$���46���2א�-��!�mذ��I6�W05�'ل�،�و'"���8א���3Qو`�����xD,���@�د��aא'2
���J� �א'�	�م �.@����6� K3د���	4�� '� �5=�$�����mא� �ن� �א�$�= ��39��6�ن�cא���Pא�

�.א��	+�א<!��א��`�x#�"�B5(=�א�Q+�و%@�د��{��5-3.��و��C$���N)5وא:����9
 )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 (

حممد صاحل عبد / فساد احلكم الطعني يف االستدالل بأقوال الضابط : الوجه الثاني 

.. حال كونها دليل براءة .. والزعم بأنها دليل إدانة يف حق الطاعن .. التواب 

وهو ما يؤكد عدم إملام حمكمة املوضوع مبا هو مسطر باألوراق مبا يعيب 

 .جب نقضه حكمها ويستو

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 

� �	3�6��$-!� 70,� �א�(�(ع ��Qj���J� �Y�5"$�� �U5א���� �א�(�(�36 �–א<!(=
�¶1�2��Y�5"$و=אق�–!�دאم��>�,� ,�Z�8H����J��"4��ن��Q(ن�!@����.�
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 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
قف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلي المتهم بحقه دون ولما كان الحكم المطعون 

وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم ويورد الدليل علي كل وقائع الحادث أن تبين 

يكون قاصرا فإن الحكم وهو ما يلزم قانونا لصحة الحكم ، أصل ثابت باألوراق مردودا إلي ذلك 

 . بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن واإلعادةقصورا يعيبه ويوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 
وعلــي اســتدالله بــأقوال جملــة المفــاهيم أنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبيــق 

يتجـلـي ـظـاهرا أن .. كــدليل لبـثـوت االتهــام ـفـي حــق الطــاعن .. محـمـد صــالح عـبـد الـتـواب /الضــابط

 .وليس له أصل ثابت باألوراق ا االستدالل خاطئ هذ

 ذلك أن االتهام املسند للطاعن 
وهي السيارة .. في الزعم  بشرائه السيارة محل االتهام األول الموجه للمتهم األول يتلخص  

 المزعوموتحمل لوحات رقم ؟؟؟؟؟؟ ) نقل(ماركة شيفروليه .. محمد توفيق / ملك المجني عليه 

 .وكذا القول بأن الطاعن قد اشتراها وهو يعلم أنها مسروقة.. األول بسرقتها قيام المتهم 

 يف حني جاءت أقوال الضابط املذكور 

 بأن حترياته أسفرت عن 

 ����wא��+	�وא����.��)�!�c,�"��3�–)5=�)�"��Kא��א�@�3=?�!�=����(א�I6�P(#�3م�א�
�.!�Iא��	+�א<ول��..�؟؟؟؟؟؟/��ن��(��9	��,�#+�؟؟؟؟؟؟�وא���(������"6(
يؤكد بعدم صحة االتهام الموجه .. وهذا أمر بفرض صحته 

من النيابة العامة والمقضي بإدانة الطاعن بشأنه والزاعم بأن 

الطاعن ابتاع من المتهم األول السيارة ملك المجني عليه 

المتحصلة من جريمة السرقة باإلكراه والتي تحمل أرقام 

�.؟؟؟؟؟؟ 
  بقرار اإلحالةأن الحكم الطعين قضي بإدانة الطاعن علي سند ما وردثابت أن الوحيث  

في حين أثبت الضابط .. المتحصلة من االتهام األول المسند للمتهم األول من أنه أخفي السيارة 
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بأن السيارة التي اشتراها الطاعن من المتهم األول سيارة مختلفة ) بفرض صحة أقواله(المذكور 

 .المزعوم سرقتها باإلكراه من المجني عليه تماما عن تلك 

 ومن ثم 

 ��	�3x(�(ع�و6"م���א���Qjאن�"Nو�a��-#א[�א�(א�Pم�א���� �Kو���C�5
� [,�Cא�� �,;#(אل zوא'��א� ،� �,�<و=אق  .Z� �!� ����� /� �؟؟؟؟؟؟ �א�6V(م�.. O�5���و,��

�,	��B!�7����6دא��Y�!�!�7����J��!����Yو�LJאN	���32�I!#	��،�وא'2�"'ل..��NJא��1¦��
� ..��Dل�'"��%�I6�KCא�$�a�=)xא��@.��3وא��@�د��aא'2 ،� ��C$א�� ��Y��3-5א �!� )Yو

�.�-���و�*�N"�5א�,��4$��وא:����0

؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟/ فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله بتحريـات الضـابطني : الوجه الثالث 

ريات من مثة دليل حيال هـذا الطـاعن رغم خلو هذه التح.. ي إدانة الطاعن عل

بل جاءت جممله وجمهلة وغامضة وذلك علي خـالف مـا زعمـه احلكـم الطعـني 

 .متاما وهو ما جيعله خليقا بالنقض واإللغاء 

 حيث تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 
ة سـالفة أكدت انضمام الطاعنين للجماعـقرر بأن تحرياته ط األمن الوطني قد لما كان ضاب 

دون أن يبين كيفيه أنضـمامهم لتلـك الجماعـة وعلمهـم بـالغرض مـن تأسيسـها ودون بيـان الذكر 

ــيهم ،  وحيـــث أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد أدان ماهيـــة األلفـــاظ المناهضـــة للجـــيش المنســـوبة إـل

لمـا كـان ذلـك ، دون أن يودر في هذا الخصوص دليال يقرر هذه التحريات ويسـاندها ، الطـاعنين 

ن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارهـا معـززه لمـا سـاقته ولئ

ـي الواقعــة المــراد مــن أدلــة  ـة بعينهــا عـل ـه أو قريـن ـيال بذاـت إال أنهــا ال تصــلح وحــدها ألن تكــون دـل

إثباتها ، وكان الحكم قـد اتخـذ مـن التحريـات دلـيال وحيـدا علـي ثبـوت التهمـه فـي حـق الطـاعنين 

 .فإن ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضال عن فساد استدالله قاصرا في بيانه 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إذا كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها علي رأي محرر محضر التحريات فإن  

ه ال علي عقيدة اتصلت المحكمة حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحري

بتحصيلها بنفسها فإن ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين نقضه واإلحالة بغير حاجة 
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 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣٤/١٩٨٣الطعن رقم (

 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 كما قضي بأن 
ي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت وكفايتها وأن كان موكوال إلتقدير جدية التحريات  

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

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

 .مشوب باإلبهام والغموض 

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

 ملا كان ذلك
والمحرر بمعرفة  مساءا ٩ر١٥من مطالعة المحضر المؤرخ ؟؟؟؟؟؟؟ الساعة وكان الثابت  

يتضح أنه جاء في عبارة مجهلة .. والذي زعم بأنه محضر تحريات .. ؟؟؟؟؟؟ / النقيب 

 وغامضة ومقتضبة جدا إذ زعم بأن 

�"L����.�x,א#-��א�@�#��و),�+	���"�O#�3م�א��O�5����"��I5א�
ال تصلح سندا لحكم بإدانة الطاعن والمتهم األول فإن تلك القاله المبتورة السند .. ومن ثم  

 :ذلك أن الثابت من خاللها .. 

 أوال 
 � �.���� �د��ل �و; �.�� ���د ;� �و:�� $ �و�	.�$ $���� ������ ��	�د �.��� ط�6..�� ���

�و�ن�� ،�$��*�$�%����&�	د�$��"�א�وא'�6وא�� ���دמ�8	�א4 ���%��� ��ط��1 �1���� ..����

��.����.�	د��א;�%+�&���.��و�دמ�وא�%�و�ل�

 ثانيا  

�����wא��+	�
�=?����Jא�Jو���و�–�m���aא�����O�5)�א�I6�P(6"م��5Jאد�£��ذ����
� 3{� �و#"��$6 �א<و=אق�و��5"ع�!"��6,;ن�א��I���I!�I6�Pא<
�pص�–�QYא

�.<ول��aא�@�#��א �Lون�א�6V(م�א
Uא�	+�!�tא��	+�א

 ثالثا  
�	ز�#�%��1א�%����&��ن�א�%و!ل�X1�"�8;�4א(@,�ص�א��ز�وמ�א@%�א�.מ���6א��%.מ� 
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�א(ول��"�א���'$� و1ذא��"�ذא%����Xد���دמ�!�$�ذ�#�א�ز�מ�و�����	�د�%�د�د�('وאل�..

�B�,)א���دو�$�א���د�1"�א������.א��	�"�

 كما ثبت رابعا 

�5����ن�!����Qא�(א#-�����(א�¯��(ن��6����2"م��5Jאد����Yא����J�?=�
J�`��O�
�[,�Cא�� �C5�� �ز6+ �و9@.�� ،� �3�6�WXز6+�א� ��.@9� �5=��� /��,�34��,� �#(א���a� ؟؟؟؟؟؟

��a��C#�4ذ���Cj�a��@�4,���P2��!�t!�mא�����O�5א���(=�..�א�-�!��!.�

 كما ثبت خامسا   
$�ذ�������$�و%����Pو���ن��دو�Jא�وא'�$��ن�%�#�א�%����&�'د�,�&�%������ن�*� 

�"�� �!�� �8	�א/.� ��و �	د�%.� �و�دמ �و�8.��.� �:�و .� "��� �'�ط6 �د��ل �و1ذא ،� א��ز�و�$

�.א�ط���$�

 والثابت سادسا 

�����wא��+	��ن����mא��������O�5(=د�א�(א#-��א��c,��!)6Vא��א�)I6�P�3=?�)�א�@��
�،�,�3ن�42��£"��و�!@�4"��(א#-��א��cא����Yא����N�I!���x©��א�@�#��א���(=?��و

 والثابت سابعا 
 �����&�+������$�!�"�����%���Hو�د��ل���د�1د��@�H�ن�1ذ�9א�%����&��מ�%ذ����

�&���.�ل�	�4&��	�د�'ول����ل��%,ذ��ن��'وאل�א��	�"��������دא�و��دא�����ز

 ملا كان ذلك
أنه محضر تحريات والمؤرخ ؟؟؟؟؟؟ يضحي ظاهرا أن ما سمي ب.. ومن جملة ما تقدم  

وأن قول ..  مساءا ال يحمل ثمة دليل يمكن االستناد إليه في إدانة المتهمان ٩ر١٥الساعة 

 .ٕيؤكد وبحق فساده في االستدالل علي نحو يستوجب نقضه والغائه .. الحكم الطعين بغير ذلك 
���س�1ذא������

 � ���wא�� O�5����א� �Cjل�KL� I!� ,�wא�� �ن� 8,� �א�@��6 �؟؟؟؟؟؟ A=B�١٢=١٠א�
��9�.H�..�"1א��א��%�-D�=�Rא�@�,*�..�؟؟؟؟؟؟�/�א��CRא�I!�'�9�I@9��O;5�������..

83	�����ذא�Oא�-�I!�])3א��0(ض�وא:,	�م�وא:��ل�وא�,�
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 بل زاد عليه أنه محل دليل براءة الطاعن 

 من االتهام املسند إليه بأمر اإلحالة 

 النيابة العامة الصادر عن 
بشراء السيارة رقم ) الطاعن(بقيام المتهم الثاني  – مع التمسك بإنكار ذلك –حيث قرر  

من المتهم األول وأن هذه السيارة من متحصالت جريمة ) مالكي( ريو – ماركة كيا ؟؟؟؟؟؟ 

 .السرقة المنسوبة للمتهم األول 

 وبناء علي ذلك 

�א�  �#�3م �א�6V(م �א�@�3=? �ن� �!�=���و�39 ،� 8$�� ?=�32� �Y� �	�#�@,� �א<ول +	�
�=#�م��O�9)��8��3و���3،�و��
.(......)�

 األمر الذي يتأكد معه وبوضوح تام
فضال عن ثبوت ) الطاعن(بطالن قرار االتهام الوارد بأمر اإلحالة المنسوب للمتهم الثاني  

 .أن تلك التحريات تقطع ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه 

 ضافة هذا باإل
وعما من ثمة دليل علي واقعة البيع المزعومة ، معيبة حيث خلت أيضا تحريات إلي أنها  

واقعة البيع ومتي حدثت وأين الطاعن قد دفع أي مبالغ لقاء هذه السيارة من عدمه ، إذا كان 

 وانعدام جديتها وعدم إجراءها في الحقيقةوهذا كله يقطع بتهاتر هذه التحريات .. المزعومة 

 .بما يجعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها .. والواقع 

 ملا كان ما تقدم

�א���Cj�I!�O`�א�����O�5א���(=42�I5"א�  �و#" �א�(�(ع ��Qj� و���
��	1�C$��..�I5�CRא�I5�Y� ,�
א<!��א��`��tP$5,�@�د��Yא�..�=�+���8א�-3([�א���

�.�,��4$��وא:����0א�$�a���Cא2�"'���N���-��)����6"�5א
�
�
�
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حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديد : السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو 

يعيب حكمها فضال عن قصوره يف التسبيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا 

 ضه قيستوجب ن

  تواترت أحكام النقض علي أن ففي هذا اخلصوص
 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 يتـه مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جد

 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 

كـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لمتأخرا  

ٕ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 م تعرض الحكم للدفاع الجـوهريعد 

 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 

 .حكمة بحق الدفاع إخالال من الم

 )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 

����	���2=������Qjو,�P.��3*�������א<��H(ل�وא<���Q9م�وא������������2�+3Yא�������وא�����
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�,����36א:KLل��$(ق�א�"%�ع���������"#���C$א��..�����������+�Qא��a���3-א�א���Y�=)�H�Oو#"��-"د

�������وذ����6�mא��4(�א�-Pא�:��

 الوجه األول 

نها حمام حمكمة املوضوع مل تكفل للطاعن حق الدفاع وذلك بعدم تعيي

مستقل له يتوىل املرافعة عنه استقالال عن املتهم األول الذي تعارضت 

املصاحل بينه وبني الطاعن ، وتغاضت عن إمجال وجتهيل وغموض أوجه 

الدفاع املبداه وعدم وضوح مـا إذا كانـت ختـص املـتهم األول أم ختـص 

 .نقض وهو ما يقطع باإلخالل حبق الدفاع املربر لإللغاء وال.. الطاعن 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 

�#�3م�  �<ن �L>א� I6� ��	4!� 8�� �د%�ع 8x%� ��Vم@5���	�!� ���x!��א��-�=ض�,
��L>"�א����	5���=�$5� �!�"34���a���!�Q3|����א����5א�	5�'� �jم�وא9"�,��"%�ع�46	��

��P.5و�+Qل��*�א�"%�ع�{����3-5א�KL:��3�6א���U5و.��
 )٢٦٦ ص ٩١ ق ٦ أحكام النقض س ٧/١٢/١٩٥٤(

 )١٥٤ ص ٢٧ ق ١٩ أحكام النقض س ٥/٢/١٩٦٨(

 وكذا قضي بأن 
يترتب بإدانة أحد المتهمين أن يكون القضاء المخل بحق الدفاع الحقيقي مناط التعارض  

 .براءة اآلخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا عليه 

 )٧١٩ ص ١٧٥ ق ٢٢ أحكام النقض س ٦/١٢/١٩٧٢(

 ملا كان ذلك 
مثل أمام محكمة أنه بجلسة ؟؟؟؟؟؟  من خالل محاضر جلسات المحاكمة وكان الثابت  

اللذين قاما بالمرافعة .. ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟  / األستاذين وحضر معه المتهم األول فقط الموضوع 

 .لسة ؟؟؟؟؟؟  المذكورة دفوعهما وأوجه دفاعهما عنه بمحضر جٕعنه واثبات 

 ؟؟؟؟؟؟أما جبلسة 
األستاذين وحضر معهما أيضا ) األول والطاعن(فقد مثل أمام المحكمة كال المتهمان  

ٕاللذين توليا المرافعة عن كال المتهمان واثبات دفوعهما وأوجه دفاعهما عنهما .. المذكورين 
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 .بمحضر جلسة ؟؟؟؟؟؟ 

 ومما تقدم تتضح احلقائق اآلتية 

 قيقة األويل احل
�ن�ذא&�א�د�وع�و�و	��א�د��ع�א���ط������ ��	��$�؟؟؟؟؟�وא�,�!$�����%.מ�א(ول� 

ط��� ..� �א��%.��ن ��وא�,�!$��� �؟؟؟؟؟؟ $��	� �א�د��ع�א���ط������ � ��و	� !!!�1"�ذא%.�

ط2���6,�ل���ق�د��ع�א�ط��ن���Hא(���א�ذ.�

 احلقيقة الثانية 

2�$�א���و��Nא�"%�ع�א �,�����q����	5��."א���N��C�D@��؟؟؟؟؟؟�'�5@�.�ن�!4	��
����wא�� +	����qא� ��	5��א<ول�و +	��א�I6�P(א� ..� (�+	����qא� �	-3��O��N�8,

�א<ول� ..��Nو��9$(ق�د%�ع�א��I6�Pو6"م���q3xد%(ع�و ��Vم�و�*�,Yv"א= �!� )Yو
��,��H�Lد%�ع�.�

 احلقيقة الثالثة 
و1و���ن���%�زמ�..�#�%���ض�@د�د��"��!���Kא��%.��ن��ن�א�*��&���(و�אق��ن���1 

�%?���%ط��6%+��د�د�وع�و�و	��א�د��ع�א�,�!$�..���8אد����מ���ل��%.מ���.�����"��د�9

�ن�א(,��،�و���6א���ج��ن�א��� ��ن�א��دא���ن��ن����א��%.��ن���%�����.������.�

 احلقيقة الرابعة 

�ن�א�"%�ع�א�."`���C�Dא��@�� ����wא��+	��א��q¬�')I6�Pא� (� �!��� و�ن�..
� �وא�(�(�36 �3�Qcא�"%(ع�א��I!�"5"-��,� �6)%"!� ��Nم��	א'�� ��Y)���3,�^�2א �!���6�(

���6�I6�Pم����jאد��%J6���6"م���.�U!�m(�(ع�،�و��ن�ذ��א���Qjم��!�א������."�
�$�I6�Kد%�ع�א��	+�א<ول�@!��"9.�

 ومما تقدم مجيعه
بضرورة تعيين محام .. أن محكمة الموضوع أمسكت عما كان من واجبها إجرائه ح يتض 

.. وحيث أنها لم تفعل .. مستقل لكل متهم علي حده ، حتى تكفل لكال منهما حقه في الدفاع 

 .األمر الذي يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء لما شابه من إخالل جسيم بحقوق الدفاع 
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 الوجه الثاني 

طعني التفت عن كافة دفوع وأوجه دفاع الطاعن ومل يـرد عليهـا كم الاحل

الرد السائغ بل جاءت ردوده مبهمة وجمملة ال جتابه دفـاع الطـاعن وال 

حتققه وصوال لغاية األمر منه ، كما مل تقم مبـا هـو واجـب عليهـا مـن 

 .حتقيق عناصر الدعوى وهو ما يعيب حكمها 

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

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

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في 

نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجه  مما يتعين معه  اإلخالل بحق الدفاع ،التسبيب

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك 
قد ) .. الطاعن(المبدي من المدافعين عن المتهمان األول والثاني ان الدفاع المجمل وك 

ٕ، واثبات من أقوال شهود اإلثبات التي هدفت نحو النيل الدفاع والدفوع تمسك بالعديد من أوجه 
من ثمة دليل علي قيام الطاعن وكذا خلوها علي ثمة دليل معتبر حيال الطاعن ، عدم اشتمالها 

وكذا لم يقم أي دليل علي علم الطاعن بنشاط المتهم من المتهم األول ، بشراء أي سيارات 

 .األول

 ب علي حمكمة املوضوع حتقيق وهو األمر الذي جي

 هذا الدفاع اجلوهري وذلك باستدعاء شهود اإلثبات 

 ومناقشتهم وصوال لوجه احلق يف هذا اتهام 

 وكذا إجراء مواجهة كان من الالزم إجرائها 

 بني الطاعن واqني عليه 

 � +Z�I!و� 
	(د�..� ��6"���א2-Pא�� +Qא�� ?="x!� ��QRن�������6א��� "$%
�O�.Z:א����wא��+	���,�+	�	Nو!(א�+	�c#�4!א���NJو)I6�Pא��(א�"%�ع����P5���)و����9

�mذ��I6�Pא��t!א�4$��,;ن��..א��������C#�a�=�$!�)Y���ذא�����mذ��
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قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يغير به وجه إذا كان الدفاع  

حصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلي علي المحكمة أن تملزاما الرأي في الدعوى كان 

غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت طرحة أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان 

ما أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من 

 .مصادرة الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
في علي التحقيقات التي تجريها المحكمة أنها إنما تبني األصل في المحاكمات الجنائية  

وعليها أن  ممكنا وذلك في مواجهة الخصوم الجلسة وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم

لو بالقوة ألداء الشهادة ٕوأن تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره وتعاون الدفاع في أداء مأموريته 

حتى يدلي بشهادته في مجلس القضاء مادامت المحكمة قد تبنت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب 

 .مناقشته 

 ) ق٥٠ لسنة ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض (

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ اهلام 

 ���دא��!;!(=5�aن��-�ون�א�"%�ع�����QRن����6א��"Y�cא��I6���.��,��!;ن����و
��	3�J�;��"#د?�!�دאم�א�"%�ع��	cو�(�,��$(?�<دא��א���=�C9Jو.�

 )١٧٦ – ١٨٦ – ٢ مجموعة القواعد القانونية عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض (

 ملا كان ما تقدم
وبرغم أن دفاع الطاعن أكد علي النيل من أقول شهود اإلثبات ، بل وتمسك بشهود النفي  

إال أن محكمة الموضوع قد أمسكت .. ال المتهمين في أقوالهما أمام النيابة العامة الذين ذكرهم ك

عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم تستدع شهود اإلثبات أو النفي مهدرة بذلك حق دفاع كال 

 .وهو ما يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء  .. المتهمين وعلي األخص الطاعن 
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 ثالث الوجه ال

تت حمكمة املوضوع عن إنكار كال املتهمان ملا هو مسند إليه ، كمـا تفال

التفتت عن أدلة بطالن اإلجراءات التي أحاطت باألوراق ، وكذا التفتت 

عن ثبوت تعرض املتهمان للضرب والتعذيب وتقاعس النيابة العامـة 

عن إرساهلما ملصلحة الطب الشـرعي إال بعـد عشـرة أيـام مـن الواقعـة 

 لشـفائهما مـن إصـاباتهما علـي حنـو مـا أورده الطبيـب كانت كفيلة

وهذا كله يقطـع بـبطالن احلكـم الطعـني إلخاللـه .. الشرعي يف تقريره 

 .اجلسيم حبقوق الدفاع 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
 أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ، ال يصح 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان  في دفاعه قد تمسكفإذا كان المتهم 

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من اثر في ثبوت التهمة المسندة 

ا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون إلي المتهم لتعلقها بما إذ

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

��H�a(=?�א�(א#-��وא2������x9(¦�����6א��4(�א��`�=وא��א�c	(د� �	�!�4ز��6א�
�mذ�� �!�دאم �$3$�� ��QR���6א��-�5� ���ن �5�Y)N� �د�6�% �و�5��3-" �4Q}�*3$��א�

�א�c	(د� �'BY� �<#(אل ��QRא� �א/�§�4ن ¤)6",� �9�/� ��Q����� ��(ز �و' K3��@!
�I!� �א��د ��Yא �3�6� `)P45� ��� �$3$���� �و¨�%��	� �	,��� O�.ZJ� �א��אد �,�א�	� !�دא! 

�])�P�د=?����6א�x!.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 تماما الواقعة المسندة أن كال المتهمان قد أنكر..  االتهام الماثل من أوراقت وكان الثاب 

قبل تاريخ القبض ومحتجز بال سند من الواقع والقانون ن مقبوضا عليه كا ٕوان كالهما.. إليهما 
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 .المزعوم باألوراق لعدة أيام 

 ويف الفرتة ما بني القبض الفعلي علي املتهمني 

  بالقبض عليهماوبني حترير حماضر زعم

 ��1K!���8,]�א�(א#-��وز.#�I!��5�-�..���ن�א��	��ن�5�-���ن����C[�وא:����Yوא�
و��83א���1�4א�-�م�א:�O�,�Hא���
���Y"Yو���I!�K��a��@�4,��Y�ª/�و#"��Z. �א�@3"�

���	��.א�

 إال أنه مل يقرر إحالتهما إيل مصلحة الطب الشرعي يف حينه 
وهذه األيام العشرة كانت كفيلة .. لما يقرب عن عشرة أيام أخرا بل جاء القرار مت 

من جراء التعدي السيما وأنها كانت إصابات سطحية .. المتهمين من إصاباتهما باستشفاء 

.. وليس فيها جروح قطعية أو طعنية يمكن أن يترك أثر باأليدي من الضباط ورجال الشرطة 

 :عي مؤكدا بأن وهو األمر الذي أكده تقرير الطب الشر

مع .......... لم تتبين في عموم الجسد مواضع لإلصابة " 

األخذ في االعتبار مرور حوالي أسبوعين علي الواقعة المدعاه 

 ، وهي فترة كافية لزوال أثار الكدمات البسيطة والمتوسطة 

 ومن ثم 
�	��ع��<�����ط���$�א���מ�א�ط��ن�� �"��1�7א��ن�����$�א��و وع�'د�א�%+%&��ن 
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 - ٢٩٢ -

 هذا 
 وبرغم عيوبهاعن وهو علي هذا الحال  الطعين علي الطوحيث 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

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

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

لسنة ؟؟؟؟؟؟ جنايات سنورس   وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم ؟؟؟؟؟؟ : ثالثا 

 .والمقيد برقم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ كلي الفيوم  الصادر بجلسة ؟؟؟؟؟؟ 

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

ٕالحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة  للفصل في موضوعها مجددا بنقض   :احتياطيا
    .مغايرة أمام هيئة 

   وكيل الطاعن           

 

                                                                        المحامي بالنقض 

 

 


