
 محدي خليفة

 א�	
�	�������ض

يفةشريف محدي خل  

�א�������������	�
 א�	

 القانون التجاريماجستير في 

)انجلترا( شاير  ھارتفوردجامعة  

 
 

 

 

 

 

Hamdy Khalifa 

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa 
Lawyer OF High Court�

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

0 -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر   -  Egypt –  56 Syria Street - Giza 
٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل   Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   
 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                          Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 
 

  ؟؟؟؟؟جنايات حمكمة 

 ؟؟؟؟؟جنوب (       ) الدائرة 

 

�	د��ع���د��������ذ

��ن�����������������������

 

 

 متهم خامس           / سيد ال
�

�

�د������

�

�

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

 

�� ؟؟؟؟؟ �	���؟؟؟؟؟وذ	�����א	�������מ������ ؟؟؟؟؟

��و�� ؟؟؟؟؟ 	��� ؟؟؟؟؟ א	���د��
��מ��	  ؟؟؟؟؟

%$ن�א	�#"מ�א	!��س��"������وא	�+دد�א	�*��()�د��א'��א&א

��	� ؟؟؟؟؟ 

 



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

 

 

2 

��وع�����א	�و�

���������–�؟؟؟؟؟/����و���د��ع�،�ود��ع�א����א	���������������������א�&%$�א#"! ������
��א�א45��م�א�'1وم�א#2&�1وא#1#0/�وא#"*. �-�,+*�������..�א#�א)' ����،�وא�9ز� ��!���7א���46

���������$*���א@ول�دو?��< �>�'�ل���د; �>و�)"�د��'&�;* �:%A!#�B0+C��D�E#�F+���0#Gوא�����
����������������7*(�4�5� *0&H�I�*JאKوא��I�*&0AL�M*N�7*!�-�,+��،�و������;�1�O)�0م���א�א45�*�م�

���������Pא#+�א�Q�1,����א#&��0 �,0*�ل�א�*���א%4���7#G�..�����������7#�*R �א@د# �،�و�5,+��S#ذ��UVو
����Yون��V<�W' و�'��:�

 )."؟؟؟؟؟"الشهير بـ ( ؟؟؟؟؟ -١

 . ؟؟؟؟؟ -٢

 ) .؟؟؟؟؟ " بـ ريشهال( ؟؟؟؟؟ -٣

�.�؟؟؟؟؟ -٤
 ١٠ السـاعة ؟؟؟؟؟رغـم أن الواقعـة حـدثت يـوم ( ؟؟؟؟؟أنهم يف يـوم ونسب هلم 

 : ؟؟؟؟؟ حمافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة ) مساءا

وا النيــة وعقــدوا العــزم  بــأن بيتــعمــدا مــع ســبق اإلصــرار – ؟؟؟؟؟/ قتلــوا المجنــي عليــه  -

ي رالمصمم علي إزهاق روحه أو أيا ممن يعترضوا سبيلهم إلنفاذ سطوتهم وسـيطرتهم وجـ

 بندقيـة –فـرد خرطـوش "اتفاقهم علي تحقيـق ذلـك وأعـدوا لـذلك الغـرض أسـلحتهم الناريـة 

فقصدوا محل ارتكاب الواقعة ولم يحفلوا بتجمع األهالي فأخـذوا فـي إطـالق وابـل " خرطوش

 بــل مــرحبين بوفــاة أيــا مــنهم األعيــرة الناريــة صــوبهم غيــر عــابئين بنتيجــة أفعــالهممــن 

فأصاب المجني عليه عيار المـتهم الثـاني فأحـدثوا بـه إصـاباته الموصـوفة بتقريـر الصـفة 

 .التشريحية والتي أودت بحياته 

 فـي ما اقترنت الجنايـة بجنايـة أخـري أنـه فـي ذات الزمـان والمكـان سـالفي البيـان شـرعواك -

ـدوا  عمــدا مــع ســبق اإلصــرار ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ قـتـل المجـنـي عليهمــا  ـة وعـق ـأن بيـتـوا النـي ـب

العزم المصمم علي إزهاق روحه أو أيا ممـن يعتـرض سـبيلهم النفـاذ سـطوتهم وسـيطرتهم 

وـجـري اتـفـاقهم "  بندقـيـة خرـطـوش–ـفـرد خرـطـوش "وأـعـدوا ـلـذلك الـغـرض أـسـلحتهم النارـيـة 

 محل ارتكاب الواقعـة ولـم يحفلـوا بتجمـع األهـالي فأخـذوا فقصدواعلي تحقيق ذلك الغرض 

 بـل مـرحبين بوفـاة في إطالق وابل من األعيرة النارية صوبهم غير عابئين بنتيجة أفعالهم
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ين الطبيـين المـرفقين بيـد انـه قـد خـاب أيا منهم فأحدثوا بهما أصابتهما الموصوفة بتقريـر

هـو مداركـه المجنـي عليـه بـالعالج ، األمـر أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم فيـه إال و

 . من قانون العقوبات ٢٣١ ، ٢٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١المعاقب عليه بنصوص المواد 

قد اقترنت بتلك الجناية األولـي جنايـة أخـري أنـه فـي ذات الزمـان والمكـان سـالفي البيـان و -

النفـاذ هم استعرضوا القوة واسـتخدموا العنـف ضـد المجنـي علـيهم بقصـد تـرويعهم وتخـويف

محل الفقصدوا "  بندقية خرطوش–فرد خرطوش "سطوتهم وسيطرتهم وأعدوا لذلك الغرض 

ارتـكـاب الواقـعـة وـلـم يحفـلـوا بتجـمـع األـهـالي فأخــذوا ـفـي إطــالق واـبـل ـمـن األعـيـرة النارـيـة 

ٕقاصدين إرهاب األهالي والقاء الرعب بقلوبهم فأحدثوا  صوبهم غير عابئين بنتيجة أفعالهم

المعاقـب عليـه بـنص  يهم إصـابتهم الثابتـة بالتقـارير الطبيبـة المرفقـة ، األمـربالمجني علـ

  .٢٠١١ لسنة ١٠ من المرسوم بالقانون ٥/ )أ(  مكررا ٣٧٥ ، ا مكرر٣٧٥المادتين 

  ."فرد خرطوش " حرزوا بغير ترخيص سالحا ناريا غير مششخن أ -

بيــان دون أن يكــون حــرزوا ذخــائر ممــا تســتعمل علــي الســالح موضــوع التهمــة أنفــة الأ -

 .مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها 

 فقد طالبت النيابة العامة بعقابهم وفق مواد االتهام اآلتية .. ومن ثم 

��٢٧٥��)*��Dن�א#'+��*��Iوא�*�אد���������٤٠/١���،�٢٣٠���،�٢٣١���،�٢٣٤/٢" ��V�*E��١��،�٣٧٥��V�*E�
)</(٥����������*(Vن��D�*+م���*dא������א#+*��Dن�����٥−�١/١���،�٦���،�٢٦/١،�وא�*�אد�����2#�٢٠١١*& ������١٠*��

���(V٣٩٤��� &2#�١٩٥٤�����7A(V�hD�D�+#א19ول���2#�١٩٨١& ���2#�١٩٧٨���،�١٦٥& ����٢٦א�'1ل����،�
��(V)ن�א@ول�)�٢�D�+#���B.!א�."�

  وجتدر اإلشارة إيل أن عدالة احملكمة مصدرة احلكم الغيابي

 يف حق املتهم املاثل قد عدلت من قيود وأوصاف االتهامات

  بحت علي النحو التايلأنفة الذكر ، حبيث أص
 وأخـرين ؟؟؟؟؟ ،؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟ العنـف ضـد المجنـي علـيهم ا والقوة واسـتخدمواواستعرض -

 وأـعـدوا – بقصــد ـتـرويعهم وتـخـويفهم واإلـعـالن ـعـن ســيطرتهم – ؟؟؟؟؟ـمـن ســكان شــارع 

وأخـذوا يطلقـون النـار  محشوة بالـذخائر وداهمـوا هـذا المكـان –لهذا الغرض أسلحة نارية 

فكــان أن أحــدثوا إصــابات ناريــة ، حتهم دون اكتــراث بنتــائج أفعــالهم اإلجراميــة مــن أســل

 بالمجني عليهم السابقين وألقوا الرعب في نفوس اآلخرين 
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  :وقد اقرتنت بهذه اجلناية وتلتها جنايات أخري هي -

بـأن بيتـوا النيـة وعقـدوا  - عمـدا ؟؟؟؟؟قتلـوا  -المتهمون في ذات الزمـان ونفـس المكـان  - أ

جريمتهم السابقة بعد أن جهزا لهـذا األمـر إنفاذ  من يعترض سبيلهم في –علي قتل  العزم

ة نارية وذخائر أخذوا يطلقونها غير عابئين بالنتائج الحتميـة لإلصـابات الناريـة مـن أسلح

 –حبوا بها وكان أن أصابت إحدى هذه الطلقات المجني عليـه رإمكانية إزهاق األرواح بل 

ـي أودت بحياتــه األمــر اإلصــاباتفـــأحدثت بــه   الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والـت

 . من قانون العقوبات ٢٣٤/١ة دالمعاقب عليها بالما

بـأن يبتـوا النيـة وعقـدوا العـزم علـي قتـل أيـا  عمـدا ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟شرعوا في قتل كل مـن  -  ب

ة من يعترض طريقهم في تحقيق سطوتهم وبسط نفوذهم وأعـدوا لهـذا القصـد أسـلحة ناريـ

ـه باال ـوغهم المكــان الســالف اإلشــارة إلـي ـر وببـل ـار غـي تهــامين الســابقين أخــذوا يطلـقـون الـن

 فكـان إن حـدثت إصـابات –عابئين بما قد تحدثه من إصابات بالنـاس ومـرحبين بنتائجهـا 

بالتقريرين الطبيين المـرفقين وأوقـف أثـر جريمـة الجنـاة لسـبب المجني عليهما الموصوفة 

 ـهـو إـسـعاف المجـنـي عليهـمـا وـمـداركتهما ـبـالعالج األـمـر المعاقـبـة –ال دـخـل إلرادتـهـم فـيـه 

 . من قانون العقوبات ٢٣٤/١-٤٦/١-٤٥عليه بالمواد 

 ." فرد " الحا ناريا غير مششخن سأحرزوا حازوا و -ج

دون أن الســابقة  موضــوع التهمــة ةســلحعـلـي األخدم  ممــا تســت"ذخــائر" أحــرزوا حــازوا  -ه

 .رخص لهم بحمل سالح ي

  وقد استتبع التعديل أنف الذكر.. هذا 

  تعديال يف مواد االتهام بأن أصبحت علي النحو التايل

��א#+*��Dن��٥−��١/١���،�٦��،�٢٦/١��)��Dن�א#'+����I،�وא��אد�������٤٥���،�٤٦/١���،�٢٣٤/٢"  ��
��(V٣٩٤� &2#ن��١٩٥٤�D�+#2#�١٩٨١& ��١٦٥א�'1ل�����(Vوא19ول��)٢�(����B.!א�."�

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة املعدلـة ٣٩٥/١ وكانـت املـادة ..ملا كان ما تقدم�

  قد نصت علي أن٢٠١٧ لسنة ١١بالقانون رقم 

�!��0،�>و�,��lو�0!*��א	*�ص��������������Gذא�,��lא�Ekم�����M%(و�<�،��%0U�-��0!�
��������������0*PV1د�*n�،��1*�7א�*lo� *��+'#ط�א�+d�/%(� A��kد��א��G�q!rو

������� *2!��s�*(<�t�&ud5א� AEN.........�............������-� *AE.A!#ز��*v�5و
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#ط
��"����)	����א	���#"מ����5מ��3#����"�����א	!����س�و���وאد�א#"���מ�#ط�	����א	���
����א	���������3

��0��وز�א	
���&�)	���א	���ود������!�א�א	�#"מ�د��)��ود�و)��؟��3	��-�"����
���6ذ���..�و#����"�����

����������8����وא;و�2:�א	وא�د�����-���א'+�	��،�+�.�#�מ�#�3د�	"��
������3د�(���א��
�3دמ��2+#"��،�


ق����������������������מ�א	+	��
�وز�#%��د�א	د��ع�وא	�د�وع�)	���א	���ود�وא;و��2:�א	�3د	���وא	�وא�د���

�#"���ن�א	@0@���א;وא?�ل�،�وذ	���	و���������2دو�=���5
������+ق�א	�#"מ�،�و+�و�������+�ق�א	��

�����������ق����+ل�ط3ن�)	���
ط��ق�א	��ض���מ�	.�

 لذلك فإننا نري أن مسـألة حتديد وتعيني قيود وأوصاف االتهام 

 املنسوب للمتهم والتي ستتخذ أساسا حملاكمته جيب البت فيها أوال 

 ءات اجلنائية  من قانون اإلجرا٢٢٢وهو ما يستوجب نفاذا لصريح املادة 

 وقف هذه احملاكمة تعليقيا حلني الفصل يف الطعن بالنقض املار ذكره
6ذא��ن���+���،�و�ن���+���-!�C��Dن�وא��3��א#8"�מ�א	��@ل�##	!ص���������

��	�:�

أثبـت مـن ..  صـباحا ٣ السـاعة ؟؟؟؟؟محضرا مؤرخا  .. ؟؟؟؟؟/ السيد المالزم أول حرر  

 :بيانها كالتالي  ؟؟؟؟؟طبيبة من مستشفي خالله ورود عدد ثالث تقارير 

١−����;�+�!0*���������V�١٠٤٢)*������א#�y*kא�z*{؟؟؟؟؟/�و)����|VO*؟؟؟؟؟���� ��א2#*�
١,٤٠��,�%~��(����0��$%:�..��������������;�*YW��*���1*'4�6�*���!*D<��B*���"*������د
��V�**D)ش�**r�Y�(ل�����**Yد�I�**.��#xE**��א#�**������h%**4و�**�د��

����������;�Dو��د�����א#&�,0 �א����20#��V1"#�����w~���;��#���7!Yدא
�������������*���;�Dو��د�������2;� ;V1~� ��%D<�q0��4א@;��2و����V�!!%#א

�،��**D@א����**;�D2**��و����%**C��7**���و��1**����**�و��א#**�>س�وא**!Yدא�
��א���א�ن�و�**��1א#'**�ج���**dא��**E��51א�،�و**�� u0**d� **��'#א� **#�Rوא

�1'���A01د���.�
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 ملحوظة     
���#F���������6��*ود�#���ض��
��ن��6ذא�א	#������،�������������
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�
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����و�د����6��	����و!�	������ن�א�8

�����ن��
و=�و��)د��و!	و�������������6��א	د�و���،�و#
�ن�����0)*�מ�א	

��������	������ط+��و���و6���و#��و�����1�G���	و��،�وא���و	��מ�����ن�א	

������+�	�
��2
��(�و��ود����3	מ������##
�ن�
��و�8����������������-و�)���0

��=�6�*�...........�"�������
������و6ذא�א	#���ض�א	�����1@����א	%���وא	��

��د�-ن�	"����#��2و���I������
����"#��
-د	����א#8"���מ�و�����א	وא�����3

�.���J��)���و�د�
�;و�אق�

٢�−���**;�+وא#**���}**��z..��~**%�,���٢א2#**�� �؟؟؟؟؟�א�**VO|�؟؟؟؟؟�V)**��א#
����;x*���(#*���>�*�د������s�*"���*Dد�*�������������V�*D�B*!r�6،�وא��؟؟؟؟؟/�א�1

����D�7!��(����������� *(�����;��*Cو�*�د���l4<����و�'��G�1א�6א#��xEא#��
و�**��1(و���A**/�א��I���'**dא@و#0** �وא�R#** �א#'��** ��0**29�����1**��،�

���)�.�;�م٢١א#'�ج�>)/��
�~*%�,�����٢,١٥א�VO|���א�Iא#�V;��א2#*�� �������؟؟؟؟؟א#+�;��V)����..��و>�Yא���−٣

.��.���z{���#وא��وא#��>��د������s�*"���*Dد�*������������B*!r�6..�؟؟؟؟؟/�א�1
���V�D)������D�7!���x;���(��������*29��� (�����;��Cو��د���l4<و�� *#�Rوא

�**��1و>ن�!)�و��;�I���'**dG�7**+!4��**D<�7**#G�V�**x>و#0** �؟����(א#'��** ��0**�1
�� .�;�م�٢١א#'�ج�>)/��

 قرر .. مبحضر االستدالالت ) ولجنل اtني عليه األ (؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو.. هذا 
يه والده ، وأثناء وقوفهما أمـام مسـكنهما فوجئنـا بـالمتهمين األول والثـاني ل المجني عبأن 

، وقـرر بـأن يحملون أسلحة نارية ويطلقون في اتجاههم أعيره أصاب أحداها والـده .. والخامس 

 ؟؟؟؟؟ الواقعة حدثت يـوم وأضاف بأن هذه.. ذلك بسبب مشاجرة بين المتهمين وبعضهم البعض 

 كما قرر بأنه ال عالقة له بالمتهمين المذكورين وليس هناك خالفات ..  مساءا ١١,٣٠الساعة 
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 .معهم 

 قرر .. بذات احملضر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال ا�ني عليه 

Iא�**� +��**d��V�**(��**���..�����**#א�א��#�**d�hA�א@ول�وא#�**��7D(�**���4>�**��6א#��:** ��**
��א���hA؟؟�و�'��1��4�5�������������D���t�J5و>)�..�وא	������;<�t�';�*>��I�*��Y� )���*0E�

��!�<����!).א#�"0!0 �؟���
 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال ا�ني عليه .. هذا 

���
����=���������ن�ذא��א	��ط����،�و��8#و��د����������..���
ذא������א�
�$ن�א	�#"���ن���ن�

��
!��0:�ذ	����(
���ن�و������3ذ	����-��������3�:�א	�#"����ن�(��8(�3"��מ�@�����!����0�������������-�

�
��א	�������+#(�.�

 ملحوظة 
)�د��+���?ق�#��زמ�
�$ن���������##$�د���..��-�وאل����	��1א	�ذ���������ن�!0ل�

		وא������3#���2و���������J��)������و�د�
����;و�אق�،�و)������א)#��#�����


���������מ�)��ن�)��دמ�-+�ط#"����
��$و�אق���6ذ=������..�א	���
����א	�������3

�:א	�����و����ط��
"��،�و�ن�6ذ=�א	+��?ق�����	��

�>�I��Yא#&��0 �א#'�� �02����Y����IV�*(��*A&0,*�ن�א#�א)'* ��������������−١
��>)**�אل�א#x**��د�>D�**����؟؟؟؟؟,**1:$�;**�م�**��$**%:�h**,�-�

?*��;*&����Gو��א����0#��)0%/�א	���א�*�د��و�������؟؟؟؟؟��,1:$��
�1م���Gم���@وVאق����.�

٢−����������������� .!*d@א��*��I�*��!'�� *Aد�����*x#�65אO*������;+��V>ن��
���������*�������א#��ز��Aא�,0*�ز��א�*;V���*א��hA)����7*!��S*#وذ
�).��ض�~. �א#�א)' �>~�

٣−�����**C<��وא��0**#G��d�V�**(�V**��7�#א#**�������**��6א�**��hAא#**�;
����'1م��'�����א#��2+ �����و�5��)* �و�����������5Vא�(G��UV��0"�4

���'��I���Y.�
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٤−��������������������*xא#�א)'* �،�و�*�د���q%*d�7�#א#�����0'*���*�ن��d��(<�
��������*l'و��hA��א#*%'v��*��M*�م���D*����*�ض�������������h*���A0א�*

�!E;����***0***�ن�א�+"***�د��..�~***. �א#�א)'*** ��y***ن�א� ***�
�����������������hA���א�**���*;<��1*#�/*(� *0D� >�1��4�5��D<و� ��~���
���;�**"4��**�+0+R�1>ن�**�O;��**������**xو>ن�א#�א)'** �¡**�د��

�.��w;�����وVد���@وVאق�
حمضـرا أورد مـن  .. ؟؟؟؟؟/ زم  صباحا حرر املال٣٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ .. هذا 

 خالله 

و�O*2א#��>ED*���!* ��*���*�����������6)�؟؟؟؟؟وC������4(؟؟؟؟؟/�>��D)�h%4�1و��د�א����א@ول������� 
�!�7#�2ن��7�#�dא#����.�

 ملحوظة ����
��د�)	���
$ن�א�����#�دد����������#�د�����
א'%����(	��-ن�א	�#"מ�א;ول�

��ن���	��	(�������	�מ�����..�א	%"ود���	1وא�א	ذ#
1����������د����מ����..


���א&������+#��،��	��و����ن���6و���#����א	وא�������3
و��6و����������زמ�

وא!#�����א�א	���د)��
"�������د=�	��������ن����	מ��1�����طوא)������������

�.		%�ط�

 

" .. حتريات" حمضر أمساه  .. ؟؟؟؟؟/ نقيب رر ال مساءا ح١٠ الساعة ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ 

 زعم من خالله 

 ��������xא��tא�r<ن����I��d<��4�;ن�����:�

 طرف أول 

 ؟؟؟؟؟�−������؟؟؟؟؟�−�

 طرف ثاني  

��؟؟؟؟؟�−������؟؟؟؟؟�−�
��؟؟؟؟؟�−������؟؟؟؟؟�−�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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�؟؟؟؟؟�−�������؟؟؟؟؟�−�

 ملحوظة ����
��
�#�������Fن�א	و6	����א;و	����-ن�#	����א	#+�������א	�ز)و�����،��%��و

����������+�&�����
��3دמ�א	�د�����א	*���6���+���.�)���ز��)��ن�
����ن�-

���
"��،����0)ن�)�ز��6)ن�א	#و�2ل�����و2+�+��		ط���ن�وא	�ز)و��ن�


��א	�%�������(ن���2+��،�و)���ز��)��ن������
����ن������(ذא����ن��(	����

א	ط���ن��+�	�ون�א	���M0א	�������Dن�)د����،�و����א	+�	���א;و	��������������������

و������+�	������א	�ذو��ن�)	������و)��و)���=�و����1#+2ل��


�3دמ��2+��-و��د�����6ذ=�����������������..���������Nط�������@و6ذא�و�5�=�א	

���ط�+"��א	#+�����א	#���.�

 

.. وـقـد أحيـلـت األوراق إيل النياـبـة العاـمـة الـتـي توـلـت التحقـيـق يف الواقـعـة .. ـهـذا 

 واستهلت ذلك بسؤال املتهم األول الذي قرر مبا يلي 

�������0#G�q2D����V�ED ��..و��ن�ذ����� ;V�¢�Iא��V�7دE0D�E0��/A';��D���t�J<���7و*#G��*%�א
����و�Y� **CVאP�(��**r**1א�دVא�**��א#%¤�V;** �و�**��£��** ���**���**0!��rق��r�Y��V�**D�V�**0**�ش�

1��אن���;�h"¤C)��¥�،10و�����A&#0�4*�������������)��א����א��Eن�،�و-�א�4�6�2!+�7א�5�*"4��������:
1����P،��+�م���#����G#*�7א#+2*��،�و)*��1*�ن�ذ#*�S;*�م��������d����2+#א�¦,�%���א2#*�� ��؟؟؟؟؟��

�.و)���1ن���oد���DWא§�..�א#'�6�2����Cא�

 وأضاف املتهم األول 
��$

ق��Iא	"מ�
�+���(��3��8�:�-����ن�א	�����)	�"מ����و-�����)����Nא8��#د88��א	

��	��1א	ذ��،�و-����	�و���ن��و��ود�������ن��������������������������	מ��ن��و�ود�
�	وא���3א	��وא��)	��-	

������	�מ��1#

��8د)��?"מ�+��	���������!!���מ�
��
�وא����..�و-����3��8	�מ�א	وא�����3و�3��8	�מ���#

�.א	+�	���
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  حينما أطلق عليه عيار ناري وعن رد فعله

 ارية مسرعا حىت ال يصاب بخقرر بأنه هرب بدراجته ال

��و��د�C+0+���'����#�א)' �����;Vא������0�!��yא���V�(��o���7�D..�و�oא��
������S#א#�א)' ذ�¨E4����!';�5ن�א#�א)' �و�E��-א�1א�����E;����D���V�(و.�

 )املتهم احلايل (؟؟؟؟؟/ أما عن ادعائهم بشأن شقيقة 

 اجدا يف مكان الواقعة فقرر بأنه يعمل مبدينة شرم الشيخ ومل يكن متو

 وأن اtني عليهم يدعون عليهم باملخالفة للحقيقة 
���	���ن��ول�����+������Nא8�#د88���ن�-ن�א	�����)	�"מ�����������������������������-������א������

��	���א#8"������א	����و
��(	����و-������ن�	د������������-���3��8��"מ��ن��
ل�،��و-د�..����وא�

������3����	�מ��1����	و��ن����..��وא
ق�و	ن���دد��6#
��د�א%�#�������������-���6و�א	��?מ�

����.א	وא������3�ن��	מ��1

�**�א���..��;V�**�؟؟؟؟؟�~**%�,��وVد�G#**�7א#&��0** �א#'��** �VO**���**lN|���١١א2#**�� �؟؟؟؟؟و�
�� �2x*�6�2���������7א�:��$��������١١,٣٥א�2#���*��¨*r��;�+4ود�V؟؟؟؟؟و)�����*(V�/*An0*��1)؟؟؟؟؟�;�

�����0!��y؟؟؟؟؟/�و����א��..����� ��0 ��4)*��-�א#+!*���q؟؟؟؟؟���6�2;�م���٥,٣٠-���م�א�2#&��
���������������-�/*xو��،��V�*!!%#�6א�*xw#د�*���-�א�s�E*2Dא#20*���وא� *P�#���S�4����©4�D���&وא#

�،���&**�7�%**�ط�,**�د���#**1و��VאG� ��**J�����**��� **;��1##**�7و�**�د��D;**���**���א#**#Gد��<
���&�.وא#&���و�4)��-�א#+!�qوא#

 قرر ) جنل اtني عليه (؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو

��،���&E**d� **+�&��I�0د4**��-�ذא�� **&P�E#א�V���وאG��**41##**�7א#**�1**���**�����D**���**�ن�ذ
�!*�7دV�¢�I�*�V;* �و#*�;1��V�D� .!*d<;* �و;�!+*�ن��&�*������������������h%*א�Vس��*D<�V�*lª�£و����

�������I�**+!�#א���**���1**,Gو�q%**d��**���0Pא�**x����**��+**�م��..��-�~**��V1وא#**��1 >~**��$א@
��6�**%Y�#��**41#وא�s�.�*~���..����**���א	*�وج��D+**�ذ�وא#**rG� **���E#��1**�ق�א@**���**����**:

�� ;V�&#א�..���D<��1و��C"y�,)א@ول�������و�*�ن����B*!�;��V�*D�«�*d��1*0&*������������)�אd��C����א�*



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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����1א�**1�**C��**A��،���**��D<�1**�س�YW**�ون�و)�א�**���א#�**��7D(؟؟؟؟؟/�א@�**C��**l;<�5��**E#و
������<�t�';�..�7�x2A!#��1#وא�q.�~א��:.�

 ملحوظة ����

ق��������������������������+����1��N%��6د�#����ض���	ن�6ذא�א-�F�#دמ���#����

����������1	����N!���س���	#"מ�א��	6د�א��%����-��و����
�+���א8�#د88


�%���6د#��	��Oول�وא����������
!�	@����������ط�؟א	��ذ��،�و-����מ�א	���

�������Nא8�#د88��	מ��%���ن������-و�
��3د�(	������������������+�
���-

�������!
������
��ون�د�א
����א	وא�����3����وא���و��6ذא�..�-ن���#

���3���دא�	"�ذא������������F	�2#�8� ���

"#�ن�-��وאل��6ذא�א	%��6د�
�زמ��

������.א#8"�מ�א	ذ�D	��#2و������J��#�����	���و�د�)	��	

������¨E4�1>ن�����x#א�t�J<א�¬2 �>��אد�4+�;%*��؟������و�D��� '(א#�א�!���������*d���&*��t�*';�5
��G�1**N~**�� �وא#**��1**�)**�V��**D���V>��א�**���א@ول�..�א��A**�ن�א@ول�وא#�**��F**+��7D،�و

��;�!+�ن�א@����א#&�V; �؟;�Yوא�.!�

 ملحوظة ����
�3��8	��מ�א	�+��د.������ ����$
�F���#د�������������J	א����
��و���ن���6ذ=�א'

�2
��وא	د=�#+د�دא�؟'!�

>!';�5��D���t�J���Dع�א@d!. �א#����ª�$*D*�ز���*�E4¨�א#�א)'* �،�وو~*�����D*���������������������و�
��B!�;"�������Q!��"��������V1~�-א�V�0��..�:����J �>,�1א@C*¤�ص��!*d<V�7*������و>ن�وא�7+!4��1#

�!�7وא�����1#��;1���z¤Cא�'��������1..�و�O2א#���!1N��®�7د��*C��*&E#و���5;'!*��*D���V�*(
D����<�B!�;א@ول�����.�V; �و�'���YWون��5;'�����،�و>,1����s�Jوא��1#�!��d<V�7א�

 ملحوظة 
�����������D��������3
��8زאل�א	%�6د�)��زא�)ن�#+د�د��+د.�(�2
��وא	د=�

��زמ���������������������������ز�)ن�#+د�د�%!ص��ن�����وא	د=�)	���-(����،

א#8"�מ����0)ن�)دמ�#�2و���%��6د��א	��ذو��	O+�دא.������������
%�وع��

�!.�+د.�(�2
��وא	د=�؟א	#���وא��6،�و3��8	מ�%!ص�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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وـفــي الـيــوم (ـثــم أضـــاف ـبــأن واـلــده ـتــوفي ـفــي المستشـــفي �

 .ولم يتم إجراء أي عملية جراحية له ) التالي
 المحامي خـارج غرفـة ؟؟؟؟؟/ وحيث أثبتت النيابة العامة وجود األستاذ .. هذا 

/ ومعـه شـاهدان يـدعوان ) أو عالقتـه بهـذه الواقعـةدون بيان صـفته (التحقيق 

 !.وقرر بأنهما شهود عيان للواقعة وطلب سماع أقوالهما ؟ .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟

 ملحوظة     

��;و�אق�@������1�2-و��2	��		���د�א	�+�����א	��ذو��������������
�@���5


و���و�Mزو��و
"#���ن�-���وאل�א	%���6د������
@���������
�	وא�����3،�

������Nא	���
�����-�وא	�����#��Dذ���	מ�)�؟؟؟؟؟(א���@����
�ن����6�و��#�

������و�!؟)؟؟؟؟؟(א	%���6د�א	@������	�	�=�����+C
����#3"د�א	�+������

��،�و	ن��6ذא�	�מ��+�د.������������
+��.�	�מ��+����א	�+�����و�����������8#+��ق�


*�0ل���ن�א	%���وא	��
�����������..�א	%�6د�א	"����������	��Nط�	��
و6ذא�

��.+ول�وא��3��6ذא�א#8"�מ

 

  وبسؤاله قرر .. ؟؟؟؟؟/ وحيث استدعت النيابة العامة املدعو 

����������I�0��*��/*N�-�/*A';��Dא@ول���،�و>ن������..�و�'*��YW*�ون���)�؟؟؟؟؟א#x*����**���(�א�*
��،� **;V�&#א���**��!**�7א#�א)'** �ln**�ون��E**�ن�א#�א)'** �و;�!+**�ن�א@� +��**dא�#'**��1>;**�م��**!H

,l*�وא�و>r!+*�א��**����1)�؟؟؟؟؟א#��:*���6(:*���2*��6;*�م�א#�א)'* �����!�و;+��*�ن��2E*��א�I�*k؟���
��� ;V�D����<)�����D�7!�و)*��q0*~<�1*�א�6ذ#*��������S!)�א#�א)'* ؟�0 �א#V�*xع�N*/������~*�,�ل�����Dوא)���

�7�x�.و�7#G����4א�2

 ملحوظة أويل ����

�وP!����ون�*	���وא�	���3د��-�����מ� األولز)���מ�א	����ذو��
���$ن�א	����#"מ

����������و�6ذא��.�،.�+��ون�و�ط	��ون�א;)�����א	�������و�+ط��ون�א	�+�0

��א	�
�+�.�و���������8����+#
���
��وא=�و	�מ��@��
�ول��ذ��	מ���ل�
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	%"ود����0)ن�)�دמ�و��ود�@������������
$�وאل��+����6-و�-�وאل�
����א�����


����د)���א	�ذو���
0غ��ن�-�D%!ص�-و��ن�-2+���א	�+0.��

 ملحوظة ثانية

�٢٦/١٢ز)מ�א	�ذو��
$���-�2�������6ذ=�א	وא����3و���$#��ص��������������
	�ز)מ�
$�����2�����و�"��و��
#��وذ�א)��א;���ن�و�-������ن�������������

 ؟؟؟؟؟���$#��#�������א	ط
��������מ��..�و���5מ���ل������#���دמ��..�א	!	��:�
�������$
دא�Iو�אق��;�

#و���Nא	%:�א	ط
��א	*�����D�6"�א	���ق�

���6�*���
�2)�D-��
�و6ذא�!�؟"�)	��א	�ذو��#
�ن�-����8#و�د�

�زמ��ط���3
زو��و
"#�ن�-�وאل�6ذא�א	%�6د�؟�!.�

��ن����ز���A)�1,�1>��م��0��א#&�س�،����A>ن��&�§��*����������..�و>�d�t�J#��א#��������
������I�+!r����q0~<�1(���&ش���r�	א)������� ��*~G�7���1وא,*U�1*���>و��*1�*C� *Aو��;1ل���

��د���ن���E4¨�א#�א)'* ��*�ن�;��%*�ن�دVא�*�V�D�I;* �و;�!+*�ن�א@�*���א#*��������������������)��dא�dوא
��0!��yא�����!���d<V�7..�؟؟؟؟؟/�>~��$�G,1א����Jو��Y<�6����:)��&2#א�qD�¯.�(�

 ثم عاد وقرر 
����%�!ص�������)�+��1(#"מ�א;ول���
$ن��ط	ق�א	��3��)	��א	�ذو��6و�א	��������-����	(�D3#د�	وא


���א	وא����3و-������3�:�א	��د)و����������..��-!��3��8������؟؟؟؟؟/و-���:�
���D-�:��3��8����$ن���#


�ن��ط	ق�א	��3�����..�%���0ط���..�������א	���-و�@0@��-�#�������ن�א	�����)	����#��ن������و
��و

�.و�����#وא�"�ن�..�

   هامة جداملحوظة    
��;�
��
و�אق�-ن�א	���
��א	�����3��#3�ض�א	��#"מ�א�;ول������������Cن�א	@�

)	��6ذא�א	%�6د�و	ن��#3�:�)	����و�������2�א+������������)������P!��ن�(


ق���I#���	"�מ���ن�����������3��8�:�-�����ن�)��وא�)	����و	�מ�� ��$



$�وא	���א	+�	����������#"�..��
ل�و
�وא���������	)��0������"�$
�������

�����=��+-�Dذ	+����א�	ن�-�وאل�����..��ن�א�#"

�6ذא�א	%��6د����و6ذא���زמ�

�#و���ط�+"������
.�

�
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 بأنه مصاب من اخلرطوش .. مستمرا يف غيه وأردف 

����**�ن�ln**�وא�G#**�7א#&��0** �;**�م������°**{�t�**d��**D<א#&**�س�،�و��**����**��q0**~<��**A�
��د�و)�!';�5��D���V�����B!א#'�V�0א#&���Vא#���>~�������������!�א#2%$؟��A�)��� *A���q*";����D<��UV

��;�+��$%:�����®�7!��،!)�א�2�7�x؟>ذ��

 كما قرر صراحة بأنه ال يعلم سبب أو غرض إطالق األعرية النارية 

 علي اtني عليه املذكور أو عليه أو غريه من الناس ؟؟

�فقرر مبا يلي ) مرة أخري( أعيد سؤال املتهم األول ١١٫٥٠ الساعة ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

����D����������7�1*;�z¤C�������x1��������7؟؟؟؟؟/��B%d#��א#*;���*Y<؟؟؟؟؟�/�و)���������*x��7*�و
�7#��د; ��!�1,�7و~��������<�(����������� *;V�D���*�<��*0!���+!r<���;<V��A!���A�D@�..����� *'(و-�;*�م�א#�א

����������������r<ص�و�¤*C<�V�*lªא��*u�����*��+��1!2 �~!��و>:&*��6אD'+�د�V�+א����!*0����+*�א���!��ن��
�����������M0א��«�d���d���;1#��E;����'�������V�D; �،�و>��Dو�<)��S#�*�٣٦��w*~��(�I�*وز����

�6�*���א�E*x! ���������������!؟�*&:<�q0*~<�1*(��0!��yو>ن�א��،�..������������� *>�/*An����*D<�7*!��1*�<��*A�
�«�d.�

ــوش أو  ــرد اخلرـط ــاك بـف ــتطيع اإلمـس ــه ال يـس وأـن

ـسـتعماله يف األـصـل ألن إـصـبع اإلبـهـام بـيـده اليمـنـي ا

 .مقطوع من قبل 

$�وאل�א	�د)و�����#"����3����-�������..�؟؟؟؟؟/��،�وא	��د)و���؟؟؟؟؟/�و
�وא������6��-�����������

��א	�ز)وמ����+#	�
#8"�����א	���د��(	���و�د��
��א?"��،�و�2��1	#��#�����).�

 ) ؟؟؟؟؟/ زوجة اtني عليه  (؟؟؟؟؟/  مت مساع أقوال السيدة ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

��زو��*�����������������*��$%��!��D��)����*0-�;�م�א#�א(' �)�1>,2$����م�-�d�J���وذ�y*א��(
�+*�م��..�:*�����u*�א��* �rق�>�*����q0%��..������� *;V�Dא��و�&E2��V������7#Gא#��..�؟؟؟؟؟/�و±!����

������������0*!��s�*%#ق�א�*UGون�و���*YWس��D<��و�'*$�rG*�ق���..�±!���� د����Y>,�1א�&�زل��
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�؟؟؟؟؟>�**���V�D;** �و>D**�س�4"**�|�:**���'**$�� ~**�� �زو��**��،�و)**��IV>ن�ذ#**�S,**�1;**�م��
�.א�2#� �א#'�6�2����Cא�

 وأضافت قائلة 
����"�$
�8#3�:�-����ن�א;%!�ص�א	ذ�ن���وא��ط	�ون�א;)����א	������،�و�3#�8	�מ���ن����

�.-+د.�(�2
��زو�"��و-ن�א	��س���ددون�-���&�3#�8	מ�-�����"מ�

 ولدي توجهها للمستشفي 

�������0!��yن�א������!±���°Yא��������������²)�زو���(א� *¥V�7*#G�-�*4��*&E#�،��*¢ن��E0*d
-���IV�(��A��،�7#��.�h��I���Y��<�1��4�5��Dزو����و���z¤C��<�hא#�0م�א#

 ؟؟؟؟؟ومبوجب أمر ضبط وإحضار معيب مؤرخ .. هذا 

 صادر عن النيابة العامة ، فقد قررت ضبط وإحضار 

 أشخاص بأمساء شهرة دون بيان أمساءهم احلقيقة وهم

�؟؟؟؟؟�−����؟؟؟؟؟�−�����؟؟؟؟؟�−
��؟؟؟؟؟�−�����؟؟؟؟؟�−

�*1م�l;G*������و..���א����U�*ص����������¤*C@�65אO*��6�*�<�«.،�.�����q*0+&#�5>ن�אG�/؟؟؟؟؟���V�*,�
�|VOא���lN؟؟؟؟؟��Dא���V�+��:�

أـمـــر الضــــبط واإلحضــــار الصــــادر ـمـــن النياـبـــة العاـمـــة بضــــبط بـنـــاء عـلـــي " 

رغـم خلـو أمـر ( دائـرة القسـم – ؟؟؟؟؟المقيم .. ) المتهم الثالث( ؟؟؟؟؟/ٕواحضار

 الضــابط بأـنـه أثـنـاء الـمـرور فـقـد ـقـرر) الســم وذاك العـنـوان؟؟ا االضــبط ـمـن ـهـذ

.. واصـطحابه للقسـم تالحظ له وجود المتهم أمام مسكنه ، وتمكن مـن ضـبطه 

 " .ثم عرضه علي النيابة العامة 

  والتحقيق معه فقد قرر مبا يلي.. وبعرض املتهم املذكور علي النيابة العامة .. هذا 

�א������������1���E;����D<��0،�و#G��1&2א��I����45א�V�ED ������7(��������Dن�א#�א)' �وز���Eo
���������!A��/N� CV�#0¦���ن���,�،�hA���ن�#���1/��&�����د�و>���t�Jن�א����hA..�א�

��א�**���א	**����؟��**��$**D���7**#W� **0(1&%#� ��**J���!��/**An���&**��/**��1��**C��**D���1**�<و
�.א@�D<� .!d �א#����؟؟
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  ومبواجهته بأنه سبق وقرر بأنه كان يف الورشة حمل عمله

����������������������-��*+4� *CV�#א�S*!4ن��*��t�J<��:�،���1��C�1(و� CV�#ن�-�א���/'�#����D���V�(
� �؟؟�,0*¦�>ن�א#�א)'* ���D*$�������������؟؟؟؟؟�&�+ ���*d��*�V���*2�� ��*2o� *'(ن�א#�א�*E�����و�1'%4
�!.�؟؟؟؟؟؟�-�؟؟؟؟؟�V�xع�

 ملحوظة����
��:�	�מ������������"
�%�Dذ	ن�א�#"
�ن�!0ل�6ذ=�א;�وאل��#���Fد�Dא	

��ن�א	���ذ���(�����N��
���ن�א	وא�����3،�و���ن�)	����
��3د���
و��

وא�#ط�ع�����Iא	�#"���ن�و�����+�	����ل����������)�)	��+د��و	���(��"���

�.��"מ�و6ذא��و��F)دמ�א#زאن�א	�#"מ�א	@�	.����-�وא	��

����Vא�����t�J<�1(و�..������������*���/*A';��#א� CV�#א�q,�~� +ن��������D��)�����*D<�³,�و;*
���6��YG�1A'4����,�~��dوא� CV�#א�S!4� 0�x��د���؟��d5א@ول��!)�%���>و�א�����*���(�����و

��������**Jن���א�**%��hو��D**��ذא�)**���V�**���**D���Vو~**1;+��،�و>ن�4+��**/��'**��)%**/�א#�א)'** ��2**�
���**l'��7**!��tא�**r@א�..<��**A�0#G��**l,��**:6�+**Cون�)�؟؟؟؟؟و�،�؟؟؟؟؟(؟؟؟؟؟��**YWس��**D<��**�'و�

�«�d���'ون�..�و����x;�5���D������!.א�א��Eن�؟��wدVو..���Y°و

 ثم عاد هو إيل الورشة حمل عمله 
األول مـن تعـدي آـخـرين عليـه بـأعيرة ناريـة والتـي قـام ـبـالرد وبمواجهتـه بمـا قـرره المـتهم �

أـجـاب ..  وأن المجـنـي علـيـه ـتـوفي عرضــا أثـنـاء ذـلـك ـجـاتعـلـيهم باـسـتخدام أـسـلحة بيضــاء وزجا

 .ن معه مطواة ؟قائال بأنه لم يكن يحمل أي شيء ؟؟ وأن المتهم األول كا

 ملحوظة     

��ن��+��ل���������������$
��������و	��س��"�٣٦�ذ	���"�א	�#"מ�א;ول��1


ق�و-ن�ز)מ�א	��#"מ�א	@�	�.��������#"ل�-�وא	����������������������طوא��،�


$ن�א	�#"מ�א;ول��ن��+�ل�����������������D����M0؟؟�	3ل�6ذ=��א	#������

د�-ن�		وא���3#2و������J��)�����د�)	��	��ن��6ذא�א	��#"מ�������������I#

��.א	@�	.

�
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قرر بأنه ال ذنب له يف شيء .. ومبواجهته بإنكار املتهم األول معرفته به .. هذا �

 :وأنه سيقرر بكل شيء وهو كالتايل 

 ����و�'���z¤***C��***A)؟؟؟؟؟(وא�***���א	***�����)�א�***���א#�***��7D(�؟؟؟؟؟/�>ن�א�***1
7�1�����������7..�؟؟؟؟؟/;1*;�z¤*Cא��*���%!*´�)*��V1¬2* �و:�:*�ن�>#*������������..�؟؟؟؟؟/����Dא�)*�1>

����0&�..������������IאV1*¤א����P���G�M�Vא#&+�د�و���&���Y<��Y@�5>ن�אG�،�IאV1µ�����Kx0#
�..����������&�B;1~�6�����1א�1� !Exא��I<1���&���و>��B*!r)�؟؟؟؟؟/�وא#���;1���7(؟؟؟؟؟/�و�

����V�D; �>~��$�א����א	����<���0!���)�.؟؟؟؟؟(

 وعقب ذلك جتمع كال من 

�؟؟؟؟؟و)�א�***���א	***���(�؟؟؟؟؟و)�א�***���א@ول�(؟؟؟؟؟�***�)�؟؟؟؟؟(א�***���א#��#***¦��
��א@وVאق(**��q**P�w#�7(؟؟؟؟؟و)�אD�**�#א�����(؟؟؟؟؟و)�א�**���א#�א�**��(؟؟؟؟؟و)�א�****��q**P�w#א

א�**���"�(d**&��"�و>D**�س�YW**�ون�و�'�**��ز���**��Iא#%&**�;��،��A**���**�ن�An**/�..�)�א@وVאق
2�/�>)�א#������(�؟؟؟؟؟�و��#S"���د"��Eن��'����)�؟؟؟؟؟(>���א	������)�א#��#¦o��D<��UVن���*��V�(

�*�د��"�*�ن��'*������)��B0+Cא@ول�وא	������(؟؟؟؟؟،�و�)�א����א	������ن�W�«�d�/An#�7؟؟������
7#W)�"�������� .!*d@א���*��S2����"��I�0������Vو����،�؟؟؟؟؟�،�و��؟؟؟؟؟�A*��>ن��*/��*���������)�و

�"�.��د"���ن�����/��&���؟؟؟؟؟و

  من وتوجهوا مجيعا إيل حيث مسكن كال

  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟
وتـبـادلوا إلـقـاء الزجاجــات الفارغــة ، وزجاجــات البـنـزين كـمـا تـبـادال إطــالق األعـيـرة النارـيـة �

) .. سـنجه(وكان دوره هو إلقاء الزجاجات ألنه لم يكـن يحمـل سـوي سـالح أبـيض .. الخرطوش 

هم الخـامس ، بإطالق أعيـرة خرطـوش علـي المـت) ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(وكان ذلك كله انتقاما من قيام 

وقد استمرت هذه المشـاجرة لعـدة أيـام كـل يـوم يفعلـون نفـس الشـيء حتـى يـوم ..  عليه والنصب

 ل إلي هناك مرة أخري وفلم يتم النز.. دوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وحالواقعة ، 

 

 

 



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

 

 

18 

 ثم أضاف 

 �>D*�س�YW*�ون�������+��!*��؟؟؟؟؟����D-�;�م�א#�א)' ������4��א�*���א@ول�V�*C�7*#Gع�������������� 
�����Y<�t�Y�/R..�������������*�� ��E��7#Gن�א#�א)'* �و)*���א��* �rق�א@�A�7א�(���$%����A&0ذ

���وא����א@ول�����������������BR0 ���/�א@;�م�א#��2+ �،�وPא�x'#א� ;V�&#א�..����yא��F+d�7>ن�#G

�����0*(��0!����2*�� �����������)؟؟؟؟؟(א���
	�א������������*�אrG�6*�ق�����..�*���*��¶��V�*D�V�*0��

� '�V<��%;�+4�V��א���ن�..�>����Dو��.�

 بالتحقيقات قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو.. هذا 
 محل موبيالت بمكان الواقعة ، وفجـأة سـمع صـوت ضـجيج بالخـارج ، وخـرج بأنه صاحب�

غلق المحل فوجد أناس يطلقون األعيرة النارية الخرطوش ، وأثناء غلقـه المحـل أصـابته إحـدى لي

أي أحد بشيء ألنه ال يعلم من أطلق هـذا العيـار أو غيـره م تهولكنه ال ي) بلي خرطوش(الطلقات 

 .، وأنه سمع أن مرتكبي الواقعة هم المتهمين ولكنه ال يعرفهم شكال 

 وأضاف بأنه 

 ��***0!��y***א�� ��***~G� ***'(�1وא��***x;���/�6..��؟؟؟؟؟�***&:<�q0***~<��***D����***���***&E#و
������D<�7!��4-��+�qذ#�S،�و>��1��D<و�����x�����1א�*N���*;����*D<�67و*x1א��,<���;�5�

��5��� ¥V�7#G�Q����>و�G~�� �א���~G.�

  قرر باألتي .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال السيد .. هذا 
مـع الوضـع فـي االعتبـار أن (وأثنـاء وجـوده فـي المحـل الخـاص بـه .. بأنه منجد إفرنجي �

ـفــوجئ باـشــخاص !) ؟ل الـســاعة العاـشــرة مـســاءا فكـيــف يـكــون بالمـحــ؟؟؟؟؟الواقـعــة ـحــدثت ـيــوم 

 .يطلقون األعيرة النارية ، وقد أصيب بطلقة خرطوش 

 وأضاف بأنه 

���**����P�**��������**��Dא�;�!+**�ن�א@�**���א#&�V;** �و#+**��1****��z¤**C��<�t�**';�5
�.���';�5��&E����EC#א�9אن�و

�
�
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 أمام النيابة العامة وبسؤاله قرر  .. ؟؟؟؟؟/  حضر النقيب ؟؟؟؟؟وبتاريخ 
وزعـم بأنـه تلقـي بـالغ مـن غرفـة .. لعبارات الواهية التي سـطرها بمحضـر تحرياتـه بذات ا�

 ؟؟ وأنه انتقل إلي أسفرت عن وفاة أحد األشخاصالعمليات تفيد وجود مشاجرة باألسلحة النارية 

وأقر بأنه لـم يثبـت ) واخفي تماما أسماء القوة المرافقة بفرض صحة االنتقال أصال(مكان الواقعة 

 .االنتقال ر أحوال القسم متعلال بسرعة ذلك بدفت

 ملحوظة     
����ن�א�;و�אق�وא	#����������(ذא���ن�א	@�
���..��@و��#��Iل��6מ���دא���

�א	����)��א	��%�3��������&א�؟؟؟؟؟א	ط
�����-ن�א	وא�����3+��د@�����وמ�

�������������	(���������Pذא��)�ن�(��2
��א	��1�א	�ذ�D#�و������..�؟؟؟؟؟/�و-

������(���ون�א	���
ط���د����������&א���:�������٥٫٣٠א	�وמ�א	#�	��א	�

�د�
"#��ن�-��وאل�����!�#	���
0غ���1د�و��=�%!ص�؟���I����	3ل�ذ	�

�..6ذא�א	��
ط

 وأردف زاعما

��������������2Eوא#���ج�א��s��#��� u0!ض��V@ن�א#�א)' �و��1א�E���#�~��1و#��D���..���*l�
������7#�*���א@*1;��1*x#א#�,�م�א����..���7#�*���א@*���*!���*�ن�>��*���*�����s�*"��z¤*C*�د�������و

+!�א�r�Yش�D�7وא�x2A!#�..؟z¤C��<�������1,<��°{����D���V�(د�و����:.!�

 وأضاف بان األهايل 

أســـماء (بأســـماء مطلـقــي األعـيــرة النارـيــة ـهــم ـمــن أخـبــروه �

 .وال يتذكر من أخبرة بذلك تحديدا ؟) الشهرة
 ملحوظة 

��ن������������������و6ذא�����3-ن���������=�و-و�د=�א	���
ط�
�+����א	#+����

���وز�א	���ل�)��"מ�و	�מ�������"و	��������8��د��#�ج�����%���-%�!�ص��

��&������
���د	�ل�(�����אد=�-�D����+#	وא�.���+
1������)�����&�א	��:���	�

���������	���	���������&�א	%�"�����"�א	�#"��ن�$
����-����	�מ����מ��������"��

د��ن�6ذ=�א;�وאل�א	��"و	��א	������ن�)د����
�ل�������������$#		�D�+#	�
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��א	!�0:�א	�ز)�وמ�-و�-3��D	و�������������������ط���6�����6دون��3����

D�!-�.  
أنه أردف بأنـه حـاول القـبض علـي هـؤالء األشـخاص .. جزم بزور وبهتان مزاعمه ومما ي�

وما أن سأله السـيد المحقـق عـن محـال سـكنهم قـرر .. لكنهم دائما غير متواجدين في مساكنهم 

 !.بأنه غير متذكر ؟

 ثم أردف زاعما 

 ����**/�؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟؟و؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟؟،�و"��&r�Y� **0(1**�ش"��**�ن�#1;**��؟؟؟؟؟/��**�ن�א�**1
�.&�E����7#W��"D� 0(1ن��'��؟؟؟؟؟،�>���"�r�Yشد���"��&�����ن��'��

 ملحوظة 
���ن�-���Dن�א;��6	����5מ�(���א�=����������	���	(��+	�	מ���د�و6�:2ذ=�א;


$���א�#����3	و��#������"מ،��6ذא�����0)�ن�-����	�מ���و�د��6ذא��������������������

���������������D-ط�
א	و2:����#+���#��א	�ز)و���،�و
�	ط
����Nد�)��ز�)�ن���

��.ود=�؟�������M0ز)מ�و

��א���..�������אd��א��و)*����1..���!*�G�7*�م���؟؟؟؟؟/�)���V*�ن�>�*��א#��:*�����7..�؟؟؟؟؟و
��������������V�l,وא��F%l!#ذא���D�7א#&��0 ؟؟�!���J����Vא#�0م�>و�>���و����;�l+#��1א,G�-���%J

� 0l+#א�����-.�

 وعن حمدث إصابة كل من املصابني
هم كان يطلق األعيرة بقصد أن األهالي لم يخبروه بذلك ؟؟ ولكن كل منب قرر

وقرر بأنهم كانوا يطلقون .. إرهاب األهالي والسماح لهم بدخول الشارع 

األعيرة غير عابئين بمن سيصاب ، وأنهم كانوا يطلقون من مسافة عشرة أو 

 !. عشرين متر تقريبا ؟

 ملحوظة 

ل�-�"�מ�����وא�
�$ن�א'ط�0ق���ن������..�	מ���ل�
ذ	��-��Dن�א;�6	������

������3-�#����#���
���،��6ذא�
�'������)	���-ن�א'ط�0ق�������(	���
�-��

�ن���د�!�طوش�)	��������)%����-و�)%���ن��#������8�ن�-ن������
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"#���ن�-���وאل���6ذא�א	����
ط�و-ن����!�#+��د.�א	و������؟�
و��6ذא�����زמ�


$�وא	�د		وא�2��3و������J���#�����)���و���
�!��0وא�������..���V�(��A~�א, �����y�7א�!���V�&#א�V�0'#א�B!�7و���������4ن���#Gد��<���#

�..���7D�**�#א������*�د�r�Y**�ش���)�؟؟؟؟؟(�*��א�**��..���**&��s�+#�*2**����(�؟؟و�*�ن���D��*��M(�*&�
���������� ��2����*�د�و)*��K*��(�..������V)�٢٠(>و��)�١٠(,�B%d��A&0وز�����ن�א���D���hAא�;�!+�ن����*:

4+�;%������������ن�א��h�� ��2א�����V��<���x��$D����0!��y�7وא�D��#א����..����dو>ن�א�����/�א�*
��.؟؟؟؟؟�–�؟؟؟؟؟����V�Cع�؟؟؟؟؟��!�7و;+0��؟؟؟؟؟

 لحوظة م
א;����&�א	@0@�����وא	��3وאن�א	���ذو��	�מ�����د�����#+���#�������ن�����


ل�،����-���(ذא��ن��3	�מ��+�ل�(�������6ذא�א	��#"מ�و-%���?������������������

��#"ل�א	#+���ق��������������������3..�
��Iא	���Dد�	���	ن�ذ(�F21מ��	ذא���	�


ض�)	�"מ؟��ن؟؟�و	��ذ)ن�א	�3وא��ن�		�#"�		�N��!א�	מ��

حصــل عـلـي أي ـفـوارغ طلـقـات ـمـن تبأـنـه ـلـم ي.. وأضــاف صــراحة �

مكان الواقعة ؟؟ متعلال بانشغاله بالسعي نحـو القـبض علـي المتهمـين 

لـعـل ذـلـك يجــزم بـعـدم معايـنـة مـكـان الواقـعـة عـلـي الطبيـعـة والـقـول (!! 

  .)ٕوافكان ت زور وبهلكبغير ذ
 لنوع األسلحةوبسؤال الضابط عن كيفية حتديده 


$ن�ذ	��)ن�ط��ق�و2:�א;�6	��و!
�#�����#!��ن��وع�א	��M0؟����!�

وقد أقر صراحة بـأن أيـا مـن المتهمـين لـيس معلومـا .. هذا  

 .لدية من قبل 
 ملحوظة    


ط�א	�#"מ�א	@�	�.������������+�
��#
+��.���..�؟؟؟؟؟/�و6ذא��!�	:����-@

מ������מ�������
$�����-@����&�����و�=�
��دא?���א	����מ�%���6د�א	���#"�����
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ض�)	�����1ذא���U��א	��
ط�وא'+�����א	��2د����ن���������	�
����
..�א	���

�!.-�D-����3����#��מ�א	�3�����	��ذא�����وذ	��א;���؟
���������� ;V�&#א�������rGق�א@��hA���Y14!*������..�و)����Vن�)"�1א�*&��7#�����sא@VG

�.-�א�G�7#G� ��J����،�����x,1א��w��I���~Gض���ض�א����02#

 ملحوظة    
��������������������&��1#��
��زמ�����Cط��
و
ذ	��و)	����ض�2+��-�وאل�א	���

א	�#��ل�	��د�D-��������ن�א	�#"����ن�و-ن�5����"מ�����ط����ن�א'����6����

�.وא	#!و�:�و��ض�א	��ط��
�

 ورد إيل النيابة العامة تقرير الطب الشرعي اخلاص با�ني عليه ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 :يلي  املنتهي إيل نتيجة مؤداها ما ؟؟؟؟؟/ 

�:>)��Vא@d����..�74!��و4+1م�����
��<–�������������Q��*�>ن�א�9* ����–�؟؟؟؟؟/���z*.����*&#�h%4وx4*�;����* �א�

��A'#א������#����-�,�א�7#א#'+�1א#�א�
s−��V�**20���1��**xوא������א9**�و»�א��~**�� ���#xE**��א#�**�

���**�� **�;1,� **;�0,��0**CV� **;V�D�«��7**�و**��V1**"#وא�B**&'#א
1;�1��D��V�0*�א�#'*1م�������א�~�� ��'�r�Y��V�D�V�0ش�;������V�'

+�א��*dאא�V�**xR����**A¶��1**وز���*�4� ��**2���**���*0!��B**!r<
��*��K-�א@�r� .!*d;!* ���������٣א�+�و���Iوאª�V1+4��#*�א������7#

�����7�!:�7#W��"Dو��V�dش����א���r�	א���2 �-���د�א����
�!*�7א#*�א������7#� rوא�+�و–�����������*��7*d�d<ق��*rG���*¶و-�א�

��א#�����J�#א@��م�وא��א�� �-�א���2�!#��P�+#��7–0%'�7א*��و
�–���P�*�� ��~GאR*1و�-�V�*4;��;'�~*��א#*�אVد��*�@وVאق���������������

�)�.��د��r�Yش(و�����/�א�2#»�א#�אVد������oא#&��0 �
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�!G��*0#*�7א�~*�� ����+*�و���Iא#�C*0 ��������������−ج�y4'���و����א��
�����������q*!+#��� ��*~Gא#���20و� P�#���S�4��و���>,1:��א�~�� ��

���**;�D��**&��©**DG��**~7�����**U��**0��D� �1**"#د��<��**���**;�U
�.��¶' �>د1R�Iو�א#�����

��V�**4;��א#�א)'** �א#**�אVد�−د**���**~�'���;V�**4�-�$:1**,���**��#א�
�.�����oא#&��0 �

وشهرته ( علي إمام علي ؟؟؟؟؟/  مثل أمام النيابة العامة املتهم ؟؟؟؟؟ خوبتاري.. هذا 

 وبسؤاله قرر ) ؟؟؟؟؟/ 

����G��1&2א��I����45א�V�ED ������������������*D<*��،�و���א#�א)'* ����*��א�1א�-����E;����D<��0،�و#
2E��1�x/�א#&*�س�؟�����;��D<�7א#+����و)$�,1و�א#�א)' �و!���!v���6!���ن���1*dא�q*!�;و

������د�>~��E;����D@��0!��yא��/�<.�
 وأضاف مقررا 

رع محـل وبين بعض الناس فـي الشـا"  ؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟"بأنه يعلم بأن ثمة خالف فيما بين �

ـفـإذا بأحــد األشــخاص .. الواقـعـة واســتمرت لفـتـرة، ـثـم ذهــب المتهـمـان الـمـذكوران لـفـض الخــالف 

ٕيتم اإلمسـاك بـه وسـيتم ضـربه واهانتـه ، فقـام ) ؟؟؟؟(يتصل بالمتهم الخامس ويخبره بأن شقيقة 
 .المتهم الخامس بجمع معارفه وتوجه إلنقاذ شقيقه وحدثت المشاجرة

 ناء كان مقررا بأنه يف هذا األث

 �����w**~� ��**2o� **'(ن�א#�א�**E���**�و#�Q�+��**��..����**&Eא	**�ص�¢�#**��א#**���;%'**�1
����������~��rG�Iق�א@A2;�..��������������� 0%*"#א�M*'����!�����'!��*��D<�I* �א#*�����*��D<و..�و<���*ED

���0**!��y**א�%�,**¦�و>)**�אل�א��I�**;�.��2�D**�����** �א45�**�م�..����** ��**��وVد��**��7**�Dو
��0#G��1&2א�.�

�
�
�
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 وقرر ) جنل اtني عليه املتوفى إيل رمحة مواله (؟؟؟؟؟/ وقد مت استدعاء املدعو.. هذا 

 ���������1-�א#�א)'* �،�����������..�؟؟؟؟؟��!*�G�7*�م�א#�������s���*x؟؟؟؟؟/����x���Dن�א��*x;����*D �
�������7#����1>��>,��1��א@��x;و���..�����M(�&4��:����P�*(� +��*2#א#��א�(<�..����V�*0'#א�B*!ن����*�

���V�&#�7אD��#א����)�.؟؟؟؟؟(!�7وא��1#���א�

 قرر .. ) جمري التحريات املزعومة (؟؟؟؟؟/ وبإعادة استدعاء الضابط 

����!��G�7م�؟؟؟؟؟/����x���Dن�א���..��o�V�(��D<�¦0,����V�(���� .~��1���!';���
��>)�אل�א@��N� +�&����7#/�א#�א)' ����+D�I�;�.�&��א#�I��d<.�

لث مع أثنني  أجرت النيابة عرضا قانونيا للمتهمان األول والثا؟؟؟؟؟يخ وبتار.. هذا 

 ، ؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟/ علي ا�ني عليهم السابق إدالئهـم بـأقواهلم وهـم .. آخرين 

 فأسفرت عن األتي  .. ؟؟؟؟؟
ألربـعـة  ابأـنـه ـلـم ـيـري أـيـا ـمـن المتهـمـين  .. ؟؟؟؟؟/ ـقـرر الـمـدعو •

ومـع ..  وهذه أول مرة يراهم المعروضين عليه وال يعرف أيا منهم

ذـلـك صــمم عـلـي أن الـنـاس تـقـرر ـبـأن مطـلـق األعـيـرة النارـيـة ـهـم 

 .وال يعرف أيا منهم  .. ؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟"

بـذات أقـوال سـابقه وأنـه ال يعـرف أيـا  .. ؟؟؟؟؟/ كما قرر المـدعو •

 .من المعروضين عليه 

رف المعروضــين علـيـه بأـنـه أيضــا ال يـعـ .. ؟؟؟؟؟/ وـقـرر الـمـدعو •

ــه مشـــاهدتهم ،  ــه الســـابقة أـمــام وـلــم يســـبق ـل وبمواجهـتــه بأقواـل

قرر بأن المحامي الذي كـان حاضـرا معـه آنـذاك .. النيابة العامة 

هو من أطلـق ) المتهم األول (؟؟؟؟؟/هو الذي قال له بأن المدعو

أمــا هــو فلــم يشــاهد هــذا .. العيــار النــاري علــي المجنــي عليــه 

ســواء ـيـوم الواقـعـة أو الـيـوم مـمـن ضــمن (ـمـن قـبـل الـمـتهم األول 

  .المعروض عليه
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 مقررا .. أمام النيابة العامة  .. ؟؟؟؟؟/ حضر ضابط الواقعة  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 �� **0!0AE4�I�**;�����**�<��**D���..���؟؟؟؟؟��،�و؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟/�و)**�I1**�<�1)0**�م��**/��**
)��4��***C���4(؟؟؟؟؟،�و)�؟؟؟؟؟و��***C���4(؟؟؟؟؟،�و�)�؟؟؟؟؟و��***C��4(�؟؟؟؟؟،�و)�؟؟؟؟؟و��***C؟؟؟؟؟و�(

�**1אد�>V�D� .!**d;** �،�وא#��**��V�**C�7**#Gع�������Gو��0**&����**A0א#�א)'** ��(؟؟؟؟؟���45**�ق���/**N�(
�!**V�**C�7ع���**'r�+4� 0**~�D�7**!��t�**(�#؟؟؟؟؟وא��–� **+;���� **;V�&#א���**��و)**���א��** �rق�א@

��0!��y�7و����א�#G�I0 �>دPא�x���؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟����وG~�� ��/�..�؟؟؟؟؟/�;�YWو��
 هذا وعن نوع السالح الذي حازه كل من سالفي الذكر 

�ن��+وز���د�!�طوش���؟؟؟؟؟/�א	�#"מ� - 

�ن��+وز�
�د����!�طوش���؟؟؟؟؟/�א	�#"מ� - 

�د����!�طوش���ن��+وز�
��؟؟؟؟؟/�א	�#"מ� -

�ن��+وز���د�!�طوش����؟؟؟؟؟/�א	�#"מ� - 

 �!�طوش���دز��ن��+و��؟؟؟؟؟/�א	�#"מ� -

�!�طوش���د��ن��+وز����؟؟؟؟؟/א	�#"מ� -

 كما أضاف بأن 

����������0!��y�����#�1א�kא��V�&#א�V�0'#א�B!���..�����,0*¦��*�ن�����..�؟؟؟؟؟/����א�
�����������������������B*!���7*#G��*4�;���/*~��!0*���1;*1א�،�و��4�y*א�� ��*~G�1*"+;��0و��Pא�x��s�l;

�!0���א@����א#��>~��$��y�7א�(���.�

وبالبناء علي التحقيقات القاصرة واملعيبة أنفة الـذكر والتـي .. هذا 

عجزت عن إقامة مثة دليل يقيني حيـال املتهمـني اخلمسـة سـالفي 

 إمـام ؟؟؟؟؟/ الستبعاد املدعوالذكر ، كما عجزت عن بيان سبب وسند 

وكـذا اسـتبعاد متهمـون آخـرون كـان جيـب  ) ؟؟؟؟؟الشهري ب(علي 

كـل .. تحقيق معهم وتوجيه االتهامات إليهم لزوما استدعائهم وال

الصادر عن النيابة العامة قاصر أمر اإلحالة جعل .. ذلك وغريه الكثري 

 .ومعيب إيل حد يصل إيل حد البطالن 

�4��D�0%��t�x"��0و�4~���0D���#א@���א����0#���Yل�>و���و���: د���&��א#
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��א	د�������ع

�

قد جاء مشوبا بالقصور والعوار ة الصادر عن النيابة العامة أمر اإلحالأن : الوجه األول 

أن تعمـل ، وهي املالذ األخري للمتهم ، مبا يتعني علي عدالة حمكمة املوضوع 

علي تصـويبه وإصـالح عيوبـه ، السـيما فيمـا خيـص خلـوه مـن العديـد مـن 

مبـا يسـتوجب ) بفرض صـحتها(املتهمني املشرتكني يقينا يف الواقعة الراهنة 

دخاهلم وتوجيه االتهام إليهم بعـد التحقيـق معهـم علـه يثبـت أن العيـار إ

الطائش الذي أصاب ا�ني عليه قد مت إطالقه مبعرفتهم ، وهو ما ينفي هذا 

 االتهام عن املتهمني احلاليني 

 فإنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن .. بداية 
������6������"����א	#+����ق�-ن���+	����א'+�	�������ن���א+��ل�א	#+����ق�،�و-ن�א	�+�

��ل���������א	���
���א	�������3ن�������#��
��
א	�"�?��،�و��وز�		�#"מ�א	�ط�	

����א&א��א	#+����ق�و(
��دא&�د��)����
%��$�"��-���"����،����Cذא�	��מ�#���#د���������)

���ن�	����-ن��ط��3ن�-����מ���،����
א	�+�����א	!ط��$����ن��1���"��-و�
����&�)	����ط	

���א	��ض����א	+מ�ذא����8��#-���א'+�	��+�.�

 )٢/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ٢٨٤١قم الطعن ر(

 )٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠١١٨الطعن رقم (

 التي تنص علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ١١وذلك  عمال بصريح نص املادة 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك  غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، أو وـقـائع أخــرياـلـدعوى عـلـيهم ، 

أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق ة أن تنـدب أحـد أعضـائها وللمحكم

 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 
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وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا كانت ين قرروا إقامة الدعوى ، وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذأخري ، 

ارتباطــا ال يقبــل وكانــت مرتبطــة مــع الــدعوى الجديــدة فــي الــدعوى األصــلية المحكمــة لــم تفصــل 

 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
 الضـمانات الواجـب األصل هو الفصل بين سلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي

 ـمـن ـقـانون ١١أن تـحـاط بـهـا المحاكـمـات الجنائـيـة،إال أـنـه أجـيـز بمقتضــي الـمـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االسـتثناء فيمـا أجازتـه لمحكمـة الجنايـات

وهـي بصـدد الـدعوى المعروضـة ..المصلحة العليا والعتبـارات قـدرها المشـرع نفسـه

جنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة أن تقيم الدعوى ال.. عليها

عليـهـا ، وال يترـتـب عـلـي اســتعمال ـهـذا الـحـق غـيـر تحرـيـك اـلـدعوى الجنائـيـة أـمـام 

سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بـين أعضـاء الـدائرة التـي 

وراق تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيـق حريـة التصـرف فـي األ

 حـين – ٕحسبما يتـراءى لهـا ، واذا كانـت المحكمـة لـم تفصـل فـي الـدعوى األصـلية

وـجـب .. وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة  –التصــدي

إحاـلـة القضــية كلـهـا إـلـي محكـمـة أـخـري ، بمعـنـي أـنـه يـجـب عـلـي المحكـمـة تأجـيـل 

 .دة التي تصدت لهاالدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجدي

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�**����AEN�$**D** �א4���I�**;�&9+**��� ,�#** �א#**1����d�7**#G**!� �א#.+���B**0**�א��6 
��������������I0*�م��* ��א6א+!#���P�*l���وא���hAא19د��*+4����*A����s1*&א,*�1>P�(�#א�-�B0+.א#

�������א@ول������������א#.+�B0-�א#���א19;��1وא��*°�o��*�D<�Iא���*��א#�*���hAא19د��*/�א
��������������7*#G����1����و>����I ,�# �א#*1!#�I1"4�1(19د����hA���ن�א�Gא19;��1و���#��

�**��~**�;���z**Dא�**�د���������#�¤o�I�**�Y<�1**(ن��**E4��**�D ����**Y<� **AENن��١١�D�**(��**��
� 0P�&9א�Iא���א6א.�

 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة ما تقدم مـن مفـاهيم قانونيـة وقضـائية مسـتقر علـي أنـه مـن واجـب عدالـة  

محكمة الموضوع البحث والتقصي عما إذا كان هناك تهم جديدة أو متهمين آخـرين يجـب توجيـه 

براءة سـاحة المتهمـين األصـليين ممـا هـو مسـند إلـيهم .. االتهام إليهم عله يثبت من خالل ذلك 

 .و بالقليل ثبوت أن لهم شركاء آخرين من العدل واإلنصاف أن ينالوا العقاب معهم أ

 وهذا عني ما حتقق يف االتهام املاثل 

  أوال الثابت أن حيث 

>���D&������א#.+�I�+0و)�I��d<�1א@وVאق�و�!�7א@�I�*;����*�&��z*Yא�%�,*¦���������������� 
�³�!0�**��و�!**�7~**. ��**��وVد���**���(�.��א#****��(�����א�**�G�hAن�<** ��****��§K**Cدس�א�**d

����-�א�s�E4Vא#�א)' �،��/�و)0#G�q*2D�1*��¥*/����..�-�>���א�,�# �א	2A �א#�אVد��>���
'�A#��-�א#�א)'** �**dوא��V�**D�«�**d�..���,0**¦�>وVد��)�..�؟؟؟؟؟א#�s���**x(؟؟؟؟؟/�و�**��א�**

���x*�����������ن�א#�א)' ��%*���..�����l.o;���4א����� ����)�؟؟؟؟؟/�א#&+��q0(�F��Jא#�א)' ���*���V�
�h��r�h��$'��..����#א��D<�����ذ#�Sא�Al;��A�&��7D��#א�t��#א.�

 ليس هذا فحسب 
 �������������������1��-����

ل�-و�د�ذא��א	��
ط����#+���#��א	#��	���א	#��ز)מ�(��א?"���و-د	���

�����������������G����#
-ن�א	��#"מ���)�..�٧٧/�٩١ص���(؟؟؟؟؟)���%����6�1ن�!�0ل�-�وא	���-���מ�א	���
���א	�����3

��ن����ن�א	�%�#��ن�א	���	�3ن�����א	وא����3،�و-������ن��+�وز����������)��א	��1J��؟؟؟؟؟(��א	��ذو�


����)ن�(�D����M0�
�د����!�طوش".�"�

 وهو األمر الذي كان جيب توجيه االتهام إليه 

 أسوه بباقي املتهمني اخلمسة الواردة أمساؤهم بأمر اإلحالة

 �و��V�EDG#�4��م�א�G�1&2#0*�������و�5;+1»�-�ذ#����Sل�ذ#�Sא����>��م�א#&��0 �א#'������������
��**l;<��**0��«1**+;�5و�،���1א�א�**���؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/���**�ل��**/��**�**x;����**A�D������،�وG)**�אVא
����������������..�א�����V-�א#�א)' ����*����0*#G�q*2D��*وא���*ED<�1*(�hA�ذ#�S>ن�א#���$�>ن��0��א�

���7�#�dא#���������..�א�I����4و��Dא�و��د���-�א#�א)' ������;1��x#א��(<��A��..1وא������*x;�����D��
�hA��!0���)�א@ول�وא#��#¦(>�����א����J�������و��;�B%2..�א�+%�ض��!��A�0وא#!�;
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�����'����.�

 فإذا كانت النيابة العامة قد عولت علي إنكار ذلك املتهم 

 وشهادة املذكورين بأنهما مل يشاهدانه يف الواقعة )  الغفري؟؟؟؟؟(

 تبعاده من االتهام واختذت من ذلك سندا الس
�	��ذא�	מ�##!ذ��ن�(����א	�#"��ن�א;ول�وא	@�	.�،�و�زמ�א	%"ود�
$�"���	�מ���و��������������������6


ق�	"מ��3��#"מ�؟؟�)	��א;!ص�و�د�#מ�)���"���)	���א	%�"ود�������������������و	�מ���دع����..��ن��
ل�و	מ��

�.-�����"מ�����I-�"������א	وא���3؟؟

 ومن ثم يتضح 

�وא��,����A&0;�2و����h*���*A0א�*��hAא#*�;�������>ن�>���א�,�# �)1%o�/Y<�1>�א��������2
����� 0D�D�+#א�1وא�-�א��א���א�..��S#وذ������������،�h0#�*R2* �אA	א�hA�*A!#ن�����0��4א45�*�م���

%'�د���dو��א����..�وذ#�Sدو?���q%*d>و��*°���V�*�م�����)�؟؟؟؟؟א#��G�)�s���xم��!����7؟؟؟؟؟/�א�
���7�1א#** �AEN** �א��J**�ع�>ن�4**!��q��**2;��**���**��!**��7و�/**A'4**��و�	���1**�א�א**"

G~**�,���**�ن�4¤**��א��**�א6א�Iא#+�0D�D** �,0**�ل�4+**1;��ذ#**�Sא�**���#!A��.A** �و0��4**�����
�hA��.א����d<��0#G�I����45%�)�7א�

  ثانيا الثابت أن كما 
ذ	���������1�و)	��א;!�ص���"���#+������א	�
�+�.���������..�-ن�א;و�אق�-

�G�����#
����&א�١٠א	����)��؟؟؟؟؟א	�+������+������6��..���وא	#���������


��ن�ط����ن����������
�%�����:�-و	"�����..�
$ن�א	وא���3)
����)ن��%�

�א	�#"���ن���:و@���"�������،���؟؟؟؟؟/��،�وא	��د)و���؟؟؟؟؟/���0ن�א	��د)و���

��.؟؟؟؟؟/�א	!����א	وא�د��-���6Iמ�
$���א'+�	��و�3"מ�א	�#"מ�

 وهذا يؤكد بفرض صحة الواقعة أصال 

 **®�$**�!4�������**xA!#��**Y<�t�**r� **>ن�<�-�B**+**��،�و������א#&��0** �א#'��** ����
�����#�א)' �،�و��4+��������!~��1��A�P��1*d���������������*�@0+* �א+R�5�*~و�،��A�א���*dوא��..���A0*d5
��**+��V�**"��U**��א�**���**D<ن�..�و�**E��7**#G��**����وא#2**!��وא#A�>ن�;+**�م�א��A**�ن��**�#

���������� ;V�&#א����!��>و��*U�;�t1%*�ن�א#�~*/�G#0*��؟�������دو?���q%d>و��*°����V..�א#�א)' �و�rGق��א@
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��ن����Y<�t�*r*���*�ن�א�*��hAאU�;�h0#�*R%*�ن�-�������)����ض�~. �א#�א)' (و��א��vم���
)���*�ض�~*.������(؟؟؟؟؟ ��YV*�و��א�א#���tو�+�����وVد��.�;*��Iא�%�,*¦�א����������O..�א#&0/��&����

**٣٦�Q/،�٢٢ص�(�؟؟؟؟؟א#&��0** �א#'��** ��**�V;��وو�+**��#!���**$��**�)�אل�א�**���א#��#**¦�>�**�م���,
٢٨/٤٢�(–��l;<�����.؟؟؟؟؟�،��؟؟؟؟؟/�����Aא�1��אن�–��!���7ض�~.

 اللذين قرر حبقهما املتهم الثالث 

ق�و-ط	����������������������������
$ن�@���!�0:�������
��"����و
��ن�א	�#"���ن�א�;ول�وא	!���س�و-�"����


�����א%#�3ل�א	!0:�وא+#دא��������...�)���א�������)	��א	�#"מ�א	!��س�������#�Dذ	ن��و6و�א;���א�
��

�.א	ط���ن�(	��-ن�+د@��א	وא����3+ل�6ذא�א#8"�מ�

  سالفي الذكر ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ وحيث أن املدعوان 
) بفـرض صـحة ذلـك(فإن توجـه المتهمـين ) محل الواقعة (؟؟؟؟؟شارع من سكان 

إلي ذلك المكان ، ويتبادالن إطالق األعيرة النارية مع الطـرف األخـر ، يؤكـد بـأن 

 . يجب التحقيق معه وتوجيه االتهام إليه هناك شريك أخر كان

 أما وأن تغافلت النيابة العامة 

��-��A�א�K**Cא�I�**%:��**UVא4�**�م���<��**A�0#G��**��4و����**����h**"¤x#א��;�**���**�
�AEل��*���������..�א#�א)' ��*dوא�q;�*"#�/Y1*�7�1א# �אAEk �א��)���א#!��q��;�S#ن�ذ �

�������Pא��G� ��'#�7א#&��0 �א!��I���..��A0*d5������������*A!#��*Y@א�*�ذ�א��*�D<ل�����..��و�*Y0*¦�>ن��د,
A*/�>ن�;�%*$�>ن������������������n�¦*0,���*"(� 0A�<��#��A�0#G�7�#א#����و��0��4א45��م��dن��A�א�

���**0!��y**א��s�**~<���**#א��V�**&#א�V�**0'#؟؟؟؟؟/�א�..���hA���א�**;�**���**���**(�rG���1**(
���P��<د��V2 �א#�אA	א�hA��.-�>���א�,�# �א��אد�Gد��A��Yو���0#��א�

�
�
�
�
�
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بطالن الدليل املستمد من حتريات املباحث وأقوال حمررها ، وكذا من : الوجه الثاني 

حيث أنها مجيعها جمرد أدلة مساعية ومنقولـة .. أقوال مجلة شهود اإلثبات 

عن آخرين جمهـولني مل تسـتمع إلـيهم النيابـة العامـة وال تسـتطيع عدالـة 

وهـو .. ألنهـم جمهولـون لعدم التوصل إلـيهم حمكمة املوضوع استدعائهم 

األمر الذي جيعل االتهام املاثل قائم علي غري دليل جازم ويقينـي ، بـل قـائم 

 علي دليل باطل جمهول السند واملصدر 

 أن .. ذلك أن املستقر عليه فقها 
��وא��������3����3ن�!�0ل�������و	���-+�د�א;%�!�ص�)����%��6د=�-و����������������������������
א	%"�د�����6(@


+وא����ن��6ذ=�א	وא����3
ط�������
�%����و���3ل�א	�د	�ل�א	���#�د���ن����������������������3-و�����-د�

�(	���ن��-�Dא	وא�����3–א	%"�د���+ل�א��#6מ�א	�����;����5	
������+#�ج�������מ�وزن�א;د	�����������


+وא���و	"ذא���ل�
$ن�א	%"ود�6מ�)�ون�א	�+���و-ذא�"��وא	%"�د����6)��د��������������"-و�-د�

���
�.א'@

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في ا,جراءات الجنائية ط –رور أحمد فتحي س/ د(

 والشهادة السماعية 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر 

ل وهـذه الشـهادة ال يعـو.. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

عليـهـا ألنـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا 

 .تتغير عند النقل 

كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا  

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

 .إذ علمت مثل الشمس فأشھد وإ� فدع 
 صدق رسول هللا صلي هللا وسلم 

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 

ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانـة علـي شـهادة  

 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
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 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 كما قضي بأن 
أنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـ

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول 

  تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 

 لذلك قضي بأن 
ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ولـم يطـرح علـي بسـاط البحـث  

 .أمامها 

 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤النقض سنة  أحكام ٤/٢/١٩٩٣نقض (

 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
 التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة وبحضـور المحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

ـا أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـم رأـي  ـفـي دلـيـل ـل

 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال

وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء التحقـيـق صــراحة ووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

)ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (  

)ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (  

 ملا كان ذلك 

��������������*�D<��lو����B0%! �א����0��א#+��d� 0D�D#� �א#%�0ن��!�7>وVאق�א45��م�א��:/�;
�������**���**;<��**2�&��1��**C��**D<�«�**Jو���V�**+;� **;�V�1��**Cد#0**/��**�د��>و�� **>��**��$**!Y�1**(
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و��I6�*���*?G!* �>)*�אل��������..�'* ���א���hA،�و�1;1א�א�*���א	*����,*�ل�א��E4V*��א#�א)�����������
������7**#G�/**:2**% �א45�**�م�א��D�-� **��'#0�**��א#&��0** �א!��I1D�**24��**#א�I�**%:د�و>د#** �א���**x#א

��hA���¡��#h)�و�!�7א@�zYא����א	���(א�;�YW���� #�+&�� 0����..���/*A'4��
����������0*#G�/*~�1��������������..�א#&��0 �א#'�� ��!�7א#*dא��*��6�*���65Oو�*���*��;'�*��AEN* �א��J*�ع��

���1���.+��B'���و4��س�-�و������#%�0ن����1~. �א#�א)' ��#�h#��א�.�

 وقد قام ذلك علي عدة أدلة ثابتة باألوراق 

 تقطع بأن الزج باملتهمني وأخصهم املتهم اخلامس 

 يف هذا االتهام قد مت بناء علي أقوال صادرة من جمهولني

 وهذه األدلة علي النحو التايل 

  األولالدليل 
������ن�-����وאل�א	�����������
��א	���
������..�؟؟؟؟؟/�-ن�א	@��������+#


�G���#

�0غ���ن�-��6	�����ن�א	وא����3،��������������؟؟؟؟؟ א	����3���	#���-�

��������
و��وع��%������א��#!د�����"����������..�)ن�ط��ق�5�����א	�3	���

���#�ل�(	������ن�א	وא����3،��������"�و��وط��#�ل�"�א;�	+��א	������

�����

�وא�א	وא����������3و
د-��������%��א;�6	��א	ذ�ن�-	Jو=�
�$ن���#

��)�.؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟،�و؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟(6מ�

����א@)�אل�א#��������)�٣٥/٤٩ص��F��J���!)א#�א�I�+0+��-� '(א#&��0* �א#'��* ���4Vو�
��������������..�و����'1�I���!'א��S!4��0!�������..�>C¤�ص�¡��#�ن�;��l>ن�����dد�*������1(

�����~�¤C<�1;1��..<�¦0,��#אO2���D)�� .�*"#א��Y<�-٣٧/٥١�(���������>�!o��*w*��4+*1م��**A�
�I���!'��..���D��� ,א�~�V�("عV�x#�7#-�א������>C¤�~����1;1א"�א@���U��D<و.��

 وهو األمر الذي جيزم بأن ما سطره الضابط يف حترياته 

 أو سرده يف أقواله أمام النيابة العامة 
ـيس نتــاج تحــري جــدي أو االســتعانة بم صــادر ســرية موثــوق فيهــا ، أو مــن ـل

أشـخاص معينـين ومعـروفين حـتـى تـتمكن النيابـة العاـمـة ، ومـن بعـدها محكـمـة 

الموضوع الموقرة من استدعائهم ومناقشتهم ، أو بالقليل التأكد من عدم وجـود 
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 .ضغينة أو خالفات بين هؤالء األشخاص المجهولون وبين المتهمون 

 هي إال مزاعم وأباطيل مساعية وهو ما جيعل ما قرره الضابط ما 

 منقولة عن أشخاص جمهولون ال ميكن التعويل علي أقواهلم 

����S#�7ذ!����"*���������������V1..�و#��0>دل�*��!C�%���®�7*��و~*�;���F��l#אل�אO2���D<���
"��+*O*d�"�Fאل�א@�*�#�7وא�"*���V�*("�����h~*�א, ��*��4*�دد���������)�..�٣٨/٥٢ص(و>)�א#�����;����4

��������5��Dو��م����B%d�1(��D<��A������������7#�*�1;*�1>�*��6�*�65Oא@���0�*2;�..���������*D<�1*�O;��*���*�و
��������������א#�:*�ق�-��"*1א)0*E��5م�و�*!'���*Uل�و�*�¡�V1"������4���!'��7+d��5..�א��*A�

���1����א#E�����������������1#��65Oא���#�h®��א#�ج������hA-��*�א:���1م�و��د�دא����
�B��d�t�	א�א45��م���.�

 مني واملقصودين ابتداءا وأن خصوم املته.. السيما 

 )؟؟؟؟؟/  ، املدعو؟؟؟؟؟/ املدعو(من هذه الواقعة هما 

 من سكان الشارع حمل الواقعة مما يدعو للشك 
المجهولـة المصـدر والمفتقـرة للـدليل هم مصـدر الضـابط فـي معلوماتـه ..  وأهليهما بأنهما�

ـذكر  ـأن تـلـك المعلومــات مشــكوك ـفـي وـبـذلك .. أنـفـة اـل ـا ـب  صــحتها وـفـي الـغـرض مــن يتأـكـد يقيـن

 .ٕتوصيلها للضابط وهو إلصاق االتهام الماثل بالمتهمين الحاليين وابعاد الشبهة عن خصومهما

 ومن ثم يتجلى ظاهرا 

�**��..�>ن��"**�F��**J�V1א#�א)'** ��d��**A0**����-���;�4**��،�و�A0**��>وVد��-�>)�א#**�����
�!�7>)*�א���،������������/;�'�و��#*�C<�������<�/*�%;�7#¤�ص�¡��#�ن��v�5ز��ªل����א@,�אل�א#

�I�;�.��1��>)�אل�א#�F��lو�������d-�א#A�.د2;�1(�/0#

  الثاني الدليل 
�ل�א	�����)	���א	�#�و��Z(	�����������(؟؟؟؟؟/��א	�د)و�-ن�%"�د��������+�

�ن�+������8)��و8=+-�����&��+��.�-ن���	�������و�د�)	���	�����������..�	מ�#$


�	�#وא��د�ن��"���0)ن�-%!�ص�P!�ون���"و	�ون�#�מ�#����#"מ�����������

�5מ�-����ن��ن���ن�א	�#وא�د�ن�����ذ	������������"������ن�א	وא����3

��	���I�1#�ض�-���%�6د��	ن�و�ن�א��.א	�
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��I551*�ن��*�E4¨�א#�א)'* ��*��א�*��hAא@ول���������������*d5א��*���*l.o�V�(�1>ن�'%�
�������*2�&��S#�1ذ��C��D<،�و����	�7وאD��#وא�..������D�*���*����E*dن�א�&�+* �����A*��ز*�)���*D<��<

��1א����א@ول�,�ل��rG)��א@����א#&�V; )�;'������10א�C��D<و.�

 يأتي بعد كل ما تقدم ليقرر بأنه ال يعرف أيا من املتهمني 

 وليس له أية عالقة أو سابقة معرفه بهم بل أنه مل يسبق له مشاهدتهم

��א#&**�س��������**�� **;V�&#א���**�و>P�**����V�**(��**D���و>D�**��א��K**Cא�-�وא)'** �rG**�ق�א@
�������������..�-���Eن�א#�א)' ����وא��א�1;*�� *0�و��א�>�!*´�د0#*/��!*�7>ن�C*��د���4&+�#* �و��

��������0!��/;�'��א#E��5�h#��¡��;�YW.�

  لثالثا الدليل 
��ذ	�������)�����..�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/�
��$ن�-���وאل�א	%���6د�ن����&����

�������N..�و���و	����)��ن�-%��!�ص���"و	��ون�������+�����������"�-�.���+

دو�����-ن��#
����������..�؟؟؟؟؟/�אل�א	��د)و��א8�#د88���د�א�����;�و���

وز)����
$�"����%��6دא�א	�#"���ن�و
��د����������..�-�وא	���و��2د�2������6+���

��������+0�ل���"מ�.�

 وهو ما سرعان ما عدال عنه 

����;V���Aن�א@ول�وא#��#¦���������؟؟؟؟؟�%A!#��J��)�א�+%*�ض��!�I��<�)����*A�0א#&��0 �א#'�� �
���d..�و�'�C��A¤"�ن��YWאن�;1��x#�7א!��.وא#!�;��)�Vא�~�א, �..��7�#א#����

بأنهمـــــا ال يعرفـــــان أيـــــا مـــــن األشـــــخاص األربعـــــة 

ـــم يســــبق لهـمـــا رؤـيـــتهم ،  المعروضــــين عليهـمـــا وـل
�.وأنهما يشاهداهم ألول مرة 

��������������h*Jא�'�و��A*J���������..�UV��>ن�א���Aن�א@ول�وא#��#¦���ن��*;1��*x#א�V�*(�1*(و
����A�D����;Vא����������*�D�hA���א#&*�س����)�Vא������6א�**��)�������h#�*�¡��*���*+D��<�..�(���*�و

�1אن�א����Vאن��V�(��A0א��א@���א#����x#א�V1"�1;+0&��>ن���O;�..�5ل���¡�V1"��
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��0!��/;�'�.�vز�א#

  رابعال الدليل 
���#��א&�-���وאل�א	���د)و��
א	��ذ�D#��מ�א	��زج�
������������..�؟؟؟؟؟/�-�����

#���F-�������..�-و�אق�6ذ=�א	�����)ن�ط��ق�-+د�א	��د��א	�+����ن����

������!�I�	א��

$���%��6د�א	�#"���ن�������؟؟؟؟؟���#+������א	��������

+�ل�א�#���א	وא���3و-����ن���ن�א	��2
�ن���"���،�و-ن��ط	�ق�������������

��Z#��و��	א�����	(��������6و�א	���#"מ�א��;ول�..�א	����3��א	������D)	����א	�

��دא�)�؟؟؟؟؟(��	
��و	ن��3�:�%��	�8���$)���0
�����Dذ	א.�

���S#ذ��UVو�..���G�74�;��������;V����0!��hA�A!#� ��0&#ض�א����+�Vא���������t�*';�5��D؟؟؟؟؟ن�
���**;�V��**#�B%**2;و���h**Jא�'�و�hA�UV**��>ن��**��A**J&���א�**���א@ول�..�>;**���**��א�**

�.א#����B%dو)�10���EC����';��D���Vא�)�؟؟؟؟؟(

 هذا  ومبواجهة النيابة العامة له بهذا التناقض والتضارب

 قرر صراحة 

 قـد أـمـاله عليـه أـحـد  ؟؟؟؟؟رره بالتحقيقـات بـتـاريخبـأن مـا ـقـ�

وأنه في الحقيقة لم يشـاهد المـتهم األول أو ! السادة المحامين ؟
أيا من المتهمين اآلخرين سواء فـي العـرض الـذي جـري معـه وال 

 .في الواقعة ذاتها
���8�ن���..�و����#�دמ� � ��+��*�6�א�-ن�-�وאل�6ذא�א	%�6د���#�����ن�P!��ن���"و	�ن

+�.�	מ���@	وא�-��מ�א	���
��	]د8&�
#	��א	��زא)מ���������..�
+�ل��ن�א;+وאل�א	#3و�ل�)	��-�وא	"מ�������


ط�ل�������..�،�����0)ن�)دמ�א�#ط�)��)دא	��א	�+���א�#د)�?"מ�	����%#"מ�������������Dذ�	و6و�א;����א

1��������(-�Dد	�ل��ن�-�وאل�6ذא�א	%��6د�	����#��دמ��������������N���������#و��

"#��ن���وو	#������
�و@	


�����8+��وزو��-�وא	��و
�.)6و�����%�:�
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 يتضح .. ومن خالل هذه الدالئل املار ذكرها.. هذا 

�������������*�D�E#�I�*%:د�א���*x#א����>)*�אل��0**���1Aو¯��4�6م����ن���� �א@د# �א�2*
�� 0��������������-�V�+א������D<�¦0,و�،�h#��¡��;�YW���)�6�lא#*&+v�5��*D<�M*�ز���������و�&+�# �

�!�7د0#/������/;�'������������������#!AE.A �א#A*24ل����*�¡�z¤*C��*���C*��د���&+�#* �*��1Aو�>(�2
>)�א#��،���v�5��Aز�>ن�V��1%4>;���-�د#0/���;'�ض��!0���و��;��»��!*2��7*�ط������������)�א#&��0 

��7'����א�א45��م��*��������..����א@���א#���;2���rG�qא»��! ����4+1م���������..�א#%.¦��.l;��o
���������.����V1v��o�1&d��0#G�1&2'��א#+°��6�lא��6א�

أن االتهامـات الـواردة بـأمر اإلحالـة قـد جـاءت مشـوبة بالفسـاد يف : الوجه الثالث 

حيث شابت االتهامات الواردة به عدة عيوب جوهريـة وقانونيـة .. االستدالل 

تستوجب علي حمكمة املوضـوع املـوقرة التصـدي هلـا بالتصـويب والتعـديل 

قـانوني ، ذلـك أن قيـد ووصـف والتصحيح ، وإعطاء الدعوى وصـفها احلـق وال

 النيابة العامة للواقعة غري نهائي بطبعه وال يلزم حمكمة املوضوع 

�����V�+א������D<�S#ذ�..����������������� *AEN��*!��+4ن�<�q*vد��&*dא#&��0* �א#'��* �-�א���*�Yن�<
���P�*��و~*��������������G�00*��~*.0.��،�وE4��*D�D�(� *'(��00א#�אE4��:�،�B0+.א���Jع���#"��1وא#

**v���**#א�B**Rאق�،��** ذא��**�ن�و~**��א#&��0** ��אVא@و��**�� .0.**~��**d<�7**!��y%**;ن�<�q
������������������*A!#��*Y@ع���~����א��ذ�א�Jא��� AEN�7!�#!�א)' ��5>~/�#���!�Sא@وVאق���ن�

����7P��&#א�B0+.���Gذ��*��������7..�و����א#*A!#�1&*2#�7!�'/�א�D�D�+#��0א#�~��אw��/Y1>ن�4
��10.+�B0א#&��0 �وو~����#!�א)�����+4�5���������*:��*��،�و�*'0%���7P��D��U��~�#א�א��' �,0¦�>ن�

��وא�AEN�q �א���Jع�>ن�%24´��!�7א#�א)' �و~����א#".��0���D �.�

 أن التي تقرر ب..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٠٠ادة وذلك إعماال لصريح نص امل
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 
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  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

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

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

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

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

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

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

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

ٕأوردته يصح أيضا أن يكون ضربا أفضي إلي موت ، واذ كان البـد مـن التفريـق 

ان عليها أن تتناول قصد القتل استقالال وتقيم الـدليل علـي تـوافره بين األمرين ك

 .عند المتهمين 

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

 كما قضي أيضا بأن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

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

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

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

 كما قضي بأن 
غير مقيدة اقعة التي رفعت بها الـدعوى ، بأن تنزل الحكم الصحيح علي الوالمحكمة ملزمة 

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

 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
وردت للواقعــة كمــا األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 

أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

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

 الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (

 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 

 �������7*!�و����! �א����0��א#+��D<� 0D�D �א#%�0ن�و0%�4+����!�7>وVאق�א45�*�م�א��:*/�و
��א#&��0 �א#'�� ������א@��zY&���>���א������Vא#"�د� #�,�..�������������!*�7א#'��1*;1*�/A*C<�1(��D<��l;

���Q**,���%;�**"���1**���1א#** �AEN** �א��J**�ع�#**"א@�Y**��6وא#'�s�**0א#**���q**v>ن�4
��+���א�א45��م�و;2�2غ���0+2;�..�7#��6�!�7א#&.��א#��Y@وא�s�0'#א�����و

��א;ول�א	!ط$�

����
����-ن�א	�����"�د���د����ن�א#8"�������(	����א	�#"����ن�دو��������א)�����������א	3א	������3و

�����������������..�	��	O+دא.����3א	#�#���א	ز����وא	��#��
��
��;و�אق�،�+��.��������
و
��������ض�א	@�


��#�א�"��
وא���3%��وع������#�ل�������
ق�א'2�א��،�@מ���	��Nوא����3#ل�)�د��	#"��ن��	א


$!�\���6א�3#�אض�א	�و��وא�#!دא��������
ق�א'2�א��،�وא�#����N��:�3	و6و��������מ�)�ن����..�מ�א


�F�+2وא��3��א	د)و\���
�.)دמ�(+�ط��א	���

 ذلك أنه علي فرض صحة االتهامات املنسوبة للمتهمني 

 كالتايل ) عقال(فيجب أن يكون ترتيبها 

١− ������������������4��*dض��*�#����1¤א�א#'&*���+"*�1א#¤�;*��وא#Kو;*dא�א#+���وא�J�'dא���D<
;V�D� .!d<�S#ذ�-�h�1¤2����4��0dא¸�.....� �و. 
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٢− ������0!��yא��q0~<א45��م�א@ول�>ن�����©D���5(�و�*���*¥V�7#G�Q��وU*����)�א�
����J>:&��6א�s�E4Vא45��م�א@ول�..��.................. 

٣− �����������*��P�Yوذ�z0Y�*41ون�*�� .!d<אد�א45��م�� ,�אز��;G��;�S#'�1ذ���ذא�4*�א����..��:G
�S#�7ذ!��y0+0#وא��r�+#א0#1#/�א. 

 هو الرتتيب املنطقي لالتهامات ذلك 

 )بفرض صحتها أصال ونسبتها للمتهمني(

 أما الرتتيب الوارد بأمر اإلحالة جيزم بأن 
��ل���������������	����#��،�وא	#
א	���
��א	����3	מ�#+�ط�
وא���3��א#8"��מ�א	��@�ل�و*�و����و�0

���������3��0ل�-ن��#و����א	�#"��ون��
�%�����+�و��#�ل�א	������)	����دو��������������������..�א	ز����;+دא@������

���

��-و���@�מ���ون�ذ	���	�1�ض�א	��طو�������..�����3��8ل�-ن��%�)وא�����#�ل�P!���ن����..�


�ل�-ن������#�1ق����Nא	��3ل�وא	��ط�ق�-ن�������������..�وא	��ط���وא�3#�אض�א	�و��وא��#!دאמ�א	��3:��������

�������������(�]#�����
�3#�אض�א	�و��وא�#!دאמ�א	�3:�،��
�#"ل�א	وא���3#�����(������������#�ل�א	�

�.!�אن�و(�2
��א�U..�؟؟؟؟؟/�)	��

 وهو األمر الذي يستوجب علي عدالة حمكمة املوضوع التدخل

��������������V�*:W��*��S*#�7ذ*!��q*4K;����/E��S#و4".0.��وذ��%;�"#�..���*�A�<���$*D����u*#و
��¡��#�ن�����������������+Dد���x#�7#�2ن�א!���א�א45��م�و�+��#!"�;��א�'�q0א#�אVد��/N� '(א#�א

��E4�$:�..��B,�-�$%�4�����D<�5Gن�,11)..���.א���hAو�!�7א@�zYא����א#�א
��@���א	�א	!ط$


���ن�א	���ول�
#��وא���א	*���:������3��!ط��$�א	���
����א	�����������3#ط
���ق�א	�����ون�+���.�


ق�א'2�א��(א	�%دد���و
�ن�א	�ول�
#�وא���)��2��א�#�8�אن�א	�J	�*�		�3و
���א	#������#מ�����������)�

�#و���#2و�
��و#3د�	���ز(��Dذ	#"��ن�،�و6و�א;���א�	א��	"��)	א.��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٣٤فقد نصت املادة .. بداية

����������2�1Aא���D�/(��2#*���א��O*�1>و�א�x*1د��������;'�G�B%d��U~�א�Vو�������1~�4�5���q(
������ *;�&���*�����א9&�; �����1אم�Gذא��1+4���>و�א)DK$�����>و�4!�/����7!���En�S#ذ��و�
�**�q#�'**/��&.** �>و�24**�0!���>و�א��E4V�**����#�'**/�>و�����>Y**���،�و>�**��Gذא��**�ن�א#+"**��1&�**��א#
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������E.0**�� **��+'#א��**��z!¤�!**�7א�**��s>و�א#**���P���**C0�**��>و�%E4����1��**1אم�>و��2**����
�1�Oא�������7.�א�2#VGض��w#א��9 �4&��0א��$%E4Vذא�אG1אم���.و�E4ن�א#'+�� �א�

 وباستقراء صريح هذا النص أنف الذكر .. هذا 

 يتضح أن املشرع 
����������������\�!$�
�د�و��N%�ط��	
+.����(ذא��ن�������6#����		��ول�
���#�אن��������א	�#�ل�


��J��*��و:���)א	�#�ل�(�ون��6ذ=�א	��������א;و	��������،�و�6و�-ن�#��-מ����8��#�	��و�#���ز��)�"������


ق�א'�2�א��-و�א	#��2د������(��%دد��
�د�-و��������������)�وא&�I�	ن�א���	�
�وא	���3����#��)	�"���א	����ون�

�.�א	�%دد

 وذلك حىت يتم تغليظ العقوبة باقرتان جرمية القتل املذكورة 

 اإلعدام إيل  العقوبة غيريجبرمية أخري مستقلة ومميزه عنها بت

 جن املؤبد أو املشدد بدال من الس

���;�%*�B%d�(���Bא�~�א�V>و�א#K~���1(>������ �א#+/�א��א����0���א#��و�tא�1xد����������
�����������1..��!0���אK(5אن���*�x��1*;1��t*1د���������*~K#وא�Vא�~*�א�B%*d��*��/*ذ#*�S>ن����* �א#+

0�����#�'/�����1אم�!��q(�'���+د��و��A!#ن�٢٣٠���I����#א�I���+'#ن�א�D�(�����

ن قتــل نفســا عمــدا مــع ســبق اإلصــرار علــي ذلــك أو كــل مــ�

 .الترصد يعاقب باإلعدام 
��א	�3و
��א')دאמ�		��#ل�א	ذ��D#وא�������+����-+�د�א	*����ن�א	�%�دد�ن��������������Cذא�


ق�א'2�א��-و�א	#�2د���(��د�-ن������!�)	���א	��3��
�	�ول�
�#�8�אن�؟������:��%دد���)�Iو6و������


��#�8�א�������������
�������א	�#�ل�-�0�2!�	������ن���������������..�ن��א	�%�ع�������2د�#J	��*�א	�3و�����(��8(ذא�


ق�א'2�א��-و�א	#�2د�،�و(ذא����#وא���-+د��6ذ�ن�א	*����ن�،��������������..�א	*�و:�א	�%دد��א;!�\�����و��6

��
��0��ل�')��ل�א#�8�אن�*�:��J	*��		�3و�.�

 وهذا عني اخلطأ الذي شاب أمر اإلحالة 

-��*�����)�א�x*1د�#!'+��* ��(~*�א0,��V¦�)��IVא#&��0 �א#'�� ���א����B%d�t�Hא��������
�/�א���..�א#+/�א#'�1Aوא#�xوع�-�א#+���l;<�IV�(��:"אنK(5א��"&��1م�"��qv���#א�
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��א#'&�~��א�1xد����/��A#��>و�א#+�ل���א����G�5Gذא�Y!$���� �א#+G.�

 وهذا اخلطأ يف تطبيق القانون 

���;�**"#�/Y1**�7�1א#** �אAEk** �א#**!���**&0+;�q����**��6א#**1����و~**����;2**Gو�q
%'�د�א#���tא�1xد�Gذא����و��I1و4*�א��C�I*�وط�אK*(5אن���������������d���S#�7א#".��0وذD�D�+#א

%'�د��&"��אK(5אن�Gذא����:�4�$%א���א#���tא�1xد�..�dو�א<)Vא�~�א�B%d.�(�
��@�	.א	�א	!ط$

���د��#���ض�-���א'+�	�������و���12ن�-ن��5�ض�א	�#"���ن���ن�א��#��3ل�א	�6�:��3و�����������

�ن�א	%���ع��+�ل�א	وא��N���،��3א	��ول�
#�وא�����������������..���ض�א	��ط���وא	�طو���������6�C
وذ	��

������א	�#ل�א	�3د�،�+�.�-ن�א;!����##ط	�����2د�!��ص������-ن���ون�*��6��א	@
�و��و�6و��������������


�;و�אق���
�.����א	�#ل�و(ز�6ق�א	�و�M،�و6و����	מ��@

 ذلك أن املستقر عليه أن 

1¤אم�א#'&*��،��5;'*������������1א#+"�1א�7P�&9-���� �א����*dאض�א#+*���وא�'d
��و~��5#�*�ض�א2#*���������������0;�YW��;�Lو�s��V 0���>ن�;+�م������UV% �א�

��&��!�7א#+�0م��'A/�>و�א�5&�ع������UVGوא#����2>و��

  مكررا من قانون العقوبات بأن٣٧٥وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 
ص أخر ، يعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنة عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد وارده في ن�

 أو بأيهـمـاكـل ـمـن قـام بنفـسـه أو بواسـطة الغـيـر باسـتعراض الـقـوة أو التلـويح ـبـالعنف أو التهديـد 

لك مالـه أو الحصـول كـذاستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجـة أو احـد أصـوله أو فروعـه ، و

 أو إرغامـه علـي القيـام بعمـل أو حملـة رض السطوة عليـهفعلي منفعة منه أو التأثير في إرادته ل

عـلـي االمتـنـاع عـنـه أو لتعطـيـل تنفـيـذ الـقـوانين أو التـشـريعات أو مقاوـمـة الـسـلطات أو مـنـع تنفـيـذ 

األحكام أو األوامر أو اإلجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكـدير اآلمـن أو السـكينة العامـة أو 

 للخطـر أو إلحـاق الضـرر بشـيء مـن ممتلكاتـه سكينة أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سـالمته

 .أو مصالحه أو المساس بحرية الشخصية أو شرفة أو اعتباره 

تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سـنوات إذا وقـع الفعـل مـن  

شخصين فأكثر ، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمـل أيـة أسـلحة أو عصـي أو آالت أو 
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 أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أيـة مـواد أخـري ضـارة ، أو إذا أدوات

 . وقع الفعل علي أنثي ، أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة 

يقضي في جميع األحـوال بوضـع المحكـوم عليـه تحـت مراقبـة الشـرطة مـدة مسـاوية لمـدة  

 . العقوبة المحكوم بها 

 مكررا ٣٧٥دة اصت املكما ن
ً

  -:علي أن ) أ(
ضاعف كل من الحدين األدنى واألقصى للعقوبة المقررة ألية جنحـة أخـري تقـع بنـاء علـي  

ارتـكـاب الجريـمـة المنصــوص عليـهـا ـفـي الـمـادة الســابقة ، ويرـفـع الـحـد األقصــى لعـقـوبتي الســجن 

اء المواد الضارة المفضـي والسجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعط

 ـمـن ـقـانون العقوـبـات بـنـاء عـلـي ارتـكـاب الجريـمـة ٢٣٦إـلـي ـمـوت المنصــوص عليـهـا ـفـي الـمـادة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة ، فــإذا كانــت مســبوقة بإصــرار أو ترصــد تكــون العقوبــة 

 .السجن المؤبد أو المشدد 

 مكـررا  أو ٣٧٥ليهـا فـي المـادة وتكون العقوبة اإلعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص ع 

اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة األولـي مـن المـادة 

 .  من قانون العقوبات ٢٣٤

 يقضي في جميع األحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة  

 . ا بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم به

 تضاربت ن النيابة العامة قد أتضح  يمن خالل هذين النصني

 مع نفسها حينما مجعت بني القول بارتكاب املتهمني جلرمية

 استعراض القوة واستخدام العنف ، وبني ما نسبته هلم من

 ذلك أن استعراض القوة يعني .. جرمية قتل 

��7!��7�A/��*�������������א����02#!����V�%� ����;�,�-�/Y1��وא#.E���0���وא#;�Yא��
��������������7D�*9م���ن�;+*�م�א�UVل�א#+���وא��A�<����/A��V��HG�7#G�t�"&;���������;+ ��'0& �،�و

�!��0؟������y�6�0>��م�א�C<��0�.1¤אم�א#'&��;'*�y>ن�;*���*��4+*1م��x*��1و)*���������������!!!��dوא
'**�yא��%**�U�V**��א��P�**9،�و�Nو#** ��**�ض���)**��>و�;�)� violence(�**�#'&��א~**��,ً��...�

�l��;�z¤C�7!��§�!d.�
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وقد يكون العنف ماديا 
ً

و معنوياأ
ً

 
�Dد����	�3:�א	����������3...������
��6و����������א'�����ن�		���و��א	ط

������6�����3�

"��د:�א	#J	����)	�������و�����א	���J��،�وא	���و��א	ط

���د���و���و�Dא	+�وא������وא	ط�������א;!���\����-�����...�א	ط������א	

��ون����ن�����...�א	����3و����D:א	3���	������������#+���ق�
$�����و

���J	א��(�אد��	א=�)��.%$�"��א	#$@���-و�א	�Jط�-و�א'

�����������������1*A��/*��א#+�ل����*�د����* �)���V�"4��E��5�����!א����,0*¦�>ن��*�����..�و
��Y*�ص�و�E;�5*�7#!+*�ل�����د�*��¡*�د�א#+"*�1א�7P�*&9א#'*�م�������������r�Iא��9 �ذא�..��/*�

���* ��ذ#*�S>ن�א#���*$�>ن�������..�)"1א��Y~��و���0D* �א#+*/�وGز�*�ق�א#*�و»�������������qv>ن�;�א������
��1�!*�7א#*&����'&"*��Y*�ص��*��>ن�;+"*�������������������1*'���*�אP��א#*���*��U�����D�D�(��0A4�/א#+
������**r��**#��**"&'#א�א�**��!0**��،�و�y**و»�א�Vق��**���א�s�**E4Vא#�'**/�אG�7P�**&9ز**��7D�**9א

�������%!���א#+"�1א�7P�&9א#'�م�א#���;���!��א#+*��Dن�-��S*!4��P�*dא9*�אP��و�*��������Yص�}
��;���<��'0%��%����7D�*9د�א@�'*�ل������������������&��א�*dد��*¡��V���*d�7-�א*�E;�52*��و�D�-���A*l;و

�!0*��و�5א#+*�ل��*�D���>ز�+*�א��������������������y��*1د���*'��I���*~G1א�,G�hA�א��د; �و)"�1א�
�����������������*dא�s�*!*�ص�א��	א#+"*�1א��*���*?G�«ق�א#�و��+�م�@ن�)"G�1زD�#��,وVאد���; *���V��

�&��4א@د# �وא������א	�0�V �א#���I<VאD<� AEk���14ل��!��0،�و��xE.�

 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص فقد أفردت حمكمة النقض له

 مساحة ليست قليلة من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه قاـتـل بطبيعلســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 

ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 

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

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

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

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

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

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

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

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

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

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن  سـوي الحـديث دما أورده الحكم ال يغيكان 

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

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

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

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

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

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

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (
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 ملا كان ذلك

1¤אم�א#'&*��،�;+*�����������������..�و����! ��*��4+*1م������� *dאض�א#+*���وא�'*dن����* �א<��*l;
���sو�*�ض�א#2*����0وא2#*�����������Vوא���;�¤�1����&�1,�1א#��..�����q*�0��/*>�*�����* �א#+

���B+.و�*�אن�J�U*�ن����..��ض�>AE;��Y&��א�7D�9و���G,1א�א#+/�وGز�*�ق�א#*�و»������������U>ن�;
'��JVن�و�&�)�lن����..����������B*+و��/*�J*��� ز�*�ق�א#*�و»�;E*�ن���U������5 ن�א#+�ل���א���0D �א#+

0**��4.+**�Bא#2**�����0..�¡**�ل��'**��#!+**�ل��**�ن��&**�§�U**�ض��**�ض�א#2**����0وא2#**�������E�
�!G��0ذא����Iא@��Y؟�y�7א�!��7D��!#����2#وא.!�

 وإذا كان كل الغرض هو فرض السيطرة والسطوة

 حفال جمال للقول بوجود نية إزهاق الرو
��Cن��..�+�.�	و�-د�Dא�3#�אض�א	�و��وא�#!دאמ�א	�3:�
+ق�א	�����)	����(	���و��#��������������������

������
א	و2:�א	�F�+2		وא���8��3#3د\�א	����א	����1(	��א	�و��و	�س�א	�#ل�א	�3د�
�����#ط	

�.�ن��2د�!�ص�

 وحيث أنه من خالل ظروف الدعوى.. ملا كان ذلك 

 يتأكد يقينا .. ومالبساتها 

��م�;+0&����ن�..� �و¡���א#.�;��I،�و�/������Odא�����@وVאق�>ن��F��Jא#�א)'�
�����xن�¡�د���E4א#�א)' �4�5'1و�>ن��..� ;V�&#א����و>ن�..�4%�دل��0���א#����ن��rGق�א@
�����0J �و�$D�����0!��yא�� ��~G��~و����B���و~��א#+/�،�و;�������Q��&;����

1¤אم�א#'&�dאض�א#+���وא�'dא�،�I���7#G�7l�<�s�J�7#G�7�و��5وא#���;"��V>ن�;&

  من قانون العقوبات التي تقرر بأن ٢٣٦/١ينطبق عليه نص املادة 
 أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضاره ، ولم يقصد من ذلك حرجكل من 

قتال ولكنه أفضي إلي الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثالث 

إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن سنوات إلي سبع ، وأما 

 . المشدد أو السجن 
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 السيما وأن

�����������������������א����א#����א��د������א��9 �;.+����B:%$�>ن�א#�s�lא#���و)
������������$*D4'�و� *��&����*Y<�/*א��'#�§�kא@ول�א�q%2#�����������7..�א*!���*C�%���*Uو�<��*C�%��B*;���

���**��،��**0!��y**1א�و�**���א�**,G���**!'��7**!������** �א#&**�P©�א#**��%4�4**$�**������u**2ل�
�!D�D�(��*0*�����������و���Yذ�-�ذ#��S+"��1א5,�A#�7و#�����������qvن�����D@�©P�����א#&��(�;

���'(��.>ن�;
 )٢٠/١١/١٩٣٣ ق جلسة ٣ لسنة ٢٠٥٨الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
بـفــرض (ة للمتهـمــين يتضـــح أن النياـبــة العاـمــة أخـطــأت حينـمــا وصـــفت األـقــوال المنســـوب 

ذلـك أن الثاـبـت بـاألوراق أن الواقـعـة ال تعـدو أن تـكـون .. بأنـهـا تمثـل جريـمـة قتـل عـمـد ) صـحتها

مشاجرة تبادل طرفيهـا إطـالق األعيـرة وقـد نـتج عـن ذلـك عرضـا إصـابة المجنـي عليـه التـي أدت 

هامـات المسـندة إلي موته ، وهو ما يستوجب تدخل الهيئة المـوقرة لتعـديل االت) بغير قصد القتل(

 .ونسبة واقعة القتل إلي فاعلها فقط إذا تم تحديده.. ) وعلي األخص المتهم الماثل(للمتهمين 

���א
Nא	�א	!ط$

���ق�א	!ط$��������
ق��#��F-ن�א	���
��א	����3-!ط�$��+������و1�2��(+�دא.�������������و���ذא��א	

�����"�	(��������א	��
##+���ق�������
$�"����%���وع�������#��ل�،�+���.�	��מ��..�؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟/�(���2

�����������������������
����ن�א	#�������א	ط
���-ن�א	@��،�����
�:	�א	�#ل�	د�D-����ن�א	�#"��ن�)	���+و����

����������"���	��1א	ذ��ط��1�1		����Jو��8�#J�ق�)0���
��وמ�،����0)�ن�א�#��1&�@�������٢١-ن�(�2

��א&�-)����-ط	����ن�א	�#"��ن����
�.د	�ل�)	��-ن�6ذ=�א'�2

  بأن حيث قضت حمكمة النقض املوقرة

*�א�������������������6 D�7א*�� *~�Y� *0&���*D�D�(��*0A��א�+��V>ن���אP��א#+/�א#'�1Aوא#�xوع��4��*0�
��א#+"*�1א�7P�*&9א#'*�م�א#*���;�!%*��א#+*��Dن�-�����������������������*���*!L���*�א#+/�وGز��ق�א#*�و»�و
��������������� *Dدא����Vא#"*�د��*ERא�y*';ن�<�q*א#�א�����P�dא�9אP��א#'1A; �،������ن�ذ#�S،�� ن��

������Pא�9א������א�א#'&"��وG;�אد�א@د# �א%�4��#*4�$*�א����،�و�*�����������-��V���d��� ~�Y� ;�&
����������������*D�7#א#+*�ل���G��0!��/0#1��0D* ��������(��ن�אER��א��'�ن����0)�1ذ��q-�א#*���*D<�¦*0,و
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��������������� *�0kא�I�2وא����tא#��و������0!�21ل�;��E#�7وD�9א���Al;�7�Y���<�7���/א#+
��**R1م�-�א¤1����و�**��א2#**�»�א�2****#���������א#�I���**l،�و,0**¦�>ن�א�****Jد�و��א�

�������������*��!��A�0א�2#»�א#&���Vא�*�Aª��*#�zY!*��و�y�7א�!�¤1م�-�א#'1وאن�dא��«�*d
�!��0א@ول���������)�4/�y�7#א�G�����وو�����'0%����.....�����������*%D���-��*;V�Dא�V�*0���*0!��B!r<و

���������7D��#��0א!��yא����l,ذ�Gو�،���*��א@�����..�א@���Vد�*���%4�'����������-����*~<��V�*D�V�*0'���*Y
���������������0!��yא��h�� 0��E#א�����xא��-����r��Y@א��E;د�א#�+���و���A'#א�Vא�¯����H

�!l(��**0**��6>ن�0D** �א#+**/�)**E4�1**�ن����+��א#!.�** �،�** ن�؟؟؟؟؟א@ول�و±!**��،�وGذ��**�ن�א�2**
��������������*�א���0D* �א#+*/�#*��1א�*����+4�I�2א����S!4א�א#*�����و�*�ن�،�..........�)���ع��*��

���������**��K(א@�'**�ل�א��د;** �א#**��א��**��¦;1**Rא���**d� **��A¡�-�1**0�;�5��**ERد��אVو<
����������������������*ERא�א#+"�1#1;��،�����*�ن��*��4+*1م�،�و�*�ن�א�����4א������وא4�5��#&%£���א4����א#��
������**0!�����א#+"**�1א�7P�**&9א	**�ص��** ;�אد�א@د#** �وא��**����א	�0�V** �א#**��4**1ل�**2;��

 ��،��&���xE451ل����;'0%��وd5وא#��2د�-�א�q0%2�.�E;��Dن���V�"+#������x-�א#
 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥رقم عن طال(

 ملا كان ذلك 
حيث ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن الواقعة ال تعدو أن تكون مشـاجرة دارت بـين طـرفين  

وقــد تبــادل الطــرفين إطــالق األعيــرة  .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ أحــدهما المتهمــين وثانيهمــا المــدعوان 

الـذي وهـو األمـر .. النارية ، وأنه قد ثبت انتفاء نية القتل وأن إصـابات المجنـي علـيهم عرضـية 

بأنها شـروع  .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ يؤكد يقينا خطأ النيابة في القول بوصف إصابة المجني عليهما 

 .في قتل 

 أضف إيل ذلك

 ��**~G�7**����J�I**'�0 ��**1א��5;2**�wق�����**��א#�א,**���1** ن�d�I���**~G**��7�#א#**����
��א�h��"���A�D<�h0%�#..�و��xون�;�م�;�;�+�Gذ�>وVد�א#

��د�و+�	#"�������د��
�3د��������������
%*�����1#���������א	

���3��-و	�����ط���.)�ل�(
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��א#+�;**��א#�**¨��** ;�אد����**';���¦**0ª���**�Y����**�<�-�I���**~א��S**!4��**E4و��
��������I>و�א#����� �E*�ن�����..�>���&�����*lو~*��א#&��0* ��*���������..�,*1و���/*'v���*#א@�*��א��*�و

�����/و~���1C� w#�%���0;��1و�5;���1-�א@وVאق��*��;��1D�*2>و�;2*��������..����C���Dوع�-�)
�!A�0**��א�**���Vאن��**��ن�>�**�م��..�4**�א���C**�א�FPو�&�~**��א#x**�وع��y**א��/**'���**���**�و

������Aא#&��0 �א#'�� �و;+�Vאن���J*�»�4*�م����������*~G�5;���*�ن�������*�ن���*A�D<*��،�و���0$��*C�0* �و�r
��z¤**C��@א45�**�م��..���**A�D<و��A0**d5)د���**x#א��**���**A��Uو�<�(��V�**0'#א�B**!1א�����**x;��
����A���~��1kא�..������������������V�*0'#א�B*!����*��7D�*�#א�����>ن�א�**��I��*d<אق�Vא@و�$Dذא��� �

��������0!��yא�� ��~G�-�q%24���#؟؟؟؟؟/�א�..������*��$A+����*�0د�<* �د�5G������/*0#>ن�א@وVאق�
�������������������*A�0!��y*א�� ��*~G�1*N��*��hA����'*���V�*"4>ن���������..��!�7>ن�>;���*��א�**E���*o

����������Y@א�t��#ق�א�rG���� ��D�I���~א��S!4ن��E4)�hA��؟؟؟؟؟/��א�*1��אن��−Y"��א�
�)�.؟؟؟؟؟،�

 وهو األمر الذي يبطل أمر اإلحالة يف هذا الصدد 

 حنو تعديل وتصويب مبا يستوجب تدخل اهليئة املوقرة 

 خطأ النيابة واستبعاد وصف الشروع يف القتل عنهما 

 السيما وأن ذلك سيكون له أبلغ األثر 
في نفي عنصر االقتران المغلظ للعقوبة ، بما من شانه تغيير وجه الرأي في النـزاع برمتـه �

 .، ويسلس إلي القضاء ببراءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه 

فإنه ال يتصور عقـال أو منطقـا أن جيمـع .. وترتيبا علي مجلة ما تقدم  : الوجه الرابع

ذلـك انـه علـي .. بني املتهمني سالفوا الذكر مثة اتفاق علي قتل ا�ني عليه 

 ، ؟؟؟؟؟/ املدعو(فرض وجود دافع لدي املتهم اخلامس حنو ارتكاب الواقعة حيال 

الذي أصيب عرضـا دومنـا مثـة فال يتصور حتقق الدافع حنو ا�ني عليه ) ؟؟؟؟؟

 قصد 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
���ن������������������ن�א	�������-ن�א#���%8�א�������א	������������#מ��5	
����دون��*����6���+�و


+�2و	����ن�*��و:����������������������
و#��-ن�#ون�א	�+������د�א)#��د@	��1א8�#د8ل�
"��)	���،�و�
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��#"��و	"��-ن�#�#���)��د#"���ن����א?ن�א	+���������
ل�،�(��8-������
���J-ن�#�ون�����א	د)و\�و�0

#	����א	����א?ن�����2
��)	����وא�����3א	#+����ض�-و�א8#���1ق�-و�א	�����)د��،�و-ن����ون�א	��د	�ل���

#��8������N����Zא	���3ل�وא	��ط��ق�،����� �J?����و+���.�دאن�א	+��מ�א	�ط��3ون�������א	����#�د���"����

א	ط���)��ن�دون�
����ن��������6א#��%8�א�������א	��������،����Cن�א	+��מ����ون�����2�א�و�����د�����

#�
ط	��و�و�������א8����
��.د8ل�

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

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

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

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

 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

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

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

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

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

 وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينأورده الحكم 

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

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

بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن  ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة

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

 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (

 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (
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 وكذلك قضي بأن 

��ن�ذ#�S،�و��ن�אER��א��'�ن��d�«�J���h%;����0*�א�6-��'*�ض�G;*�אد����������������
�0 �א@�'�ل�א#*��)��V�*��א#�*��&�ن�،�و)*�#����������������1א)' ��א1#����>و�-����������I�%�#د��@د# �א�d�

��������،���&*0���*A0�7)0*�م�א�45*�ق��!���C*�א������1دאD���دون�>ن�;#1/�*�����%*d<�-��*xE;ذ���G
��������*��0+#��C�;د����V�;א�א��45ق�>و����،�و�*��:*���* ن�א*ER��E;*�ن�)�~*�א�-��0*�ن�א#�א)'* ��������������
���������<��*��B*+.4��*D�0�� *��+'!#� %���V*�ن�א��9* �وא#�*�و�tא#*��و)'*$��0�*��و-��0*�ن���������������א�2

���������� *AEkא��*���$*'&�Oد��G#�7>د# �א#�%��4��1���0��h%;��0�����D�0��I;#��10!�א)' ��A*��א)
��l+D�q��;��o��%0'��I�%�.�

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

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

يتضح أنـه ولـئن كـان االشـتراك فـي جريمـة غالبـا مـا يـتم بـدون ثمـة مظـاهر محسوسـة ، إال أنـه 

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

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

 .واستظهار هذه الشواهد بما ال يتنافر مع العقل والمنطق 

 ملا كان ذلك 

�B0%������������������و�*E;����*D<��*l��! �א����0���D< �א#%0*�ن��!*�7>وVאق�א45�*�م�א��:*/�;
��� >�§�&�������������������������*�!*�7א�s�*E4V<* ����* �،�و>ن�א@�*������hA���*�ض��(א��4ق���h*���*A0א�*

�.~�(��(<��A>�*�م�א#&��0* �א#'��* ������������و���د#�א���)�א�<��)*�1>)*�وא����..��א#�F��lو��� �א#x��د�א#�;
���������������������� .!*d@0��$�1¤�*��א*dو)*�1א�h��*r�h*������*xد���¡���D�������ن�א#�א)' ��L�5ج�

/�>و�Gز��ق�א#�و»..�#!¤�;��و��ض�א����2#+!#� 0D� >�hA���1#>;�����א���E4و��.�

 الرواية وحىت مع الفرض اجلديل بصحة 

 الواردة علي لسان املتهم الثالث 
�،��؟؟؟؟؟/�ن�-ن�א	�#"��ن�א	@����وא	!��س���ن������6!�0:�
��"����و
��ن�א	��د)وאن�������������������

)	���א	��#"מ���"�!�ط�وش�"
Cط0ق�)������������D)�؟؟؟؟؟/�א	�د)و(��מ�)	��-@��6ذא�א	!0:�����..��؟؟؟؟؟
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�������������	�
�3	�����#�و\�א���#�8מ������;�������מ��Dذ	!��س�،�א;���א	،�����0)�ن�(ط���������0א����	)���2�

���	(�D�������(. 

 ومع التأكيد علي إنكار هذه الواقعة .. هذا 

 إال أنه بفرض صحتها فإن املتهمان الثاني واخلامس 

 إذا عقدا النية 

و#*��0-��)�א�A�0#G�V�*x*����(؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/��!�7א�;�א�E;��D ��6ن�-�,�Bא�1��אن����
��א�و,�!�,�Bא#'�� �-�א#V�xع�؟��������������������*0�� *0D�1*.0¦�>ن�אKC5א§�����45ق�0��q*v*��>ن�4

�!�7א�s�E4Vא#�'/�و�+�B0א#&�0 �א�������������hA�����א@���א#*�����;.+*�B#*�����1..�א�
���7#�Rא����0&��و�*�h��*!'��h*"¤C�h#*���0*1א�����������)����ض�و��د��(ذ#�S>ن�א	�����t..�א�

����A�'��/��'�* �rق�>�*�����)���*�ض�~*. �ذ#*����S(>���و>ن�;+*�م�א�*���א#�*����7D..�و�B%d#��א#
�!:��0��O4د��G#�7و��4*�������������yא����1,<�q0";0 �وPא�x�� ;V�D�..א�45*�ق�������*;����*�<��*��

��!'�� �0Dو��!'�����5�u2�� #�Rא�����-�V�0'#א�B!ن����E;و� �!��0א#%.�

 أضف إيل ما تقدم 
 ظل أن فإنه في ظل ثبوت زور وبهتان جملة أقوال شهود اإلثبات ، وفي

 بأقوالهم رواياتهم للواقعة جاءت نقال عن أشخاص آخرين مجهولين لم يدلوا

أمام النيابة العامة ولن تستطيع عدالة المحكمة الموقرة استدعائهم 

فإن األوراق تكون قد خلت تماما من بيان كيفية مساهمة المتهم .. لتجهيلهم 

 ح المنسوبة له والتي ترشالماثل في هذه الواقعة المزعومة ؟؟ وما هي األفعال

 .الشتراكه فيها ؟؟

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
��8���$ل�(���8)��ن�!ط?����א	%!����2،�و)	����א	�+�����-ن����� א;��2ل������א	�����ون�-ن�א'�����ن

������"�+���ل���ن�א	�#"���ن�)	���+�د=�������������#
�ن�����دو����������Dذ�	!ط$�א	دא���א'�
א	�����

�����
���ن�!ط?����وא	�#����

������وא&�(���2
��א	�������)	�����-و�و��#�����و)����0א	���א	#����+�د@

و������ن�א;��و��א	�����1א	
+#���و(���������������������8	��

��א'��2�8�#��د�(	��א	د	�ل�א	���1א	�
�ن�	�


�ن�א	+מ���2�א��

 )١٣/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٢٩ ق لسنة ٥٣الطعن رقم (
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 )٧/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٣ لسنة ٤٨الطعن رقم (

 فإزاء مجلة ما تقدم 

��א�>ن�� �H�7.l;�����V�*&#א�V�*0'#א�B*!���z¤C�1;1��-א���V�l4�1(�I�%:د�א���C�
��)**�D���V**��א�**���א@ول�،�و�**&����**��)**�D���V**��א�**���א#�**��7D،�و�**&����**��)**�ل��**����&**A�

�����������7D�*�#א�����>)�א#*��و)*�D���V*��א�**�-��*/��)�..�؟؟؟؟؟(א�1א6א�����Dא����א@ول�:*���*1ل�
�*/���;*1ع�����..�	*�����*����!*�Bא#'�V�*0א#&*�������������Vא@,�אل���;1ع�< ����z¤Cن�א����א�������

�����������V�*0'#א�B*!������1א����א��:/�;�C�;�/*'�� *>�qE4*��®*��א��4)*���*�C��D���z¤C��<
����!G�7,1א�א#&�0 �א#��>�4��V�&#א��:/�..�א�����א����&0+;� 0#�u2���<�7�&;�������و

 السيما أن الثابت 

 �����0#�'�0 �وא#�x#�1א����א#+�א<��>��V�*4�5..���א�A2#و; �א���5��#א0��6�*��و�4�5و;*/���Gن��
-�(وאز��Vوز���Y<�V،�و�!�7ذ#*�V�*d�Sא�x*�ع�א#�J*'�7و)AEN�6�*l* �א#*&+�Mא�*�)���������������

�*�م��D����7)�4*�א��4وא��*x#א#*&�©�א�I�7ذא*!��..������,0*¦�>ن�א�+*�P�*l(�-�V���و-�א#'��1*;1**
��D<�����E,<�

������#�8-��?����������א	3	מ�א	����א?מ����ن�א	�
�د_�א;	����،�D��!-��ز��وאز�=�وز

�5�����#"��،�وא	�3و
��%!����2+�����8#��1ذ�(	��������������"#����
I��8!ذ�

���8+#���ل��������� ���1س����ن�-و����Nא	�����&�)	�����،�و+��מ���6ذא�א	�
��د-�-ن�א'����אמ


�����א	#��1ذ���#�
�����א	�+����،�و-ن�א	��3����8+#�ل�א8��#��.א8

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

 وقضي كذلك بأن 

 ال يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، والعقوبـات شخصـية الجرائم 
 .محضه ال تنفيذ إال في نفس من أوقعها القضاء عليه 

 )٢٠/١١/١٩٧٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (
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 ويف مقام أخر قضت بأن 
العمـد عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل يتعين علي المحكمة 

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

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

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

ـم وكــيجعــل كــال مــنهم مســئوال عــن نتيجــة فعلــه المــادي الــذي ارتكبــه  ان الحكــم ـل

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

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

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

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

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 (

ومـا سـطره يف  .. ؟؟؟؟؟/ تمد مـن أقـوال الضـابط بطالن الـدليل املسـ: الوجه اخلامس 

ذلـك أنهـا عـالوة علـي اسـتنادها علـي أقـوال .. احملضر الـذي أمسـاه حتريـات 

فإنها جاءت معيبة بالعديد من العيـوب ) كما أسلفنا القول(أشخاص جمهولون 

األخرى التي تنال منها واليقدح يف ذلك حماولة الضابط إصالح هذه العيوب يف 

 .عد تسعة أشهر من الواقعة أقواله ب

 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

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

تـكـون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة 

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . نة بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدا
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 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام النقض بقوهلا بأن 
ٕمــــن المقــــرر أـنـــه وان كــــان يجــــوز للمحكمــــة أن تعــــول ـفـــي تكــــوين عقـيـــدتها عـلـــي التحرـيـــات 

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـابحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 

ن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع وهــي مــقرينــة 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 
ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة ٕوان  

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 ٥٥٩٠ الطعن 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  األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمأن األحكام يجب أن تبني عليهو 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 ، طالمــا أنهــا كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث ، باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة 

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

 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 �|VO**א��I�**;�.و�** )�א��V(��2**�6א��١٠א2#**�� �؟؟؟؟؟و�**�ن�א#���**$��**1א��6>ن�lN**��א#
�V�**N�**4��7)��ذא#�**�<��**���**����**���**D<�F��**l#א��**��!**�7¡**�د�>)�و;**/���d**! �ز�y**��1**(

+��7&����'!���4*��،�ودو?*������..�א�&�+ ��dא����65Oא@C¤�ص�א#�;�����دو?��>ن�1nد��
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��������*�<��D���V�+;א��:*�ق��0�*����������������>ن���Vد�*"o��&0'*2�� *;1��I�*;��� *>������*���*��1*��!#
��א@)�و;/�א��d! �א#��)0!$�#������h#��¡�..�������1*#� *��'#0¦�>)��~*�א, �>�*�م�א#&��0* �א,

����I�*;�.���"�د��V'!�����4א���l.o����2א#�א@�*��V�*(�"��7#و��J*�»�4*�م�>Od�..������*�Dא#��
h��"ل�"�وא���¡�V1"��7!����P�&���I�;�.�.،�و���א@���א#���;����1�Oن�����א#

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
���#� 
$ن��#���+#� �-ن �
�א	��� �����+#� 
دא��� ��� ��א	#+��� �+�2� �

�"و�����ز�د�..�א�#�����6ن�-%!�ص�3��8��"מ�و�3�ز�)ن�#+د�د�6و��#"מ�

��
�"�ل�����#+���#��و�2د���6،��!�#
א	#+�����و���6)	��و6ن�وذ	��

��	#� �+2� �	(� מ+#� �-ن ���א	�+ Nط�#�#� 8� .�+� ،� �6�3��� و!��

�.�ن��2د���6א	#+������ن�)د���(�8

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

*%G��J<�..������������h#��7! ����4+1م�������;�V���*א��I�*;�.�!* ���� ن�א��*�#��lk*��א#�!#
���**0!��/**;�'��א#**E��5�¦**0ª� **;191אم�א**'Dאن�،�وא�**�>و�א@و#**��7**��א�**Kא���**��J**'��و

��0#Gن��&uAr5א�..!;��o� %0'��I�;�.�:�7ذ#�S>ن�����א#

�-ن������א;����&�א	�وא�د��
"���وא	�ز)�وמ�
$�"����������������:العيب األول 

�����&�..�ط������א	�%��������+��ل�א#8"���מ�א	��@��ل�-����6���"��%

���8ن�
+�ل��ن�א;+وאل�א	#و�2ل�(	��"מ����� ;%!�ص���"و	ون

و#+د�د�6و��#"מ�
�و���#	��א;���&�א	��"	��،�و+�.�)�ز���������

������&�א	+�����O	#و���2ل�	ن�א���(����������+�������+������א	#+������

�زמ�
��3دאמ��د����#+���#�����������..�		�#"��ن����Dذ	و�א;���א"�

�.و
ط0ن�-�Dد	�ل���#�د���"�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض 

��א#.�;��I-�אd��א����>و��1;*��1�&*��>و�d*&��>و����������������������Yن�<�V�+ن�א�<�S#ذ
�7�**1م��1;** �א#.�;**��I،��** ذא�>��!**$�אAEk** �א�ذن����**!�0%'** ��A!**��،�;**1ل�r�Vא#"**�د
��E!��´P�d51ل�~.��0وd5א�א���6�!�S!4�V�"(�7א#.�;���I ن��&��º0�#���
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����;1+4�-���0!��q+'دون��� AEkא.�
 )٩/٤/١٩٨٥ ق جلسة ٣٦ لسنة ٥٥٥الطعن رقم (

 )٤/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٠٠٨الطعن رقم (

���د�!��0+���א	#+�����א	�ز)وמ���ن�@��(%�����������:العيب الثاني 

8&����)�������0��ن�א8���#د8ل�
"������-وI��6�������#+د���د�6و����

�	�מ��%���(	����+��ل�-���������D..�א;%!�ص�א	�ذو��-����?"מ������������

��"מ�،�-و��"���-���D"מ�،�-و���ن�)�	"מ�،�-و���ن�-������ن��������

�ن�א	#و�2ل������������Z�#+���	��������1�2ز�D-8&�א;%�!�ص�،�-و�I�6

�"	��و��3
���و
�ط	�����������������د�-ن�#	��א	#+���I������،���	)

��8�وز�א	#3و�ل�)	�"��و.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض 

��ن�א#.�;���o��!"4�5�Iد���>ن��E4ن�د����0�����0#אG��4ذ��4�5�7'1و�>ن�E4*�ن����������
�����������������t�*';�7>ن�*#G�s�*E#א#". �وא#*%��ن�وא#"*1ق�وא�I5�A,5��l{���%,�"#��<Vد��¡

��א�א���������������2�&��7J�+#א�B+.;�Q���و;.1د�،�و,V1"�������*��(V�F*2%;ن�<��0�20#�V1"
�I�%:0 �-�א�D�D�+#א��A0(�V1+;�7א#1#0/�و!�.�

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٣٠لسنة  ١٠٣٣الطعن رقم ( 

 )٤/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٠٠٨الطعن رقم ( 


��א	�%������������:العيب الثالث ���ز��6ذ=�א	#+�����)ن�
��ن�(�

������د�#����������מ�א	����د)��
"�����و�����ن�+���دو@"��،�و������(ذא�

����+	�
���&�-و���������"���ن�)د����،�و)����(ذא�����������א�#!دאמ�-

������&8I��6ون����ن�)د�����،�و���ن���6מ�
���ن����د�����ط���"��������2

����2
�#"מ�،�و�����������6)#����0"מ�)������	)�����	Pن�و�������
א	�����2

�������������
����و-ط�א�"��،�و#+د�د�%!ص��+�د.��6ذ=�א'��2�%�	�


א	�����#!د���������ذ	�����،�و����2د����دא��������א	�����2
�ن�وא���;�

א	+2ول�)	��#	���א;��	+��-و�א�;دوא��،�و-��ن����������א	�#"��ن������

�.#מ�(!�1?"��
3د�א	وא���3
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������*�0#G�/*~���א#����Pא��Gم����1����S!4�Iא#.�;��Iא��(���E#א���Uو�S#ذ�/�
��d*�د�#*%'�M>�*��6א#x*����א#*��)*�����������������1..�وא0��$%#�����*���V�*%��I�*;�.����א#�I6���¦0,

4���������6������0ن�>; �.�،.�������x�� >�����A�&0��$%xDن�I�u��-�§Kxא#&�س�:��א5د��I�����:
�����Y<�I���!'��..1א�������&*d��'���!"4�5��o�I�;�.و���א@���א�9زم��'1م���S!4� ;1א#

� DدאG�7#Gא4��م�>و�.�

ومما تقدم مجيعه يتجلى ظاهرا مدي ما شاب حمضر .. هذا 

التحريات مـن ضـعف وهـوان وجتهيـل حبيـث يعجـز عدالـة 

 صحة الدليل املستمد منه وتقدير كفايته احملكمة عن مراقبة

�إلثبات أي اتهام حيال املتهم املاثل 
أمــام  .. ؟؟؟؟؟/ فــإن أقــوال الضــابط مجــري التحريــات .. وعــالوة علــي مجملــة مــا تقــدم �

لــم تــأت أحســن حــاال مــن ) أي بعــد الواقعــة بأربعــة أشــهر كاملــة (؟؟؟؟؟النيابــة العامــة بتــاريخ 

 ومنها ما يلي .. خذ آبل شابها العديد من أوجه العوار والم)  الذكرأنفة(تحرياته المزعومة 

 املأخذ األول ����
���50
�	وא������3وמ�����������������
����	#����$
���ن��؟؟؟؟؟-ن�6ذא�א	���
ط�ز)�מ�

����������D����M0���"
����
و�ود��%���א;�6	��)ن�ط��ق�5����א	�3	��

�Zو�#���"
�.،�و�و�د�

���**Y»���1**���**���F**+���V�**%'#א���**��!0**�����** �,0**¦�>ن..�و���א#�א)'** �و�+**���**��>�**
���4!+0*��#!*%�غ�>:&*��6>و��'*�����������1؟؟؟؟؟,1:$�;�م���א#x��د���*;�F��*l#2*�6א�،�وא����*C�'#א� ��א�2#

���**C�%������**xא��..���;V�**���؟؟؟؟؟�و#**��0؟؟؟؟؟>��>D**��4!+**�7א#**%�غ���**;��A%**2,��..א��**�
���7#G� ��Jא#�'!�7#!%�غ���������;V���א���)�؟؟؟؟؟�(>��D-�א#E;������0!��y/4�1*�-����..�؟؟؟؟؟(

���5��� ¥V�7#G�..����-�4�¦0,)��̈ �0E*���..���6�2א���٥,٣٠א�2#� ���؟؟؟؟؟;�م��)�و�+��#!+�;��א#�
������������1*'��1*,�1*(��*E;����*o�F��l#א��!�)��Q��*��אJ*��א������s)�و�*�د��*���*l;��*:��؟؟�و�*

��D�2#�7!��.א#�F��l>ن�#!�א)' ��w���;�"4;�����وVد�
�
�
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 خذ الثانيآامل����
�د����+�ول�א	وא����3و	�מ�������������א	��
ط����א���(��������+#�D���
$���	�מ��

�#3ن�
$��Dن���2د���א	�����א	�1#�ض�-�"����و@�وق���"�����������������..


ل�-�����ط��א�#�3ن�
$��و�ل�����	���2د���)�ن�
�3ض�א;��6	�������������

�א	��"و	�ن�وא	�J���+دد�ن�وא	ذ�ن��ن�א	��#+�ل�#+د�د6מ

����*�ن��������������*����!*d���*DV�(��*oم��*v���*#א@�*��א����*�א�א#�F��*lو>�*��������و��*A���*��ز
�I�;���..���0!��/;�'�.,D<�¦0���¡��# �א�"�V1وא#&�v�5��o�q2ز�א#
 املأخذ الثالث����

�����!�I�	א��������+#	�
���#��א&�-���وאل���6ذא�א	����
ط��
�؟؟؟؟؟-�����


@������3	و�����-و�-�Dد	���ل�)	������2+������������
$�"����	��מ�#��$�F���#�

�د���2و��א	#+������������I�������،�=���+�����=�ط���و#"��#��-��وאل���������

�+������6و)��دמ�0��2+�#"���	�و��������ن�����ن�א;د	����א	#�������3ول��

��"�	(.�

���;V�**���**���1**(�F��**l#؟؟؟؟؟�** ذא��**�ن�א� '**l����**d� **'(א#�א��**���!**"�;��**E;و���
�����������������������*lN�-��*���א#�~*/�V�;�I�*��!'�� *>�7*#Gد*���*���1(�،�I���d�..2*�غ�>و�����2;�/*��

'��I���!'�� A���7#1;ن�<��&������,1و�א#�א)' �؟;&����C<� '�V<�1.!�

 املأخذ الرابع����
)�א	��"�و	�ن�(-ن�א	��
ط�-���
$���א��#����3	و��#�����ن�א;��6	���������������

..�+��دد�-�����6Iמ������#+���#����-������و���ن�א	����2
�ن�א	��ذ�ن�	��מ��

�����������"�	(�����������Cد�����..�؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟/�و)	����ض�-�����2د�א	�

�������	��
3د�زو��و
"#�ن��������
@����	:�א	ذ�=�.�

�������������/*r����*���/*r�%#�7א*!��y*���*���1��+#�5�A�G��Dم����v����..����/*�%4��*4�;ن��� *�
�����**%��ن�>)**�אل�d**��7�#א#**����א#!**�;��)**�Vא���**����**���**A��**1م��'���I�**+0+.~**�א, ���#

��)%/�و>ن����د#�א����>�����6ن��&��6�!��7*�ع�����������������������&���;<� ;�V��A��B%2;و���hA�א�
���7#��א@�.�

�
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 املأخذ اخلامس����
����	+��א	�ز)���وמ�(+�אز���������6ن��
���ل�����O	��1���2ط��-ن�و
-������א	�����

��ن�
���&����)�..�)	��+د�ز)����(א	�#"��ن�وא	���3#	�����א	وא�������3

�����������#�
!�Nن�وא������	#!��ن�����وذ��	ز)�מ��()���
��+�(������
#ط

�.)	��א;و�2:�א	#��-د	��
"��א;�6	��

�7�1م��1; �و�"*1א����!�ذ#*�S>ن�א#���*$���..�)*���V*��א#����F��*l)0 ��*���و��א�د#0/���زم�
��������������������� *;�Vد���*C��*�D<ض�K*א����*�����@وVאق�>ن���� ������Odא���-�����א#�א)' �وא#*�;
�6�����@و~��t:��)*�م��������������;<��A��،� '(�1¤ �-�א#�א��و~��א@d!. �א�2��1���وא�(

�����K����������!���D����Vא�(Gن�<��Aא��~�� ���)�א#��؟؟��� .!d@�7#אG������وא)�� .!d@ع�א�&���
���������������������5��*o�h+0*#و#*��0א9*�م�وא�I�*JאK�5وא�y*�#א�hA¤�v��4°Yم���ن�>)�א#���%&��*��א#*
��I�**&0AL���**d��**��!**�S**!4�7א@)**�אل�א#**��d�5**&��1**��و�V1**"��5#���د�/**;�'v**�ز�א#

�F��l#א.�

 املأخذ السادس����
מ�#��1���-���א	��
ط�
$ن�#+���#��א	��#�����ن�-��وאل�א;��6	��	�������������

�������������0)ن�#+د�د�دو��	ل���#"מ���������
،�-و�#+د��د�%�!ص��+�د.�(��2

�)�.٤١�،�٥٥ص�(�ن�א	�����)	�"מ�

����S#ذ��UVو�..�������������������;V�*�؟؟؟؟؟d*�74�0ذא�Iא#Y<���*C<� *2¬�1*'��F��*l*���و�1;*1א��
��**���5�**�� **¥V�7**#G�Q��**�!0**��א��y**א�� ��**~G�1**Nم�א#&��0** �א#'��** �>ن��**�<�V�**+0#

���7D��#א���&*�)������M..�؟؟؟؟؟/�א�#���S*#وذ����*���������� *YVOא#*��א��(����V�*(��*و�*1ون��0*�ن�����؟؟؟؟؟��
��א#�א)' �؟����C<���.�"��V1-�ذ#�Sא#.1;�1א#���>د24�1'�����7#

 املأخذ السابع����
�-�������+#�����@�D���������ن�!��0ل�-���وאل�א	����
ط�-�����	��מ����
ن�א	@�


�ل�-������..��د���و	מ���#3ن�
@�������2د���������و@�وق���"����������������

)	�������و�د�(	������ن��3	و�������ن�-%�!�ص���"و	�������������������������א)#�د��


ق�و-و���+���،������0)��ن�א�#*����=�+#������Z#מ�א	���
ض�)	����-+��د����
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���������	�מ��1#
@מ��$!ذ��ن�-�وא	��و��ز)מ����..�א	�#"��ن�-و���وמ�


$����#�ج�#+�����؟.!�

����������Q���!��0א��yא�� ��~G�1N�7#G�/~���א#�������D<�¦0,�²א� ¥V�7#G�
����Q,�،�����������V���*א�� ��*~G�1*N�7-�>)�א#����ن���!�7א����א#��#¦�وא#���>د�M%+#א�

�7D�**�#א���**�ج���..��**��א�**D�S**#ن�ذ�**����و�&**���**��6א#�F��**l#**�دد��**��)**���Vא�**����Vو;**�
�I�;��)1א6א؟��!)�!����ن�ذ#�A!��Sذא���;�Vد��-����lNא�

 املأخذ الثامن����
��א	�
�+��.�و#"���#��و	��3ل����ن�-��6מ�د8?��ل�א���3دאמ��د�����#+��������

�ز�)ن�א	#و2ل�(	����2د��+�2ول�א	�#"���ن�����..�-�وאل��+������6(���-

)	����א;���	+��א	�ز)��وמ�(+�אز����6	"����،�و-���ن�#��מ�(!�1?"����
��3د�������

��������������+	���3ل��و	��
�C+�אز�א	�#"���ن�;��Dذ	وא���3؟؟�و6و�א;���א	א

���6و�������د�����ول�1���%"��������ل�و#!�����ن������زמ�
���3دמ��د��������

���.א	#+���

و��D$��!* �>)*�אل�א#�F��*lא#*��>د#*��7�*��>�*�م�א#&��0* �א#'��* ��������������..�+1م�������ن��������4
���;V���א#.�;*��Iא�2*��������������؟؟؟؟؟�*��5�*,��*2,<�I�*44+1م�>���1;*�1و�������D���1��;�

����|VOא���lkא�-�������*�ع���������؟؟؟؟؟�و�*��y*w4�5و��A*24�5�7*����*:�..������*��I�*(<��*���*�و
AE4�I�;���$%!r��A&0,� ��'#0#���א#&��0 �אG��uA�4ن�<��E�� 0!0.�

  ؟؟؟؟؟/ فقد حضر الضابط.. وبالفعل 

  ؟؟؟؟؟إيل النيابة العامة بتاريخ 
��	����+�ول�א	وא�����������������3#����א&�#+���C
@�מ�
�د-���ن�!0	"����������..�و������6�1%
$�����מ�


3د����(��د�א;���&�א	@0@���		�#"��ن�����-����1��-ن�ذ	����D-)�א�;و�אق�
�	�31ل�)�ن��3��#"���������

��ن��
�ل���@�מ�-)��د��زא)����
%�$ن�#وز���Nא;��	+��א	�ز)�وמ�(+�אز����������������6..�#��ج�#+�������D	מ���ن����

��������8..�א	�#"����ن�)	���"מ�� �����א	#!��������وא#�8�א������א	*������א	#���	�	�8��#���وذ	����א

���د��6د	�ل�،�و��8و�د�	"���2د��
�;و�אق��.�
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 وقد ظلت عيوب حترياته كما هي 

 مل يتغري منها شيء فقد عجز عن التوصل 

��������/A��/Nو��d�0ن���& �و����������A��،� '(1¤א����-�א#�אdم�א��#¼d!. �א��
�������**.��אD"**�א���®**��א#**���**l��،�hA���א�****���**;<� **)��G�/**N(،�و���**;��**A��(ل��**,

��hA�و��)�؟؟؟؟؟��tא#���7D-�א������xא#��>0#G�IV�C�����;���4א�YVO* ������������و���א#�(א�
�و��;%��h؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/����tא@ول�;&��x����C�$&%��Bن���د��א#

ماهـيـة أـسـماؤهما الصــحيحة ، أو ـسـن ومهـنـة ومـحـل إقاـمـة أـيـا منهـمـا ، فضــال 

كمـا لـم يقـم ..  يحمالن أسلحة نارية من عدمهاعن سكوته عن بيان ما إذا كان

مـن وجـود ) بفـرض صـحتها(بالتحري عن الواقعة التي قـرر بهـا المـتهم الثالـث 

 ).سابق علي هذه الواقعة(ين وبين بعض المتهمين خالف بين هذين الشخص

  ؟؟؟؟؟/ كما مل يقم بالتحري عن قيام املدعو

 بإطالق عيار ناري خرطوش أصاب به املتهم اخلامس

������������7*!�*1אd�6*�#��א#*��������*�א�6א*���*��+Dدא�وאV�$D��� &�وא#������ن�א#�א)' �א#�א
����א#�א)' ������5G..א����א	������� ;������Uא�و������)�;*�q>و��'�1*0،�������������*����0#G��x;����D<�

�� **+0+ª�£��**���**U� +��**2#4**��و>)�א#**��א�;���s�**0�وo��w**x&��/**H.�و#** ��Y<�q;�**"4**��و
���0��h+0#���Sx#א�����و)�V���dא�&�ط����א��D<��UV� '(א#�א.�

 وبرغم مجلة العيوب واملأخذ وأوجه العوار .. هذا 

  إال أنه يستقي منها ..التي شابت التحريات وأقوال جمريها 

إقرار الضابط صـراحة بـأن أيـا مـن المتهمـين لـم يكـن ينتـوى �

ـــتال أو إزهــــاق روح  ـــف .. ـق ـــب والتخوـي ـــل غرضــــهم الترهـي وأن ـك

وبحد أقصـي اإليـذاء فقـط ، ومـن ثـم فلـم يـزد .. وفرض السيطرة 
عــن حــد التخويــف والترهيــب هــدف المتهمــين ممــا نســب إلــيهم 
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ينا بانتفاء نية القتل علي نحـو سـلف وهو ما يجزم يق.. واإليذاء 

 .بيانه سابقا 
 وقد استقرت حمكمة النقض علي أن 

تتكــون ومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة 

تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعد بحيث إذا سـقط أحـداها عقيدة القاضـي 

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

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

 كما قضي بأن 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

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

تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا لثـبـوت الـتـي ـقـام عليهــا االتهــام 

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

 )١٩/٥/٢٠١٤لسة  ق ج٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

א@~/�>D*��#*5��0ز�*��>ن��B��*�4>)*�אل�א#x*��د�و��A*lن�א#*0#1/�א#+*��7#-��*/����������������������� 
�7�!*�7א���6* ��������������������*"'2;��*l(�&4�h*l(�&���Uن��E;�7>ن��E;�/��y�#א0#1#/�א���� 0P��

�B0���.وא#
 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢عن رقم الط(
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 ؟؟؟؟؟ ،  و؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(لدليل املستمد من أقوال شهود اإلثبات بطالن ا: الوجه السادس 

فضـال عـن أن .. ، وذلك ألنها مستقاة من أشخاص جمهولـون كمـا أوردنـا سـلفا 

زور كافة أقوال هـؤالء الشـهود ال تصـلح سـندا هلـذا االتهـام إضـافة إيل ثبـوت 

 .مة إبراهيم لطفي بإقراره أمام النيابة العا/ وبهتان أقوال املدعو

فاملستقر عليه يف خصوص شهادة الشـهود وأثرهـا يف القضـاء اجلنـائي .. بداءة 

 .من قضاء حمكمة النقض أنه 

�������������*�0!��6�l+#د�و4'�;/�א��x#ن�وزن�>)�אل�א<�V�+א������������������*����*���*�0#G��*و���*A
����،��**�و�**��,**�م�,��**���**��AEN�½G��**'����،�I��%**C** �א��J**�ع�4&�#**��א�&�#** �א#**���4א

�V1+4א�0������������و����x��G#��0،�و���>ن��"!���و��4���0d)���و24uA�4���#1;��א+���دא�*$���א#
��D�Al������.��t���5��!"���A0א#x��د��

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

 وكذا قضت بأن 

��>د#* �������������������� *���*��$*'&�!*��7*��א)���P�l(و���AE,��0+4ع�>ن��Jא��� AEN�7!��qv
����~�&��.�>~/�:��$�-�א@وVאق�و

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

 وأيضا من أحكام النقض أن 
ـدعوى   ـائع الثابـتـة ـفـي اـل ـي الوـق ـي المحكمــة أال تبـنـي حكمهــا إال عـل األصــل أـنـه يتـعـين عـل

وـلــيس لـهــا أن تـقــيم قضـــاءها عـلــي أـمــور ال ـســند لـهــا ـمــن األوراق ، ـفــإن الحـكــم إذ أورد ـلــدي 

اقعة الدعوى وسرده أقوال الطـاعنين الثـاني والثالـث وفـي سـياق اسـتدالله علـي تـوافر تحصيله لو

نـيـة القـتـل ـلـدي الـطـاعن األول أـمـرا ال أصــل ـلـه ـفـي األوراق واتـخـذه عـمـادا لقضــائه ، فإـنـه يـكـون 

معيبا بالخطأ في اإلسناد وال يرفع هذا العـوار مـا أورده الحكـم مـن أدلـة أخـري ، إذ أن األدلـة فـي 

د الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو اسـتبعد الموا

تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل فـي الـرأي التـي انتهـت إليـه ، لمـا كـان مـا 

 .تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

 )٢٢/١١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (
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 ث قضت حمكمة النقض بأن حي
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 

ن أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دووقتئذ 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 

��A&�ز� �א�� hد����*x#وא��אV���#�7א#&.��א!�����",� #�.dא#�א)' �وא��V�~�-�
�!*�7אAEk* ��+0+*���*�دאم�ذ#*�Sא#.+E��B*0&*��و#*��������������0�h'��;*���*�ن�;*�����;'�1د��
1����אuAr&**�ن�אAEk** �@)**�אل��**�65Oא#x**��د����**���**,�r� **AE.A!#ز��**v�5��0و.**2�

0**���**�א�א#**�د��**�����دא�**$��**�א4���א�**�אد���I�**%:G**�����و¡���4�**��!����**�&;��**�� **+0+.!#
�s�!�7א��!���Vد�"�.�

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

 ملا كان ذلك
جملة المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل ، وبـدون مسـاس وتطبيق  

الشهود سـالفي الـذكر يتضح أن جميع روايات .. دالة المحكمة في تقدير أقوال الشهود بسلطة ع

 ال تحمل ما يمكن التعويل عليه كدليل إلثبات هذا االتهام في حق المتهم الماثل وذلك أن الثابت 

���YWون����������:أوال ���+D�hA��>ن��0��א#x��د�>وVدوא�>���6א�
������..�¡��#*�ن��**���*���V�*(��A%*2,�S*#؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟/�وذ�
��**A��U�5;'���..�و���D�**���**0'�(א�V�**(�¦**0,����**�ن�>;**���**
��hA�4�1&*��*�'��7*#G�7���S*!4א@�*���������������6..�א�*(��*?Gو

���������*E#�7#א�&�+* �،�و��<�M'�������א#��;+���ن��Kد;1
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������������������hA���א�**���*;<�1��*x;و���t�*';�5د���*x#א��*���;<�..
�.����vم��'1م�~�,C� 0��د4���

  ثانيا ثبت كما 

����;1��x#א#'��* �و>)*�א��������>��م�א#&����0)����1..�؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟/�>ن�א� *�
��***��z¤***C��<ن��***A�;�5��***A�D�����A�41��***x�67#'***1م��***C�

���A���**~G�1**N�z¤**x!#�..ن�����**E4��A�4د��**Cن� **���**:��و�**
67C��<�7#G��x4�5�1 �و'&�.�

 ثالثا ثبت عما ضالف 

��)**��1**�6א���;1��**x#א��;�**���h**~�	א�h0**%�#א��;�**;�+>ن�א#
����������x��h��"���A�D;��و>��;$���I���'dG��A>و0#*�������*���*��Yو� 

�����10�� #�ª�7�x����ن�א4��م�א��������hA..�א�2r�+#א@���א���و
�.��#�xوع�-�)/��7�#�dא#�����'1وم�א#2&�1وא#". �

  رابعا ثبت وقد 

����1��x#ن�א�x���D<�/؟؟؟؟؟�..��������-�s�"���D<�����V�(و�� �،��"�و���
��א	!**����**���**d<Vو��**��،�وذVא�**��א@�**%(Vو�"���**#�,G�q**!rو

�̈ �!��xE!#����0א#��)��������������*UV� *��'#א#&��0* �א���H�*&4���S*#ذ��*UVو
�����**H����**�<�-� **���و¢**��tذ#**��S+**��1)�>ن�G~**�����4א��

��1�Oא�����D..���6א#+�;��א#�¨�

ال توجــد بــه ثمــة إصــابات ظــاهره فــي عمــوم 

 .جسده
��1א#*�����������*x#א�א�*�و���א@���א#���;�s���1�Oو���ن�>)*�אل�

�!.א��I�L&��א#&��0 �د�I�%:G�/0#؟
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  خامسا ثبت وأيضا 

�����1��x#א�Iذא�V�(��A��/א@ول������؟؟؟؟؟�����1א��C��D<�)؟؟؟؟؟�(����
�������������*0!��y*א����1*,���s�*~<و� ;V�&#א����א�*���B!�;)��Qא@

��א�א�����10א�)�V�7#G¥��א²�/EC�t�';��D<و.�

  عندما عرضت النيابة العامة ؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 

  الشاهد املتهم األول مع آخرين علي هذا

�����������������������*��)%*/�،�و�oא��*���1��*x;א@ول�و������!��0،�و)��t�';�5��D���Vא�*�t�';��
���!d��V�(��o�..�§א�DW0���>)�אل�!��7!�<�1(�h��kن�>,�1א#�2د��א���V�(.�

 فهل جيوز بعد ذلك مجيعه اختاذ هذا الشخص 

 شاهدا إلثبات هذا االتهام 
�ن�ذ	���������	�..����#�����	��دמ���+��*�6�א�-ن���	��-�وאل�א	%"ود��5���2	+����ن����������و�ن�

��6ذא�א#8"�מ�+��ل�-����ن�א	�#"���ن�������������
@)��	(��"
و�6و�������..�א	��+���א	�و�و)���	0�#د8ل�

و	��س�)�ن�����
طل�-�Dد	�ل��د���#�د��ن�-�وא	"מ�א	���#����א
#�دא&א���ن�P!���ن���"�و	�ن������������������


"#���ن�-���وאل�א����+���د�)	����א	�+��و�؟؟؟؟؟/�	%���6د�)	��מ�و���������Iن�א	%��"ود�،������0)��ن�@
��و

�����
�.א	�#�دמ�

بطالن الدليل املستمد من تقرير الطب الشرعي وذلك ألنه ليس فيه : الوجه السابع 

ثبت هذا االتهام حيال شخص بعينه ، فضال عن تناقضه مع األدلة القولية يما 

تهم والتقارير املبدئية ، وهو ما جيعله جديرا بعدم التعويل عليـه يف حـق املـ

 .املاثل 
ال تعـد دليـل إدانـة فـي خصـوص  أن التقارير الطبية فالمستقر عليه فقها وقضاءا.. بداءة 

 .بل ال تعدو هذه التقارير إال أن تكون دليل حدوث إصابة ما نسبة اإلصابة إلي شخص معين 

 وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض بقوهلا 

ـة مقــرر مــن أنال  ـيال فــي ذاتهــا  التقــارير الطبـي ـنهض دـل ًال ـت
  .على نسبة االتهام إلى المتهم
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  )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٧٥٣٣الطعن ( 

 وكذا 

وGن���D*$�4�5*1ل��*�א4����!*G� %*2D�Q,*1א�������������� א#+�V;��א0%�#* �� ���א�+��S#���V>ن���
�.א�~���G�I½�א��O��/0#1���!"4���D<�5G�hA;�1@)�אل�א#x��د�-���א�א	"�ص

  )٤/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٠١٢ الطعن(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـه البـيـان يتضــح أن تقرـيـر الـطـب الشــرعي الخــاص  

 :قد جاء نتيجة مفادها كالتالي  .. ؟؟؟؟؟/ جثمان المجني عليه بفحص 

�:>)��Vא@d����..�74!��و4+1م�����
��<–�������������Q��*�>ن�א�9* ����–�؟؟؟؟؟/���z*.����*&#�h%4وx4*�;����* �א�

��A'#א������#����-�,�א�7#א#'+�1א#�א�
s−��V�**20���1��**xوא������א9**�و»�א��~**�� ���#xE**��א#�**�

���**�� **�;1,� **;�0,��0**CV� **;V�D�«��7**�و**��V1**"#وא�B**&'#א
1;�1��D��V�0*�א�#'*1م�������������V�'א�~�� ��'�r�Y��V�D�V�0ش�;

+�אdאV����������*A¶��1*وز���*�4� ��*2���*���*0!��B*!r<�V�xRא�
Iא������7#א�+�و���*ª�V1+4��#�٣وא��������� *!;�r� .!*d@א�-��K*��

����"Dو��V�dא��Gش�������r�	א���2 �-���د�א�����7�!:�7#
�!*�7א#*�א������7#� rوא�+�و–�����������*��7*d�d<ق��*rG���*¶و-�א�

�������2�!#��P�+#א0%�#'�7א��J�#��7–א@��م�وא��א�� �-�א*��و
�–���P�*�� ��~GאR*1و�-�V�*4;��;'�~*��א#*�אVد��*�@وVאق���������������

�)�.��د��r�Yش(�2#»�א#�אVد������oא#&��0 �و�����/�א
�!G��*0#*�7א�~*�� ����+*�و���Iא#�C*0 ��������������−ج�y4'���و����א��

�����������q*!+#��� ��*~Gא#���20و� P�#���S�4��و���>,1:��א�~�� ��
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��א#�~**/�#&**�ع�و��V�**0א2#**�»��**���**���1**(�7��**x#א�q**0%�#و>ن�א��A0**d5
�.א��!�1N�V�0'!#�Bא�~�� �
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��א	�����)	�����#"מ�
���������3و6و������#+�ل����3א	�زמ�
$ن��+د.�������)��..���	��#	�
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د�
ط0ن�-�Dد	�ل��د���#�د��ن�6ذא�א	#�����$#�.�

  فحسب هذا ليس 
 المتمثـل فـي ى مـا بـين الـدليل القـولحناقض واضبل أن الثابت أيضا أن هناك ت

ـمــع اـلــدليل  .. ؟؟؟؟؟/ وأـقــوال الـمــدعو) نـجــل المـتــوفى (؟؟؟؟؟/ أـقــوال الـمــدعو

 .الفني المتمثل في تقرير الطب الشرعي 


�;و�אق�و-�6"��א	#�����א	ط
��א	�
د?����מ�..�
دא������
�@	�
�א	�2د��)ن�C�١٠٤٢ن�

��1%#��:�#��F-���-و�د�����	���..�؟؟؟؟؟/�	����)ن�+�	��א	�����)؟؟؟؟؟�
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��א#&�,0* �א20#*�����������������*��V1*"#�����w*~ل��Yد�I�.א#�������h%4و��د��
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 ومن خالل هذا التقرير 

يتضح أنـه قـد أشـار إلـي وجـود كدمـه بفـروه الـرأس واشـتباه �

 .كسر ونزيف داخل المخ 
��و�د�#��%����Nذ	���ول�%�6د�Dא�..�6ذא����
+���������א�-ن���������6..�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/�'@

���-���	(���	(�������"�-+د�א;%!�ص�����א	��������א	
.�"�

 ورغم ذلك مجيعه يأتي تقرير الطب الشرعي ليتناقض 

 ) ١(مع ذلك مجيعه حينما أورد البند رابعا الفقرة رقم 

 ما هو نصه ) ٢(اخلاص بالرأس بالصفحة رقم 

�!�7א#����"��Bx#�����������&0%4א#��1; �و�I���E2D5א���� 0#�Yو� A0!d����D1و��و�
��א#�V�**2E،�وא�**����**���**��!Y��1و**���)%**���و)�**�� **A�A9م�א�**��� ��**d
%��h*��و���5#2*.�;��و�*�د��'*������������������Dو���،� A0!d���;و¶�و�����d.��و��

�����H� 0J���I�����"�.א~����0>و�
يـة والقوليـة ، بمـا يهـدر داللـه كالهمـا ويؤكـد األدلـة الفنيتكشف التنـاقض مـا بـين .. ومن هنا  

يهدم الدليل المسـتمد مـن وعلي األخص .. أن لصحيح الواقعة تصور مغاير تماما لما ورد باألوراق 

 .تقرير الطب الشرعي 

 وكانت أحكام حمكمة النقض املوقرة .. ملا كان ما تقدم 

 تواترت علي أن 
تتكــون ومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ،  ضــمائم متســاندةفــي المــواد الجنائيــة األدـلـة 

تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعد بحيث إذا سـقط أحـداها عقيدة القاضـي 

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

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

  بأن كما قضي
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

تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 
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ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا الـتـي ـقـام عليهــا االتهــام لثـبـوت 

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 وقضي أيضا بأن 

���������������*�� *0P���/*��-�7#�+#ن�א0#1#/�א�Alد�و���x#אل�א�(<�B���45��0ز���>ن�#��D<�/~@א
�7�!�7א���6 �وא#���B0א0#1#/�א#�"'2;��l(�&4�hl(�&���Uن��E;�7>ن��E;�/��y.�

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

 ض أنوكذلك فإن املستقر عليه يف قضاء النق
لما كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين علي الواقع الذي 

 واالحتمال علي الفروض يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 

المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 

والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان 

 وما أوراه تقرير الصفة الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما

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

يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة 

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

عدي التي أودت بحياة المجني عليه وال ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة الت

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني عليه بعد 

اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، 

ة إنما يستند في ثبوت الحقائق ذلك بأن القاضي في المواد الجنائي

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

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

علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت 

 تصلح وحدها ألن تكون قرينة مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال
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معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر 

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

سها ، فإن الحكم يكون قد ال علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنف

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

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

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

ٕم ، واذ كانت تصح كدليل يؤيد تنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المته

أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسية علي التحريات وحدها وهي ال تصلح 

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

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

بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال املـتهم الثالـث يف ذات القضـية : الثامن لوجه ا

الراهنة ، ذلك أن أقـوال مـتهم علـي مـتهم أخـر ال تعتـرب شـهادة بـاملعني 

الدقيق ، لذلك فال جيوز مساع أقوال املتهم علي أخر إال إذا انقشع عنه االتهـام 

ا يهدر أي دليل قد يسـتمد نهائيا ، وهو ما مل يتحقق بشأن املتهم الثالث مب

 .من أقواله حيال املتهم الراهن 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 

�y'���� �C��د� °'4� 5� �Y<� ����7!�� ���� �>)�אل �>ن V�+א����
� �~� �>)�א#� ��� 7�&�� hA0#א� �!n� 5� ���א� �>ن �Gذ ،� B0(1#א

�!�7ذ#�v�5��D ��Sز���ع�א#x��د��א#+��I�%:G�/0#1�� 0D�D،�و��%04�4
��0P��Dא45��م���&���x+Dذא�אG�5G1א���C��V�%������ .>)�אل�א�

 )١٨/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٣١٩٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل يتضـح أن المـتهم 

ولـم تسـفر عنهـا .. لـم يقـل بهـا ثمـة شـخص غيـره .. النيابـة العامـة الثالث قد أدلي بـأقوال أمـام 
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اشتملت علي مـزاعم وادعـاءات باطلـة ال سـند لهـا وال دليـل عليهـا فـي .. تحريات المباحث ذاتها 

ـة .. حــق المــتهم الحــالي  ـه بإنكــار وجــوده ـفـي الواقعــة الراهـن فبعــد أن اســتهل هــذا المــتهم ألقواـل

 .بل أنه لم يكن متواجدا بمكانها أصال . .وانتفاء علمه بأي شيء عنها 

 إال أنه عاد فجأة وبال أي أسباب واضحة

ق�
��ن�א	��#"מ�א	!���س�و-!��������������������������	��و�Dوא����3!#	��1#�����وز)מ�
�$ن�@����!�0:�

و-ن�א;!�����ن����2
��)	����א	���#"מ�א	!����س�������
	�������b	��،����..�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/�و
���ن�א	���د)و

وذ	��	��و2و�8		�ول�
�$ن�א	وא����3א	�א�����D�������(��..�������������������6..؟؟؟؟؟/�و-ط	ق�)	���א	�د)و����

و�6ذא�	����!��	:����..���6(�8�د�)	��א)#دאد���	:�א	ذ��)	���א	��#"מ�א	!���س�وא�#��������������������

�.א	+�����א	وא��N،�و�8��د�	��و�8د	�ل�)	��

 م تكلف النيابة العامة نفسها لف
ـاء اســتدعاء المــدعوان � حقـيـق معهمــا واســتجوابتهما حــول مــزاعم  والت؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ عـن

كما أنهـا لـم تكلـف المباحـث نحـو التحـري عـن تلـك الواقعـة المزعومـة ، .. وأباطيل المتهم الثالث 

وبـال تحقيـق ) كما هي(بل اتخذت منها .. كما أن النيابة لم تواجه أيا من المتهمين بهذه الواقعة 

 .لمتهم الحالي وباقي المتهمينوفحص وتمحيص سندا إلقامة االتهام الراهن حيال ا

 رغم أن أقوال متهم علي أخر 

 ��h���A�#���°�C��د��#'1م�,!��א�'4�5�..���*��67x���#א�(<��r�,<�qv�S#�#
��א#�s�*Eوא#!��B*0>و��Nو#* �4*°>����������������������*�����&���Uא@)�אل��S!4ن�<�S#�0 �،�ذRوא��V�Rא

��������hA���א�����U�s�2,�7!���2�D� ,�d�..א�����*���>)�א#*��~*���Iא#x*��د�������������و*��7*�&;��*!
�� 0D�D�+#0#*�������������..�אG��*א45�*�م�א�����*���*�����,�*d�I<�*ذא��G�5G��*�0!��/*;�'v�5��o*�ز�א#

���� AEk1א# �א���;�+�:�،�1���lYGع�C��د#��4�x���#ز���ع�>)�א�v��P1&�>������)%*/��..�و
��>)*�אل��������������*��1A��lو¯����6*�ن�>��د2;�/*0#*;��D ���'0��S#א#��#*¦�,0*�ل����ذ����א�*

�.א����א��:/�
�
�
�
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عدم وجود مثة دليل مادي أو فني يشري إيل إحراز املتهم املاثل لثمة : الوجه التاسع 

وذلـك لعـدم ضـبط " بندقية خرطـوش" أو " فرد خرطوش"  سواء كانت أسلحة

كما مل يتم ضبط مثة أسلحة مبسكنه أو يف مكان حتت سيطرته ، .. هذا املتهم 

 يكفي قول بعض الشهود بإحراز املـتهم لسـالح ، وهـذا فضـال عـن أن حيث ال

.. مجيع الشهود أقروا بعدم معرفتهم باملتهم شخصيا ومل يسبق هلم رؤيته 

فكيف علموا بأنه كان حيمل سالحا أو أنـه كـان متواجـدا بالواقعـة يف األصـل ، 

 سـاقط فإنها تعـد دليـلوحيث أن حتريات املباحث منقولة عن هؤالء الشهود 

 .حيال املتهم 

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

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

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

ـس الشــعب المــذكور ، وأنــ ـذي تــدخل لتســليم الطــاعن والمــتهم عضــو مجـل ه اـل

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

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

يها قانونا استكمال ما فات النيابة من إجراءات التحقيق ، إال أنهـا يستوجب عل

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

�.ما يجعل هذا الحكم معيبا مستوجبا نقضه 

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

 ملا كان ذلك 

G�$'A#*0���א#&��0* �א#'��* �������������و��ن�א#���$�����Yل�>)�אل�������*dא��>D�*���..�א#x*��د�א#*�;
��وG?��)��1'*�א�א�*�������������������;�V���&���;@�B%2;א��:/�و������0'��>)�وא���D����5;'���ن�א�

����7#�**���א@وVאق�(;**Kدد��+**�h**��Fא@**�>G��**J#**�7ذ#**�S>ن���;**�����I)�..�א���#**�ن�
��>)�אل���65Oא#�����−����Aאd��D�C!�����–א�%�,¦������+..�x��د�وذא�Iא@���7#א���#�ن�������2
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��������������������«�*d�/*Anن��*���*D<�7*!��!�7و��د�א����א��:/���#�א)' �>و��S#ذ����0;21ل��E�
���,*�ل���������������������*x(�&�����*#�7�#א�*dد���*x#����6* �א��1*dא�q����V�D؟؟�و���א@���א#���;2*

��1א�����'0&��0و���;Kx§�-�א#�א)' �>و�>:&������6�C���&���;<ذא���ن�Gو����S#2*�»���ذ#��*!¥
���������������1�!��0-�א#+�ل���ن�א�*D�24���#ل�د0#!��א�,��x(�&��F��l#�6א��1dو��א�א�،��V�D
��א�א#�א)'* �>و�>D*���*�ن���V�*D�«�*d�/*An،�و�0�0* ��1;*������������������������1�¨E4����AJא��:/���ن�

�.#&�ع�و��V�0ذ#�Sא�2#»�

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

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

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

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

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

 وبالتايل 
��#د)�&��6ذא�א	%��6د�و����ع������������� �
��د��ن�����)	��א	�+���-ن�#+�ق�د��ع�א	ط��)ن�

��������������������������F��-�وא	��و	و�	מ���د�ذ��=�������?����א	%�"ود�;�"���א	��0ذ��א;!����א	�ذ��D#��3ن�-ن���1

	��5�F�+�2������د��
�2#�:�א	���
���،�و(��8א��1#����������������	#+��ق�א	وא���3و�2�#"��)	��א	و����א������

א	�د������א	�+����وא�J	ق�
���א	د��ع����و���ط�����
�J��+�ق�،�و�6و�����#$
��=�א	3دא	������������������

�&�
�.-%د�א'

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

 وذلك ألن 

تحقـيـق األدـلـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ـهـو واـجـب المحكـمـة ـفـي  

اجب علـي المحكمـة تحقيـق الـدليل مـا دام تحقيقـه المقام األول و
ممكنا، وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هـذا الـدليل ألن 
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تحقـيـق أدـلـة اإلداـنـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ال يصــح أن يـكـون رـهـن 

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

 فالتحقيقات األولية 
�8-�F	2#מ��س�א	+Iن��-� 
ل�א	وא���دא?��� 
���)	���א;+�מ�،#� ����

���	�1�"�����א	�
��������א	�+#�Dذ	#+��ق�א	א��	(.�

 )٣٥ ص ٤ مجموعة عمر ج ١/١/١٩٣٣نقض (

 ذلك أن 

المحكمة هي المالذ األخيـر الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق  
ي الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيده في ذلك بأ

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

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

  مجيعه تقدم عما فضال هذا 

��������������������������-��#�A'*dא��*���א#�~*/�d��<�7*#G*�»��*��ز*���*��� ن��F��*Jא�%�,*¦�)*�1
�2»�א����م�G,�אز��o'�� �א����א��:/�،��!��;+*���l*%���>و������������א#�א)' �،�و�!�7א@�zYא#����

�����������4��0*d�$*ن���*E���<�-و�<��&E*dن��*E��-و�#1;��>و�<��'��«�d�F%J�..���7*!�و%04�4*��
������������������������ ��*2���r�*(�y*��/*0#�7د*!�ذ#��S ن�א4��م�א����� ,�אز��q*v��V�*D�«�*d>ن�;+*�م�

1¤אم���d�#���!*d��*U�7*&��1.*�ل�א45�*�م���������I���5Gא45�*�م�..�א#�2»�و~�,0��P�*(�S#�*��
�.א��:/�

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

" بندقيـة آليـة " ٕواحـراز سـالح نـاري مششـخن .. بجريمتي السرقة بـاإلكراه الـذي تـرك أثـر جـروح 
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 ال يجوز التـرخيص بهـا ، خـالف القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـه ذلـك بـأن الحكـم أعمـل فـي حـق مما

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

األشد وهي عقوبة إحراز السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة 

 فـي ١٩٥٤ لسـنة ٣٩٤الملحـق بالقـانون ) ٢(خنة الـواردة فـي الجـدول رقـم لنارية غيـر المششـا

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

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

ســألة فنيــة بحتــه تقتضــي فحــص ماســورة الســالح مششــخنه دون اعتبــار لنــوع الســالح وهــي م

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

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

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

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

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

 .تطبيقه 

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

 لة ما تقدمونفاذا جلم
وبطـــالن كاـفــة األدـلــة .. ثمـــة دلـيــل ـبــاألوراق حـيــال المـــتهم الماـثــل يضـــحي ظـــاهرا عـــدم قـيــام �

المستمدة من قائمة أدلة الثبوت وغيرها مما أسفرت عنه األوراق ممـا يحـق لـه طلـب البـراءة ممـا هـو 

�مسند إليه 

��	(�&��
�

 يلتمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم

����°���0#G�1&2א����46���.�
 وكيل المتهم            

 

   المحامي                


