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المقيــدة ..  جنايــات الواســطى   لســنة  فــي القضــية رقــممــن محكمــة جنايــات بنــي ســويف �

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

 كمةحكمت احمل

���������������	
����������א�،�א�����دس�،�א��������،���א�������א��������/������دس�
)�� ������/��א�.$(��-��,+*(�)�� �������..�؟؟؟؟؟؟��و% �$ �������������..�)א�!���$

�.و,������5א��4
	�3א2*�1 0
��و/د���ن��و#وع�א-�,�מ..�*ذא�

��و��2ص�و/�0	��������'

.. ومعـه عـدد سـبعة عشـر متهمـا آخـرين  .. الطاعنقد اتهمت ..  النيابة العامـة حيث كانت

 قاموا باآلتي – محافظة بني سويف –سطي ا بدائرة مركز الو–؟؟؟؟؟؟قوال بأنهم بتاريخ 

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

 ومــا أن) بنــادق آليــة( علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا الغــرض أســلحة ناريــة العــزم

 أعـيــرة نارـيــة صـــوب أولهمـــا الـمــتهم األول والـثــانيظـفــروا بهـمــا حـتــى أطـلــق 

قاصدين من ذلك  أعيرة نارية صوب ثانيهمـا وأطلق المتهمان الثالث والرابع

ة التشــريحية والتــي أودت  فحــدثت أصــابتهما الموصــوفة بتقريــر الصــفقتلهمــا

ســـلحتهم  ـبــإطالق أعـيــرة نارـيــة مـــن أبينـمــا ـقــام ـبــاقي المتهـمــينبحياتهمـــا ، 

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

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

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار وذـلـك ـبـأن بيـتـوا شــرعوا ـفـي قـتـل المجـنـي عليهـمـا  -

بنــادق (ض أســلحة ناريــة علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا الغــروعقــدوا العــزم النيــة 

أعـيـرة حـتـى أطـلـق المتهـمـان الـخـامس والســادس مــا أن ظـفـروا بهمــا و) آلـيـة

أعيـــرة ناريـــة صـــوب ثانيهمـــا واطلـــق المـــتهم الســـابع ناريـــة صـــوب أولهمـــا 

 فحــــدثت أصــــابتهما الموصــــوفة بتقرـيـــر الطــــب ـمـــن ذـلـــك قتلهـمـــاقاصــــدين 

  أســلحتهممــن أعيــرة ناريــة بينمــا قــام بــاقي المتهمــين بــإطالقالشــرعي ، 

النارـيـة أنفــة البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد 

 المجنـي عليهمـا ه مداركـفيـه وهـوخاب أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم 
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 .بالعالج 

  عشرا الثامن إلي العاشر من لمتهمينا 

وعـقـدوا ـتـوا النـيـة بيوذـلـك بـأن  قتلـوا المجـنـي علـيـه عـمـدا ـمـع ـسـبق اإلصــرار -

وما أن ظفروا ) بنادق آلية( علي قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية لعزما

قاصـدين  صوبه أعيرة نارية حتى أطلق المتهمان العاشر والحادي عشربه 

 فحــدثت إصــابته الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي مــن ذلــك قتلــه

 أسـلحتهم  مـنبينما قام باقي المتهمين بـإطالق أعيـرة ناريـةأودت بحياته ، 

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

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

 وذلـك بـأن بيتـوا النيـة دا مع سـبق اإلصـرارعمشرعوا في قتل المجني عليه  -

) بنــادق آليــة(ض أســلحة ناريــة  الغــروأعــدوا لهــذا وعقــدوا العــزم علــي قتلهمــا

ـثـاني عشــر إـلـي الراـبـع عشــر ن اليحـتـى أطـلـق المتهـمـمــا أن ظـفـروا بهمــا و

أصـابته الموصـوفة بتقريـر قاصدين من ذلـك قتلـه فحـدثت  هأعيرة نارية صوب

 من أسلحتهم أعيرة نارية بينما قام باقي المتهمين بإطالق، مرفق الطب ال

ـ ي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد النارـيـة أنفــة البـيـان حــال تواجــدهم عـل

لمجنــي عليــه ه اخــاب أثــر جــريمتهم لســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو مداركــ

 .بالعالج 

   جميعا لمتهمينا 

تـوا النيـة بيوذلـك بـأن شرعوا في قتل المجنـي عليهـا عمـدا مـع سـبق اإلصـرار   - 

ســـلحة  المجنــي عـلــيهم بعاليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض أ علــي قتــلوعقــدوا العــزم

وا صــوبهم أعـيـرة نارـيـة مــن أطلـقـوـمـا أن ظـفـروا بـهـم حـتـى ) بـنـادق آلـيـة(نارـيـة 

فحاد أحداها عن الهدف وأصاب المجني عليهـا أسلحتهم النارية أنفة البيـان 

والـــذي صــــادف تواجـــدها عـلـــي مســـرح الجريـمـــة فحـــدثت بـهـــا ســـالفة اـلـــذكر 

ريمتهم طــب الشــرعي إال أـنـه ـقـد خــاب أـثـر جــتقرـيـر الاإلصــابات الموصــوفة ب

 . لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليها بالعالج

حال كونها مما ال يجوز الترخيص بحيازتهـا أو ) بنادق آلية( أحرزوا أسلحة نارية -
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 .رازها إح

فــي أســـلحتهم النارـيــة أنـفــة البـيــان حـــال اســـتعملوها ) عـــدة طلـقــات( أحــرزوا ذخـــائر -

 .كونها غير مرخصا لهم 

 يث أن احلكم الطعني وح.. هذا 

 قد حصل هذا االتهام حتصيال خاطئا مناهضا لألوراق 

 وال خيلو من الظن والتخمني ملتفتا عن مجلة احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 

�89�6$
�א������������������6�71 ��- :�;�<�����DA,)��0�71و�A�B��C?�א��א@��0@(�א+��7?�א$�(א<א�=
�B:���0א�����אI(�وאHد����0و,@���אل�א������د������א�!���:�F(����)��@�6,ن��)�..��؟؟؟؟؟؟،�و��0��71؟؟؟؟؟؟

��K7,ن��א���م�������?�L,�/���071���MNBول���–؟؟؟؟؟؟��Hא�D 7��OPאد���)��وא��:,�K�(�D<�Q�)@

;��SN��F: ���و�F%-�ض��N�$א�
�T��0ز�V�0א� WXא���Yو@(م��Z�[Hא����071א.�


ش���وع�
���ل�و���ز�ن��ل�א�
و	وع�������������

����ن��)���Kא[V:��\�,و�א�����>����������������������و�	�F�6و������D��71��
�و�B^ن�א��,�)B.	א�^I�..
�V@���0אM��2;�א�! ����0��N_�א�����������0��71�K��7��`���abوא�c)�����d�eV��]א�>����A(אدوא�
,�����A,و

Z�[Hא.�
 الثانية احلقيقة 

6(!-��ن��	ض��)�אد����4�0..�������3מ������دמ����ن��%��)�..�א���,��ن��ن�א8ول�!�'�א���

�����2�����و�ط��%وא��%ن�*%ذ�������..�وא�ل�����%�,מ�%��������%��:��%������������..�و�מ�����وא����מ����..��,מ��

�طوא�����6א����'����,מ������ن�/�..�א8���4وא����ن�א�����8א������4��.�،�و���;��لو

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

رغم عدم تصـور عائلـة أن .. لتعدي وأمطروهم بالرصاص نظرا ألن أفراد عائلة باغتوهم با 

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

 .بالفعل 

 

 وهذا كله يؤكد 



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

 

 

5 

 ��������
��>�;��6$א��84�����?N7TAא@��0א��������0..�,ن�א�� �f�0א	
�M;�א�*�H�$��:�+�>א)��)��Kא
071�����071؟؟؟؟؟؟�����,:�אد��)W؟؟؟؟؟؟�..�V �@�c�g,�K7��hT+و:�

 .���������4�0؟؟؟؟؟؟�/�א����وמ� -

 .?��ق�א�ط��ن��؟؟؟؟؟؟/�א����وמ� -

  مصابا سقط كما 

 .�ل�א����'������א8ول���؟؟؟؟؟؟/�א��د� -

��د��)�אد��؟؟؟؟؟؟/א��د� -�. 

 )�.؟؟؟؟؟�؟��0	��4��و��4�وא�د"����&د)�4)'����'����אن�����4�0؟؟؟؟؟؟/�א��د� -

  عليهما نياS وحىت 


�0kא���j(؟؟؟؟؟؟��/�א���م���K�(�l:�א���(�) �:N �9,�)�T�א����(א��m��4(؟؟؟؟؟؟��/�وא�
��������������71�����M;�א�����א1 �0א������T7n,�o,:��אد�Hوא�\��T7!��0�71(���وא$���א���:$��9p�א��)�؟؟؟؟؟؟�

�.א��
;�وزو	���
  الثالثة احلقيقة 

�ن�وא/	�4א-��دא����B"��ن������وא�%د���������..��&���ن�������ن��2ل��دد�א�����Aوא��������;#��

��4%%���C�4%%�0א��	د�א�%%#�..��D%%%%�"(و*%%و��%%���%%�ول�#%%��ط�א���������א���%%#�����%%���(�'%%�!����%%&�!

�.א������4א�	���4

 وهو األمر الذي يستحيل معه تصور أن يكون الطاعن 

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

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

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

ـفـإذا !! وـبـاقي أـفـراد العائـلـة تصــاب ؟؟.. ل يـقـدم ـيـد الصــلح يقـتـل ـغـدرا وـهـو أـعـز .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

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

 .بالحكم الطعين 

  الرابعة احلقيقة 
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 ���������������������D�*��q�7!	ن���B�D�Ap$�،�r
��A�sV��������K7א��aض�א���k�0t�4$�K�)2א�!���DA,
���Yא�d�;M�Hא<��א�..����������>��a�Aא�K�7�A ��0א�����T,و�)ز��Iق�א���و����������rH�s:�^א�د� ��@�n_�و>��زم�

��vw�)�>א^	xא�l�������Bن�@�(�,z�:�..�����q�7nذא�)��?�A�B	��r)��..���������T7��0� A�Dא�!����)�,و�
��d�;MאY�א<�؟Hא.!�

  اخلامسة احلقيقة 
�4%��% �א�%ذ���������������Eא����)�%د����%ل���وز��6%�دوא��א��	%د���������F)�و��%'�)%�ض�&%��������(�ن�

�.و��6ذ�(��מ���מ�אE?����!�'�א�ط��ن���4�C)	ل����?�..�وא-��دא�Bوא���ل���'�א���,��ن�

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

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

قعـة لكـان قـد هـرب مـع مـن هربـوا فإذا كان مشـتركا فـي الوا!!) إلي مركز الشرطة من تلقاء نفسه

 .أو اختفي 

 ليس هذا فحسب 

 ���������	,�D�aA�>�T7Qو����DA,��$�..������?�-�+א��	د�א�^���)� ���א�* ��0�$א�������������0,وא��1א�
)�\�Ngxد�א�����-W������:�|�^��..KAא����)I���)�.א�

  وملده عام كامل بعد الواقعة ..هذا 
..�و�מ���د�ذ�����ن���F?%2ص�������..��מ���מ��و�����4�Cא�,�מ���ط��ن��ن�/�����و��	�د������������

�%�دوא�و�/%�وא�&%�א��4��%�מ�א�����%����������4)�؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟�)%�אد����0%�����4(�و����Aن��?��وא�!������2Hא������

�.א�	����4	دמ�&��4�/وא�,מ�

 ملا كان ذلك 

وא����}�o	a!����)� �����א�����b..��א$��?�,�D��aAא�N ���ن�و������0��7Lא�q1���Tbوא�..���I^א��
�����������������������gم�א�����QFوא@���\�א�~ t�4$ع���W�(م�)���م���-��0א���א�!��6	��~�و���Q�>Vم�

و��K��7א�v��[Hو�(	��(א�p����dن���..�وא��:��?�$�����)������8��K��t*��K	���H���$�?��$��7و
אق�����
�������������$�،�KA�/B��� :�DBאXא��\�Ngم�)���%
��,ن��0t�9و���D��Wא�!����א�^�r,د	���dא��א@��0

�����D 7��O��DAp$��� :)������D�71���MNB�dو�،�DT T��d�m�4��..�(���������r)א���I�`�Kt�	��gو���
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����������d���!Nא��
��4Tא�����V�:�،ن��A�Tא��q N!Q�d�0- ����mא���bא�!�����6,]!�<�>
���������0b�9�M%�0د�p$ل�F)�+Fא�dد���aوא��،�� N���אV�[xل���T�ق���������..�א��� ��K��(�0:�Wx�$


;�א�(�9�K7<,�dع��:.�
 وهو األمر الذي مل جيد 

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

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

 أسباب الطعن 

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

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

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

  : وهي علي النحو التالي..طعون فيه بتوافر إحداها وحاالت تبطل الحكم الم

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

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

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

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

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 

عـنـدما وتتحـقـق أيضــا لـقـانون بشــأن تكوينهــا ، ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف اتتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

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

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

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

  اخلطأ يف تطبيق القانون وبتطبيق هذه الصور لعيب

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 
א���מ�א�ط	�ن�/د��2ط��)'��ط��ق�א����ون��������دאن�א�ط��ن���,��4א���%ل������������:�ول��א�و���א�8

�و������א�	�د�دون��ن�����"�!�'��دמ��%وא)�����%�ن�*%ذ��א�����%��������������D%ن������4ودون�
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���%�ن������4%א���%ل�א�	�%د�)%'��%ق���������������B�%���ص��و�אق�א�د�و�Jא��'���Hد�א���

و�ن�א�وא/	%%���4%%'�א��%%�ض�א��%%د�'��&%%��,��),%%'���C%%ل����%%�4د)%%�ع��..�א�ط%%��ن�

و*و�א���8א�ذ���Fون��	��א���%מ�א�ط	%�ن�/%د�ط�%ق��%وאد���������..�?��'��ن�א���س����

��و��,%%����%%'�א�3�%%מ��%%ن��%%دמ��א-�,%%�מ�א�%%وא�د���%%����א���E%%�4و�دאن�א�ط%%��ن��

و*%و�א��%�8א�%ذ���F%ون��	%��א���%מ�א�ط	%�ن�/%د��2ط%��)%'��ط��%ق������������..��وא)�*%���

دא�)'�א-�د-ل�� .א����ون��

 فإنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن .. بداية 

����K��7-���0א����W�ع��Q  ���3א��א@����0دون�א��T ��(�$������  �3وא�����������3��9�����
�D�8N+,�r^א��KA�A�Tא�* ��0$א�א��Z���0��K7א��א@��0و
:�?�$7Q�D|�א�(���.�

 )١٧/١٠/٢٠١٠ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦٢٦٠الطعن رقم (

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

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

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

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

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

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

وقـدم ..   "؟؟؟؟؟؟ عائلـة " حتى توجه إلي أفـراد .. بأمر تلك المشاجرة  )التي ينتمي إليها الطاعن(

 "أحـنـا ـمـش بـتـوع مـشـاكل ، وـعـايزين ننـهـي الخالـفـات صــلحا: ـقـائال حرفيـا الترضــية الالزـمـة إلـيهم 

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

 .واستل كل منهم سالح ناري 

 

 

 وكان أول من اعتدوا عليه هو ذلك الشيخ الكبري 

  عاما وكان لديهم باسطا يد السالم ٧٧الذي يتجاوز عمره 
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المتهمــين مــن األول  (؟؟؟؟؟؟ عائـلـة  أـفـراد نـهـالاـثـم ـفـتم قتـلـه ،  .. إال أـنـه قوـبـل بـيـد الـغـدر 

ا قتيـلـين والعدـيـد مــن طوقســفأ.. ل مــن الطلـقـات النارـيـة  بواـبـ؟؟؟؟؟؟ ائـلـة تجــاه ع) حـتـى التاســع

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

 ملا كان ذلك 

 ���0 ���Tאق�א�
و��K��7..�وو:��Y����T^א�א����4�	���7�א@����0א���^�r	����V��[��������� 7<�~ل�,و
����

	�p$����������0ن��..�א��aض�א�K�)2א�*���A�Dt7+,�0א���زوא�وא+��-7��)@�D�71��א�!����و,:�אد�

��� 7��.���dو��0
د�א��(א<�א[4�م�
 وهو األمر الذي يبني منه أن الطاعن وعائلته قد توافر 

 هلم حق الدفاع الشرعي عن النفس وذلك مع الفرض اجلديل

 فيما ركنت إليه النيابة العامة من اتهام للطاعن 

 ���W���Qp2,�� ����;M�H��$��:�����������Iא����(�rא�Aو��Y�an,و����aA,�0	�k�;
و
�0��7 �������,:��אد��������	
���(א<���������"�؟؟؟؟؟؟�������0�71"�א�*�Fد�א
و��_�ذ��|�{�	��N?����..�������و���0

������������������������r,�0$��9(�l���(�,و�,����T��dא��NN��Q�)�@�D��71��$�Hو
אق���0د� ����K7,ن�א�!����و
�vw����..,������_�� Lאق�,ن�
��N ��9�א�و@���7�א��c^��I�dא��א@�����B,����$�0(\�אHوN������Bن�$
��\�T7n�"��071�����Tt�ن����0�����AH�m��T{������������������"�؟؟؟؟؟؟��	�F�D��71��وI�����	B.(�,ن�א�!����و
�N�Q�	א����א�A��B�)T:��I�	(���$��Q
��K7:�ض�א���A,�0)� ���،�و$������0د:��ع�����א��א@��0א�*�d

���א�*�Saوא��IHوא���(��K���.�
 كمة إيل ذلك حيث مل تفطن  عدالة احمل

 رغم اتفاقه مع األوراق والقانون علي حنو ما يلي 

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

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

 .في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري إلرادته دخل 

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

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه

 . هذا الحق والقيود التي يرتبط بها ينشأ عنها

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

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

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم استعمال القـوةوحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح 

 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
ي  لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــال يشــترطاألصــل أنــه 

بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي

خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

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

 وقضي كذلك بأن 

 ��������r)�����$�|���א��-��o�0א� ��W�ع�א��א�(:����DA,�K���א�d��9Hא�(:�ع�א�

H����Qول����;�,���م���-��0א��*�F(�،��T)ذא��A�B?�א��@��1_�����������������������g(ز����Fع�و�W��0א�-��

��:��Dא�A��T�ن�,و����Q~���������������������א�����0�$���-B�K��������0א��(:�ع�א��q� T��K7����Qدא�$�0^א���b�$
����� T�.�

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

 ملا كان ذلك 

 �������������D�Qא�!���6ذא����bא�\�Aو)���dو�D�@א
و ��,ن�وא@��\�א��QFم�א����gא���p$�0�$و
�������dא��A�B�D�71�����א�*�Saوא���(��������B.Q(�و��q,ن�א�!����و,:�אد��K�:zذא�..�����0د:�ع���

���Az��:�����:�r,��� ���(�����A)��
,+�����א�!����K��7������א��Zp��*=�m���T	����A�א�)�و�..���� و
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א���Hא�^�r	�q� N!Q�d�p�![,�DA,�)B.א�A��T�ن�$�������������D���a%z..�]���3א���bא�!�I�6^א�א�*��������
����������$�;
��T�0א���$xא�m�N�+H�D�7 �aQم�)���Kو����q N!Q����K�7@�א�(�א�(:�ع�א����T N!Qن��A��T��

�.وI��א���Hא�^�D7���r>(	�א�$��*��Tوא�8�x<�..�א��(א�t9���K ~�وא@��\�
א���מ�א��ط	ون�)����2ط��)'��ط��ق�א����ون�����������א������4%א�	����C�:�����������4%'����א�و���א��

�%3מ�א�	%دאמ����..�)'�و& �א���ل�א�	�د���6%�ق�אE&%�א��و�%����!�%'�א�ط%��ن����������������

�F�4د��%%ل��%%�د%%�Cن��د�%%��،��%%ل���%%'��و�%%ود������%%وس���%%'��%%وא)��*%%ذ�ن�א�و&%%

�%��Bو&% �א�	�%د�و�%ذא�א��%ول��%�ق������������������..�א�	�س�����)�د��	دد"�א�%د-0ل���%'�

��%%'������4%%א���%%מ�א�ط	%%�ن��	%%د�ل�א���%%د����אE&%%�א��،���%%���%%�ن��%%�و�����

��,��א����"��ن�����%�ن���	%�ن����,%�������������وא�و& ���-�,�מ�א���د���ط��ن������-!

�	%��א�����%%��4&%د���א���%%מ�/%د��2ط%%�"�)%'��ط��%%ق�����و*%و�א��%%�8א�%ذ�F��%%ون���

د"�)'�א-�د-ل�(��.א����ون�و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع ال تتقـي

 .ك االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذل

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

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

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

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

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

  وجوب أن – أثره –خطأ  بها غير التي دانتهيكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

 

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

 . عقاب المتهم طبقا ألحكامهالذي طلبوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 

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

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

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

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

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

تهــام المســند للطــاعن  فــي وصــفها لالأنهــا ســايرت النيابــة العامــة.. حســبما أســفرت عليــه األوراق 

نتفاء ذلك فـي حـق هـذا ا برغم أن األوراق تصرخ  " اإلصرارقتل عمد مع سبق" أنه ب) علي األقل (

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

  األول الدليل 
��"�א8و�אق�و��د�����6?,ود�א��CE"�و�%ل��%ن��%מ�%Hא���)%'�א%8و�אق����������������%ل��ن��(�

�ن�א�وא/	�4/%د��%د��)�א���מ�א�ط	�ن�ذא����������%?���"��)���4%Lو��%د��א����(������M%&ن��%��"%��/

و*ذ��א��?������دC"�دون�����%����و�����%�����������..�א�	��0��ن�א����ن�����'�!��,��א���,��ن������

�!!؟؟�L)'�א�	�د�و�ق�אE&�א��)�� ����ن�א��ول��و�ود�..��و��د�����ن����Fن�א�	��0��ن�

 الثاني الدليل 

�������Aא�)@�;�<�����*�a+,��-B���������D\�אHو
אق�$pن�א���K��(���Bد���������7و�����,ن�...��?�و
���071�����MNB؟؟؟؟؟؟��)�����٧٧א����������Nא��-�������..�؟؟؟؟؟؟�/�وI��א����م��)�א�*�-�K)� ���א�!�
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��م���...����;�<���Q�l�7Q���p$�..�<|�א�D���Z�[Hאد�א����071א�:,�K�(�;���N���)��0�71���)�؟؟؟؟؟؟�
X0و@(م�)� ���א� Wز�V�0א��..�W�K7��.�و
;�)��A<�א[�eVوא�B.��~74(א�

وهذا كله أن دل فإمنا يدل يقينا
ً

 
ــة   عتـبــروا المشـــاجرة ـقــد انتـهــت اـقــد ) المنتـمــي إليـهــا الطـــاعن  ( ؟؟؟؟؟؟ عـلــي أن عائـل

ًوهـذا يجـزم بـأن أيـا مـن ..  مـع العائلـة األخـرى هتصالحوبعد تدخل كبيرهم خصوصا .. وتالشت  
ية علي نحو ينم عن سـبق إصـرار و ولم يفكر أو يدبر بر لم يكن ينتوي الشر؟؟؟؟؟؟ أفراد عائلة 

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

 الثالث الدليل 
��%%��'%%(�J�%%28�4%%�0א�	א���%%�����)د�)�%%�وא�ود�%%�وא��%%ل�و2طط%%وא�-)�؟؟؟؟؟؟�%%�(���%%���

��O,��%����)�؟؟؟؟؟؟�/��%وמ��א����(�؟؟؟؟؟؟����D/�מ�א����س��%�,מ���������4%�0����%����6%..������,מ��

�.و-������6د�,מ��ن�א�&�;�..���,��Bא��2 �وא��?�������

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

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

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

 . فال عمد وال إصرار لديهم ؟؟؟؟؟؟ 

 وجبستاألمر الذي كان ي
%��4وא�%د�����������������'%(�P�%	,�%�ن�����ل��%�ن���%��)&%ل���������..��دמ�و�6%#א��%��د�)	%�ل�و���&%���

�%ن���%(�א���%و�8�4)%�אد�א�	��4%�0א���������4%���C)���٩�%١��Aא���,��ن��%ن����(��א8و�'���4�)�אد�א�	���0

א���%�8..���/"�و�א�4������,0א��و#وع�א��Fو�ن�א������4א�	����4מ���	ل�و����..�و��,מ�א�ط��ن���

�.�א�ذ��Fو�����ض�א���מ��	دמ��	د�ل�و& �א-�,�מ�و)ق���وא/�6و�ط����������Pون�

  بعالرا لدليلا 

و���]Vل�א��4�	����3Aא��^��Bوא���$�?�$��Hو
אق�و��(و�A\�א����bא�!��I�..�������6^א���
�D��Q�0��71..�ذא����:����-7���C<�א�$������>�;�)�א�*�-���K)� �����א�!�������(�؟؟؟؟؟؟�	����~�,ن�,:���אد�

���$�|�^��Bא����C<�:�)��T:�،�6�71א������
�8��9�6��$�Kو���H���0��71א�����7 ���)�؟؟؟؟؟؟�(�����(א<�,:���אد�
�B^��39א����$�
.�
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 عتداءعلي الفرض اجلديل بأنهم حاولوا رد االف

فإن ذلك ال ينم عن عمدا وسبق إصرار أو تدبري
ً

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

نســاقت  ا.. وتـعـديل قـيـد وصــف  االتـهـام المنســوب للـطـاعن .. الطـعـين نـحـو تصــويب ـهـذا الخـطـأ 

 . النيابة في وصف واقعة االتهام وأصدرت حكمها الطعين ةوراء مخالف

  اخلامس الدليل 
��%���..��,�מ�א��%�د���ط%��ن������و�ن�����Sא8د����4'��ط�ن�/�د�وو& �א������������������4..�*ذא���

)	�%'�א��%�ض����..�؟؟؟؟؟؟��מ�����!����!ط�ق����������Fوא�د�&و����F?2ص��ن��)�אد������������������4%�0

�)�O%%��/%%د��%%��–���6%%א���%%(����O%%���ذ�%%(�–��%%����א��4%%���E&�4�%%א�و&%% �א�%%وא�دא��%%د�'�

�.!ط�ق������������4)'�א�,وא��Bط��ن�

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

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

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

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

 ) عم أمر اإلحالة كما ز( ة ركتفي باإلطالق في الهواء للمؤازا

 علي فرض صحة ما نسب للطاعن .. ومع ذلك 

 من إطالق األعرية يف اهلواء
و*%و��%���%�ن��%�و�����%'������..�)Oن�ذ�(����'�����/ط	��Pو& �א�	�%د�و%�ق�אE&%�א��������

�����4%א��و#%%وع�!��%�ل�%%�ط�,��وא%�	��ل���,%%���)%'��	%%د�ل�א-�,%�מ�א��%%�د�!�%'�*%%ذא�������

�)�..���%%'�א8/%%ل(�א�ط%%��ن���%%��H��Fل�א��%%�8א�%%ذ%%	�د��2ط%%�����,%%��)%%'��ط��%%ق���%%و���,%%���%%מ��

�و�����#������������.א����ون�و���2

 السادس الدليل 


�,ن�	���ن�א�!�������Bن�@�(����������אو������..����TQ�����0�7L����?Ng�)@�D7(م�������������4Q�0��t��+
����r
�A�sV+��k����K�)�����0$� *و�39א��)�K7��M;�א�*�
	�d�0א�Y�א<��������)�Hق�אVnz$م��T	��g

��@!�ن�������..��	�D�71��:�zن�ذ��|�	.�)�B	�D�Ap$���* T{�����������..��@� ���و>��	~�������6�$
%��,�DA	��r,:�אد�
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�������������vw���0���K�7������...�������������)��Q�r,�D	�����sV+��-و{�	���(���*Q�}�0�$� *و,ن�א���- �+F
���vw��K7��..��������)� 
س��I����/��)�N(�א��Ngx\�א��א$�_�����(�B-���,ن�א����I(�א����:���K�7�)�א��*��

�����d�����!7��D�	��$������م�א�* ��0�$א������0و,���م���(א��������������0,��א��א@���0���د�و,����A,@�א�������������Dא�^�rز
���Qא��-�0ذא.�

 ضف  إيل ذلكأ
سـتالم جثـة سـتدعائه الان الطاعن هو أول من توجـه إلـي مركـز الشـرطة حـال أ

ومـا .. ًكان مشتركا في الواقعـة لهـرب مـع مـن هربـوا إذا ف ) .. ؟؟؟؟؟؟ (شقيقه 

 كان توجه لمركز الشرطة بنفسه 

 كما أن الطاعن
%�����..�/د��Cل���%�מ�א������4%א�	�����������4%���B�%���ن�%�..�����(�وذ�%�..��Tد%-���B/وא�%��و?%�وא

�������������������%����'%�����%���&%���)%'�?%��������(��	����א�����'������	�د��ل�א��	%د��%ن�א�وא/	%�4،�و

�)�.و)'���������0���

 حىت مع إصدار النيابة العامة 

  الواقعةعد أكثر من عام من بأمرا  بضبطه وإحضاره

 )!!!مل حياول خالل هذا العام اهلرب أو اخلروج من بلدته ؟؟؟؟( 

���������K��(�Dא�* �$�����0)�=/�د��T:�)����|�^$�D-7(�@�م�א�!�aA�� 7��;���Bp(�����$��א<���..�$�
����+�Dم�و)�����7?�������0��7LאHد����F8��0,ن�א�* ��0��$א������X����..(�Q�)��@�0א�d�DBא��א@����0א:�

�0���n�Tא�,�D�� �(�?���<ن�وو��� N�0א���aAFא�����gم�א������Q�..��0��71����(�,:���אد�,�D��A����h��T:؟؟؟؟؟؟��
�.و$(ون���0د� ��,و�+*(��]��

 وبرغم مجاع ما تقدم .. هذا 

 ومن خالل هذا الدليل واألدلة السابقة عليه
يتأكد يقينا أن محكمة الموضوع لـم تفطـن لصـحيح واقعـات االتهـام الماثـل وهـو مـا جعلهـا 

ـة العامــة ـفـي  ـد كــان ـفـي .. قـيـد ووصــف االتهــام المســند للطــاعن تنســاق وراء النياـب ـه ـق رغــم أـن

.. ها لم تفعـل مخالفـة بـذلك القـانون وأخطـأت فـي تطبيقـه أنإال ... مكانها قانونا تغييره وتعديله ا

 .علي نحو يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء 
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علـي احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون : السبب الثاني 

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد .. القضاة 

 وهو ما جيعل هـذا احلكـم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

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

  اجلنائية علي أن  من قانون اإلجراءات٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
قنعـت القاضـي الـذي أ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 

 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /ءات الجنائية دشرح القواعد العامة لإلجرا(

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

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 

 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمني كان لها مع

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

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

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن  مسـوغات الحكـموجمهور ومحكمة النقض ما هي

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

 .ذهب إليه

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 فتسبيب األحكام 

�������W�:�oא��\�A�-�א�����,����������� �7����=������ @�������Iذ�(�;��Tא��K7��א�A�T�ن�
������������D� :ن��7�4a	���- :���A�*7�	�o�0א�T Tbא�e�������*ن�א����(و��tNא��q @)Q�����وא>
�������������DA��)T	و�DAوpQ�	��- :�
^���B�DAHאد�)N�+Fوא���tن������*�0א���7-�	�c)אF@� �0و$�Dو

��K�7אHذ��Iن�����א�������وא��	���������6$	�r)א[4�م�وא2-���
�و$��D	�:���ن�����@�(�	��د��������
�����������������_�*TQ�F�0�7-�����Qא
�N��?A�Bذא�(�m�N+Hא�_*TQ�F�6و*C-!���Y)��K�(�_ -2ن�א��) :

�cد��:������b�0אt9�6N���F����T*�0א�-����� :�)��Fو�),.�
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
سائر أوجه الطعن المتعلقـة للقصور الصدارة علي 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

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

 ملا كان ذلك 

	�/���b�..��l�7א�!��ن�: �0aA,��Dא�N �ن����K7(و�A\�א���و=!����0א9H�ل�وא���א$?��
���D��7و���D��7-��D��Qא
�N���ذ���|�,ن� N���`����Iא�א����N ���>���<�D��Aو����(
א����:���A�-��W�0\�א��
�����
��4Tא��)��K��(ن���	ز�,ن����F�DA,�F(�MNא�����������$
و%���z:�،�0ذא��Bن�א��xز�د

�����6����mא����bא�!���������6..���
�א���������D�$����o..�وذ�|���4Tא��D�<د\�,و)��Q�)�T:..���oوא��
�K7	��- :�V 4aQ���tW�A:�
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 األول وجهال 

قصور احلكم الطعني يف التسبيب وذلك لعدم بيانه العناصر واألدلة 

تفاق فيما بني الطاعن وغريه من االتي أستخلص منها القول بوجود 

رتكاب ما هو مسـند إلـيهم ، السـيما  و أن ظـروف ااملتهمني علي 

تفاق ، فكيف وأين ومـىت احالة وجود ستاالواقعة ومالبساتها تقطع ب

 !!تفاق املزعوم ؟؟؟قد مت ذلك اال

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 

ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

ا عـلـي االفتراضــات مبنـيـالـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

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

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

 مـن التهمـة ارتباطـا ال وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهمالطاعن الثالث 

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

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

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

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

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

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

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

 . يكون معيبا واجب النقض  فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه–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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 ونفاذا ملا تقدم... هذا 

����D��Qא�!���6ذא�����bא���@,�)�T:�..د�����������	א)��$�d�0��@א���6,ن�א���$�?N��A�;�<����
���� �(����Q��V�$�;p/:�p,ن�א���>�;�..��7�م��א�و�����D7..���א���-�89-���6
�א����6�71א�*�*

�\��)T��..و��)�
�4Q�D���� t���!!�aQق�>*��K1؟؟א=��	
 ليس هذا فحسب

���%%�א�����%%'�!��,%%���؟؟؟؟؟؟����%%�����0%%��4(�ن���&%%�����%%ل��ن�א����%%وמ����%%د��%%�ن��

و/%%دמ�!�%%�,מ���)�؟؟؟؟؟؟�(��%%������?%%�����)�%%د��و�%%��!�%%'��)%%�אد����0%%��������4%%�د���)�א�ط%%��ن�

	)��ش���وع��?��ل�(�א����4�#א��ز��H��4دא������Pو���0�����������A��%,�E�P�&�2��B�� �%2و

������ق�)������ن�א�ط��ن�و�%�ن����Fא�����4�&و���دو���Dאو*ذא�د��ل�/�ط���6'�����..�/�ل����د�

�.�ل���,מ�	وא���&�;�..��������F,מ���מ����و'�Bن��)�אد����0�����'�?

 ؟؟؟؟؟؟ حىت مع قيام أفراد عائلة 
بالتجمع وتوزيع األسلحة علي بعضهم البعض وتوجههم إلي مكان الواقعـة وتعـديهم علـي  

يــل تســقاط أكثــر مــن قٕا و؟؟؟؟؟؟  عائلــة هعتــداء تجــا وقتلــه ، واســتمرار اال؟؟؟؟؟؟ كبيــر عائلــة 

 .وجريح منهم 

  حيل حصول أي أتفاقفإنه مع ذلك يست

 بني الطاعن وبني أفراد عائلته

 ���@����א����..�د�א����aא��T$�����א����0�71א��Z��[Hوذ�|�,:�)@��ً� L���A�C<�א�$������
���MNBم���	z$م����؟؟؟؟؟؟����dذא\�א��@�?�א��^�NT$���W�K�..���r�7�47���Y~�وא�Xא�����؟؟؟؟؟؟��/���א��

����sV����ن�,@�
���Y�m-�7�ن�א�)����������K�7	($�ون�و�!!�ن�و	�D�$وא�)��� ��K��fא�r
א�*��
�c�7�T	5ل�و�Hא�� ���(א<���K@�$�K7,:�אد�����g�D�71אF..�ذ�|�א�.�

  علي الطاعن وعائلته؟؟؟؟؟؟ عتداء عائلة اوهو يؤكد أن 

 تفاقاقد مت بشكل مفاجئ ومباغت مبا يستحيل معه تصور حدوث 

 هذا وإزاء انتفاء.. بني الطاعن وباقي أفراد عائلته 
��ق��אמ�و�ود�����4�Cوא�	دא��..��������������%�M��P����%?ن���%ون�א�ط%��ن�����ل��&و������O(

��ن�א���د��..���������4�����Fא)'�����������D&"..�?��א(��/د��&�"��4C�C&و����٤٠-
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�ن��'��:�

 ًيعد شريكا في الجريمة 

Fو,:����aא��m��Q
�ض���K7א�����B�...�
��� A�g:2א�m��Q
��K7א�cM%�_��qaQ(ق������aQFא�א^I�K7���>�*$�?�@�:�0��.�
��ً���g:و�,��ًV+�67��aو�א�,����aא��K!�,����....�

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن
ًـجـرائم ـيـتم غالـبـا دون مـظـاهر خارجـيـة محسوـسـة الأـنـه وـلـئن ـكـان االـشـتراك ـفـي 

وله أن إال أنه يجـب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـ ستدالل بها عليه ،يمكن اال

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

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

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
��%��/%د�������..�:���4א����ن���'��دو��"�א���מ�א�ط	�ن�����و��ط��ق�����4א����*�מ�����;%#��

�����מ��و#;��ن�*و�א����%ل�א8&%�'�א��ز�%وמ�������:א8ول..��2ط��ن��و*���ن����)'�*ذא�א�&دد��א�������

�و�א�����ض�،�)�� ���ون�*�%�(��%��د�دون����������ق��و�א����د�����א?��א(�א�ط��ن��	����-���

���..�)��ل��&�'�؟؟���..�'��C2ص���),و��دמ����ن��:א�2ط��א�%?�F��4�Cد��ل���'��ن�א�ط��ن��%�ض�

%%�����4�&%%و��ذ�%%(���%%��(��%%'�א���%%��������4%%�و���%%��א��%%ق���%%�3�6%%����%%'�א�����,%%���-

����א��ول���(���������B'?�F��و��دא���و��X�����3�;�������.�א������4�و�

 وإزاء خلو احلكم الطعني 

��������������K�7����$ �ن�,�rد� ���T7�ل�$�>�د�א��aQق�وא��Xא���7!�������_�$��@�Kא����-�6
���4Q�D��TA�	z:������������������N..�א
�m��Qא��א@����0<����	���=���n�$و��ن�I^א�א�T��<�	��ن�@���9و�� �

��t t4Qو.�
�
�
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  الثاني الوجه�

ستدالل حينما أصدر قد قصر يف األسباب وأفسد يف االكم الطعني أن احل

احلكم بإدانة الطاعن وفقا ملا ورد بقرار اإلحالة معتصـما بتـوافر القصـد 

 القصـد لـدي اوعلي الرغم من عـدم تـوافر هـذ.. اخلاص لدي الطاعن 

الطاعن نظرا ملا يتطلبـه القـانون مـن ضـرورة تـوافر نيـة القتـل لـدي 

لـة ودالئـل وعلي الرغم مما أسفرت عنه أوراق الدعوى من أد.. اجلاني 

وأن الواقعة برمتها ال تعدو .. تؤكد عدم توافر هذه النية لدي الطاعن 

ملـا كـان .. أن تكون ضرب أفضي إيل موت وذلـك علـي فـرض حـدوثها 

ذلك وكان احلكم الطعني قد أدان الطاعن علي النحو املخالف ملا أسـفرت 

صـور عنه أوراق االتهام وهو األمر الذي يوصم احلكم الطعني بعيب الق

 .يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

 بداية 

�K7�� r)א���� �>�א�1 ��� �IM%� ��� �A�A�@� 5 -�Q� ��Tא�� 0��<� :zن
�K1�*2א���aא��m��Q
א�*�Sa$�*��4]�ص�I��,ن�	4T(�א����KA�2א
������n�D$_�]�ص����37 �א��*�4 �وI^א ،� D 7��OPא�sو
)ز�Iق�

A�Tא��DN7!�	�r^א���م�א��K1�*24(�אTא���I7|�א�2א��1وQ��1�+�dن��
�c
�و�F	��d�Kaא+���� D�aA�d�c�-�	و�KA�2א� D*!N	� ��,� D�� N!$
�و@4(�א���-�6)(א��)�9$�\����(د;� ��د�+�د�אH:��ل�א��د	0

��D 7و�Fא�T�ل�$���Ap,زTI�א�
و�T�AV��Dم��OP�$�..ق��Iن�@4(�)زH
c
�א+���� m�7!א�� �א[�ص )4Tא�� �I� ��(� sد��0א��وHא� �$z	�אد

D*��3��Qو�،�D 7�
,\�א��-Q���A,�0(ل��o�0א� <
�.وא�����Iא[�
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 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

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

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

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

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 

 )١٦/١١/١٩٨٢ جلسة ق٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (

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

 وقضي أيضا بأن  -٢

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

 .هذا القصد 

 )٧٩ 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  سوي الحـديث ود ما أورده الحكم ال يغكان

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

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

 إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه لثبوت نية القتل في حق الطاعن مقتل ال يكفي بذاته 
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 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٤
ه لـدي الطـاعن مـن حضـوربه 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 (

 ملا كان ذلك 
عـلـي ـمـدونات والثواـبـت واألصــول القانونـيـة والقضــائية أنـفـه البـيـان وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم �

لـدي المتهمـين ٕ وازهـاق الـروح بانعقـاد نيـة القتـلفـي القـول وعلي مـا تسـاند عليـه ، الحكم الطعـين 

اإلتـيـان أن الحـكـم الطـعـين عجــز عــن يتضــح وبجــالء ..  الماـثـل وعـلـي األخــص ـفـي حــق الطــاعن

هـذا القضـاء قائمـة بـل جـاءت أسـباب ..  علي ما اعتنقه وتساند عليه فـي قضـائه بدليل مادي واحد

أشـارت إلـي كمـا أن محكمـة الحكـم الطعـين .. وليس علي حقائق ودالئـل التخمين واالفتراض علي 

ممـا ه يتضـح أن أي مـنهم لـم ينطـق ببنـت شـفالتي باستقرائها علي أقوال شهود اإلثبات ، تعويلها 

 وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين ذلك أن الثابت حصلته المحكمة في قضائها ، 

�	���א"��..��ن�א���מ�א�ط	�ن�/د�א��,'�!�'�א��ول���وא)�����4א���ل��د�Fא���,��ن�����������  أوال 

א��%'��%��ل��,%�����(و�מ������Dن��%وא)��*%ذ��א����4%א��2&%���������4..�����4و�����4و��,�����4

�?%��"��و..��%د��F%ل��%�,מ���%'��%د������������)�,מ��%ن�����4%א��%�א0מ������א������4א���و��4!�%����

��%د�,מ����	%��دون�א%�	�אض��Yد�%����������4!���-���و�3و#��!�'�א��%ول���%وא)�����4%א���%ل������������

�4�����E�4א���א�����.א���4M0א��'����ل�*ذ

�ن�א���%מ�א�ط	%�ن�/%د��%��د�)%'�/و�%����%وא)�����4%א���%ل�!�%'��/%وאل��������������������C������C"��و/د����

���"��CEא�?,ود����������..�?,ود�א�B-H*و����"���'����..�������מ��ن��دמ�!����,����ن�*מ���D��

د�א���4&��,מ��وא/	�"�و�ط�א �*ذא�א-�,�מ�������"�/د����د"�!�'��/وא�,מ�)%'��������������

�Xل�و!ز*�ق�א��و�وא)�����4א���א��ول��. 
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 فالشاهد األول
ال يجـوز اتخـاذ و) ؟؟؟؟؟؟ /ونجـل المجنـي عليـه األول (؟؟؟؟؟؟  / هو ذاته المـتهم العاشـر

المتهـمــين جميـعــا أطلـقــوا األعـيــرة النارـيــة أقوالــه ـســندا لـتــوافر قصـــد القـتــل ـلــدي الـطــاعن أو أن 

 .؟!ٕ؟؟ واال فإنه يدين نفسه ) القتلى والجرحى(وجميعهم أحدث إصابات المجني عليهم 

 مثل من تلقاء نفسه قد حيث يتضح أنه 

   ؟؟؟؟؟أمام النيابة العامة بتاريخ

��N��
�,�d�m�4��DAא��א@�������0وذ�|�$��..��������- :�\,)�$�)�T:�;�<�����pن�א�$�DAp$�e�W,و
��������071–���������D�71(؟؟؟؟؟؟��/�6$א�(��)�؟؟؟؟؟؟��������������0�71(�؟؟؟؟؟؟��/�و�6�$א��(�����)�؟؟؟؟؟؟���

��ذ�|�@�م�وא�(�c..�و��:������T�����c^Iא����>�;���t7�9و�W�Q ����0)�؟؟؟؟؟؟�/�א���م(و

$��������..�"��؟؟؟؟؟؟��"�����071,:�אد����@,�_� -/�$�?���@�)�@�;M[Hن�א����071א,�F()����*؟؟؟؟؟؟�و���،�
������������0�71)�؟؟؟؟؟؟���K7��;M�Hن�א�T7!	�0وt7+,ن��א��-7�A�B���� L؟؟؟؟؟؟��و�..������و@�(�,�9 

����r
�A�q7!$�c)وא��..�������D�Q)/*��D� 7���אن��������..�:���ول�)���$��<��:�D�A,�F(�/؟؟؟؟؟؟���،�؟؟؟؟؟؟���..�
�����7$�:���;�وא���(�c،�و��B^א�$���@��K..�(�gن�)�D�$���9	�T7!�ن�א���*Mאن���D�� 7و�����Ka����و�dא�

�7 ���و���7$�>�د���6$�4�OPא.�
  ذلك كان ملا 

�����ن�א�����ل�א��2ص����ذ*�%"��������B#;�و����א8/وאل�א�����ذ��*�����و�ن��2ل�*ذ

�?%�*د��*ذא�)#���ن�א%�����4�&%و���ن���%ون�*%ذא�א��������..�!���������4א��و#وع��ن���(�א8/وאل�������

����)'�و)���وא�د��،�و����)'�!�%دא�D!&%�������..�),و����'����������ن���..��ن�#�ن�א���,��ن����

�.��ذ��*מ���-���B؟؟؟؟؟؟�����4�0ن�و�ل�ذ�(���	ل��)�אد�..�

�ن��/وאل�*ذא�א�?�*د��4�Cد��ل���%'�א?%��א(�א�ط%��ن�)%'��������������*ل����'����:�وא�Hאل�*���

����!��و�%ن�C%מ���#%;��%دמ�����!�������%ن��	�/��%����%��؟���א�وא/	�4؟؟��و��ن�*��(�4�C�)	ل���

�!!.���4א���ل��د�Fא�ط��ن)'�א��ول���وא)����'�*ذא�א�?�*د�א�ط	�ن���מ�א�&��4א���د�
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 حيث أن وصفه كشاهد إثبات ينحصر فقط يف املتهمني

محــدثين (والخــامس والســادس ) ـقـاتلي واـلـده(األول والـثـاني 

األخـص الطـاعن أما غير ذلك من المتهمين وعلـي ) إصابته

ـفــال يـعــد ـشــاهد اإلثـبــات األول دـلــيال علـيــه إذ ـلــم ينـطــق .. 

فيكون االستناد إلي أقوالـه كـدليل علـي .. بشأنه ببنت شفه 

فيه خطأ يعيب الحكـم ويـنم .. انعقاد نية القتل لدي الطاعن 

 عدم إلمام بصحيح األوراق عن 
 )يف قائمة أدلة الثبوت ( أما الشاهد الثاني

א���%����?%�*د�!�C%�"�����א�%ذ�F-����%ن����)א�ط%��ن�����%����P(��א�%�دس��?%����),و��א���,מ�

������%ل�*%و�)%'�����)�..�-����و�����מ��	�� ��,ذא�א-�,�מ��و�����א?%��(�)�%������������(��'��

)#%����..�؟؟؟؟؟؟�/�?%������..�ول���,%����&��;�و&����	د��ن�א�	��4�0א����'����,��א�������

א��%'��د�%'��,%�������(���ن���������)'��/وא�%���������و*ذא��..�؟؟؟؟؟؟��/��ن������א�	��4�0א����وמ�����

�)�.�������و���!�'����ز�א�?�طC�4מ�!�'�א������4א�	���4طوא��4

 حيث قرر بأنه 
إلنهـاء  .. ؟؟؟؟؟؟ إلـي عائلـة ) المجنـي عليـه األول (؟؟؟؟؟؟ / بعدما توجه كبيـر عائلتـه  

ـة .. مشــاجرة صــغار العــائلتين صــلحا  ـام عائـل ـه ـفـوجئ بقـي تـقـوم باســتدعاء  ؟؟؟؟؟؟ إال أـن

وسـقط قتـيال علـي .. النيـران علـيهم مـن  بإطالق وابـل ونأقاربها مدججين بالسالح ويقوم

فـقـام عـلـي الـفـور بنـقـل ..  ســيد محـفـوظ ؟؟؟؟؟؟ / ، وـشـقيقه ؟؟؟؟؟؟ / إـثـر ذـلـك المرـحـوم 

 .شقيقة إلي المستشفي 

 وبالتايل ومن مجلة هذه األقوال

 �������KAא����\�Ngxא�)Iن���p$א��I�`�Kt�	)��@(�אNg?�א��QFم� ��ل�א���-��ن�������)�א�!�
�0��DT T���K�7 ���,د�K��(�rو:����������������K��(�D�Q..�א������وא��א$_���	
�M;�א�*�Hא��T7n,��	^7א�

�cF���0k
�.و�Bن�ذ�|�$��t	�����א���-�6א������وא���+_�..�
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 أما ما دون ذلك
%��)%'�������د������'��B-H%*����3،�و%-�د�%������������)��?�*د��Cن�()���	د��/وאل�א�ط��ن��������'%���

�������Xل�و!ز*�ق�א��و�وא)�����4א���د������4א��و#وع�!�%'��������..�א��ول�����������Hد��ن�א

�/وא���)'�!دא�����	���א���מ�و��Hد��دמ�א���Eמ��وא/	�4א-�,�מ�א���Cل�.�

 أما الشاهد الثالث

���7 ���א���^	��,N ��9�א��dא��א@��������0 �O��Pא��-��W����������:�/���4\�אو�..�؟؟؟؟؟؟��
�d�Dא��@,�Bpא��� ���F�0אt9�K7��)�������)���K�(�D<�م�א���Q���D�$��9(�)�����_$���/�א������א�

��,و�$� (�)��������K)�؟؟؟؟؟؟��	�@����M����Bن���؟؟؟؟؟؟��:��אد��������0�71,����,ن�,�����vw��rو{�	
����������������������� �7��O�Pא�����r,�K�7��)�
�وא�� ��q�7n,�D�A,و�,�sV+��-��..ز���������F���=

����c���������T�0א��� A��:א���Q�K��7��\���Ng(���� د��c
���N����א�������bא��Iذ��-N�������א�!���
�.א�!��ن�: ��0a��w��$�D¡و
אق�

 الشاهد الرابع أما
*ذא�)#���ن���%������..�א�ذ�ن��מ�א��	�د*מ��ن��א-�,�מ��������..�؟؟؟؟؟؟��/�),و��ن��)�אد��������4�0

�و�/%%��&%%�א���4	%%دמ�&%%����4%%�ع��/وא�%%������؟؟؟؟؟���4%%�C���Z���%%%%ل���%%�מ�א������4%%א�	�

��4����ق��و��������..�א��������/��������Bً'���מ����١٦!�'١٠א-�,�מ�!�'�א���,��ن��ن�����و

�.א���س�������מ��?�*د�����F,מ�

 ليس هذا فحسب
وأقـر ـبـذات أقوالـه ـمـن نـفـي ؟؟؟؟؟ بـل أـنـه مثـل أـمـام محكمـة الحـكـم الطـعـين ذاتهـا بجلـسـة  

 )ًالطاعن حاليا( االتهام عن المتهمين من العاشر إلي السادس عشر 

 أما الشاهد اخلامس

��K�7א��א$�_������..�؟؟؟؟؟؟����/��:���א�(��qN!Aذא\����א����¢�D 7��qN!*	�r^א��..���� 
����������א����,��م�א�* �$�0و�����Aو�qN�+��������A(���D� ��...م���������)��$���@,م�א��-��0و���,��������-B

�
�	�����rH�Dא���-����6א������وl0�@א�א��d������.�א���دس�
�
�



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

 

 

27 

 أما الشاهد السادس
�%%'��وא�%%د"��&%%�د)�4)%%'���%%�ن�א�وא/	%%�4)�%%دC"��א��(�؟؟؟؟؟؟�/�),%%'�א����%%'����,%%��

و*ذ��א�?�*د���מ���ط�6��د�د�?2ص��ط�%ق�א�	�%������,%��و�%מ��و�%������������������..�)!&���,���

%�دل��%ن��/وא�,%����%'����������..�א-�,�מ�!�'��4�C?%2ص��%ن�א���,�%�ن��و��%�3*מ��������������� %��(

�!!�وא)�����4א���ل�)'��ق�����6א���,��ن�؟؟

 خريا فالشاهد السابعأو

��h$����א�����I�����0��71..�؟؟؟؟؟؟��/و��
��d,@�א����K���(�Dא�w���Hص����������,�r^؟؟؟؟؟؟�א����
������7�T�$�9\�א�(א��g)�M;�א�*�
	�0و,Hא�א�T7n,��	^א�l�����071���..�؟؟؟؟؟؟���وא�����6$�4

��,و�$� (�)���K,ن�א������Q�T:����7)�؟؟؟؟؟؟�����������071(�؟؟؟؟؟؟��/�,���א���م���	�@����M�	
��������vw��r,�D��"��071��
�)���K,ن�������������:zدل����I^א�)ن��و"��؟؟؟؟؟؟�����,�D�A,�K�7�����	�(ل�

F�����������0�71א����A�<ن�����B�hT:�Dא�)w�+وא�sV�و,�������I����A..�؟؟؟؟؟؟����(א<�و��kא�
�\�$�9(�Kg)��l7�Tא���l��ً� Lوא�2

 ملا كان ذلك
ًيضــحي ـظـاهر أنـه ـمـن المـسـتحيل عقـال أو منطـقـا أن يـسـتدل ـمـن .. ومـن جمـلـة ـمـا تقـدم 

ـيأقــوال هــؤالء الشــهود  ـدي المتهمــين مــن العاشــر حتــى  عـل ـي تــوافر نيــة القتــل ـل ـل عـل ثمــة دلـي

ومـن ثـم يكـون انتهـاء الحكـم الطعـين إلـي القـول بـأن .. ، وعلي األخـص الطـاعن السادس عشر

هـو .. علـيهم مجنـي المتهمين جميعـا قـد أطلقـوا أعيـرة ناريـة وأنهـم جميعـا قـد أحـدثوا إصـابات ال

استخلصــت المحكـمـة ـمـن أـقـوالهم الء الشــهود الـتـي ـقـول قاصــر ومعـيـب وفـيـه تحرـيـف ألـقـوال ـهـؤ

 النقيض مما جاء بأقوال الشهود والتي ال ي المتهمين وذلك علعندٕتوافر نية القتل وازهاق الروح 

يستخلص منها بطريق اللزوم العقلي والقانوني ما استخلصته المحكمة واعتصمت به في إصـدار 

 .عين بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه يب الحكم الطعحكمها الطعين وهو األمر الذي ي

  ثالثا ثبت وقد .. هذا
א��%'��?%���!�%'������..���%ن�/%��ون�א�	�و�%�"��������٤٣�ن�א���د�א���מ�א�ط	%�ن�!�%'�א��%�د������������

د��%%ل���%%ز�א���%%מ�א�ط	%%�ن��%%ن�!��%%�د�%%�د��%%�د��F%%�زמ�و&%%��;����%%د���..�א��&%%د�א-���%%��'�

Xل�و!ز*�ق�א��و�وא)��א��&د�א��2ص�و*و����4א����.��
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  من قانون العقوبات علي أن ٤٣فقد نصت املادة 
 فـي جريمـة فعليـة عقوبتهـا ولـو كانـت غيـر التـي من اشترك

تعمد ارتكابها متي كانت الجريمـة التـي وقعـت بالفعـل نتيجـة 

 .فاق أو المساعدة التي حصلت تمحتملة للتحريض أو اال

 ومقتضي هذا النص 

���א�*� /�0א��- �|	���07א��א
د;�$�^�cא��د;��F(�KQp�Q�F)ذא��Bن�,ن���C�� �0א�
�0��<�m��Q
���,�K79،�و,ن�	��ن�����D	|�،�و,ن���0א�aQق�@(���$ *�-����K7א�:���*I

�6������g,א��)x�..�KQpQ���A,�F($�07-���?A�B���*و���r�[,�£1��*.�
  وحيث خال احلكم الطعني.. هذا 

�F�4%%!?%%����!�%%'���*��4%%א�?%%2ص�א�%%ذ�Cن�%%��'�%%&��%%ن�#%%�ن�(����%%ن�و&%%������%%��)��%%ل�

��ول��%�ن��%�/'�א���,�%�ن�?%�����B%��،�*%ذא�)#%���%ن�%�و"�א���%מ������������������%��وذ�%(���)�א���,��ن

و��د�%دא��..��������ن�א��د��ل���'�و�ود�א���ق�)������ن�א���,��ن���%'�א���%���א�وא/	����������������4%

����Fמ���מ��C%�4د��%ل���%'�و�%ود�א��%�ق��%�ن�א�ط%��ن�و�%�3���%ن�א���,�%�ن���%'�א���%����������������������������

�)�8ول��ن�����א��&و��)'�א�����وذ�(�������'���و�����ق���&����)'�א�و���א(�����4

 مل يكن هناك اتفاق أو اشرتاك يف فعل أصليإن الثابت أنه ف

 !حىت ميكن القول بوجود نتيجة مغايرة ولكنها كانت حمتملة ؟
التي تكون ولئن كان المشرع لم يشترط لمساءلة الشركاء في الجريمة .. هذا 

إال أنه .. األولي لم تتم جريمة أن تكون ال.. ........من نتائجها المحتملة 

اشترط أن يكون هناك اتفاق علي جريمة أصال حتى يمكن القول بتحقق 

.. ن ييستظهره الحكم الطعلم وهو ما .. القصد االحتمالي للنتيجة المغايرة 

 باطل د عقوبات استنا٤٣األمر الذي يؤكد أن استناده إلي فحوي المادة 

 .ومعيب 

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد أصدر حكمـه معتكـزا علـي تـوافر القصـد الجنـائي الخـاص بتـوافر نيـة  

وا ومخـالف للثابـت بـاألوراق إذا أن الواقعـة برمتهـا ال تعـدالقتل لدي الطـاعن وهـو اسـتخالص معيـب 

 .ي بحدوثها ون ضرب أفضي إلي موت وذلك مع الفرض الجدلأن تك



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

 

 

29 

 فضال 
عما أسفرت عنه أوراق االتهام بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن الـنفس ومـع ذلـك  

فإن الحكـم الطعـين قـد طـرح جانبـا مـا أفصـحت عنـه أوراق الـدعوى وأدان الطـاعن معتصـما بمـا ورد 

وراق وهـو بقرار اإلحالة الـذي جـاء كاشـفا عـن عـدم صـحة مـا ورد بـه بتناقضـه مـع مـا هـو ثابـت بـاأل

األمــر الــذي يكــون معــه الحكــم الطعــين قــد قصــر فــي التســبيب وأفســد فــي االســتدالل بمــا يســتوجب 

 .نقضه واإلحالة 

 ا كان ما تقدم مل

 التـي سـاقها احلكـم  االحتمالية االفرتاضـيةوكان قد ثبت يقينا أن مجلة األدلة

.. همني إمجاال لدي مجيع املتتدليال علي توافر نية القتل وإزهاق الروح الطعني 

فضال عن كونها قاصـرة عـن .. لالستدالل بها هي أدلة غري صحيحة وغري صاحلة 

هنـاك العديـد مـن السـيما وأن .. محل النتيجة التي انتهي إليها ذلك احلكم 

وهـو مـا تـدل علي انتفاء هذه النتيجة لدي الطاعن القاطعة واملذكورة احلقائق 

 :ايل علي النحو الت.. وتنطق به األوراق 

 احلقيقة األويل 

�89�6$�0
�א��������������6�71 ! �$�;�<�������I�g,�K7>وQ�..�,ن�א��א@�$����0(א	������د���D
��D�� 7אHول��O��Pא�7��4~���..�؟؟؟؟؟؟�/�א�;
..�و)����A<�א[������N@�eV,ن�	����(���..�����T(	��$���د

�����������\�:V]وא��B�����ن����א�	�F�6و�����D�71��א�!������و ��,ن���..��.B(א���DA,�K7و
��D 7אHول�������OP�071א������..����������� 1��A�eV�]א�>���A�$���	ن��B�)T:�..����}�|�^��	���}و����a

�������������D� �(�0$���
�א�A�א�D�1א�����T,و������������=�����..�	�_����)Q �ن�,�����rאH:���ل�א�*��4Q�D����� t���	
�.)ز�Iق�א��و�s,و���lאx	^א<�

 احلقيقة الثانية 
و*%و��%ذ�(�?%��ق������)��/�%ل�3%د�א�����%ذ�Fא(�א%8ول������3מ��ن�א�ط��ن��ن����4�0א����'������������

�ط�ق����%�������%�4)%'����)�و���ض�&���(!-��ن��ل�������!�����..�؟؟؟؟؟؟�/א����'������������

�ط�ق�����א�������وא�دא���'����Fن�א8?�2ص�������������..�א�,وא�B)�ط�����������!��و*ذא�د��%ل���..�و�מ���

���Xو�!ز*�ق�א��و��%�ض��(و��%�ن��%ذ�(�8ط�%ق����א�%����������D..�/�ط���6'��دמ�א��وא��0א���ل��
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������Hد��ن����4א���ل��%מ��..�و*و�����מ���د����D..�����?�����؟؟؟؟؟؟����'��)�אد�������4�0)�&��4ذ�(�

�.��وא)���د���

 احلقيقة الثالثة 

������0�71����k�K7��0�n�@�0אق���0,د�
و����0t7�+,�0�-����..��K�7؟؟؟؟؟؟�{��Q�א:���dאHو
���������..�א�v[Hא�!�A�)@ن�����F(�������0�71و���m�9�sV�
	����0ذ�|�א��A�;M���)� Vn(�Dق�,

��D 7אHول��..�؟؟؟؟؟؟��OPوא�DT T����T�����T�Aא����071..�؟؟؟؟؟؟�(א�MNB.��(�
 احلقيقة الرابعة 

���������������Bא�,وא�'(������و*و�/%ول���..��ن�א��ول���ن�א�ط��ن���ن����ل���F����Xو�ط�ق�����

���'�Lא#'�و�����3&��;���..�א)�..�������4،�و�מ��?��א������"�!�%'������������ذ�(���4�Cמ��#�ط��د�����

�و��ق����א-�,�מ��ذ�(��X��و������	��د���'���ل��X��)���������

 احلقيقة اخلامسة
ع مـا ورد بـأمر مـقول مبتور السـند ، ومتنـاقض .. باشتراك الطاعن في الواقعة أن القول 

 :حيث أنه أورد صراحة ما يلي .. اإلحالة ذاته 

��D� 7אHول�����������,��−١�O�Pא���@�r^�����0�71(؟؟؟؟؟؟��/�ن�א����-���I)�؟؟؟؟؟؟������
��.؟؟؟؟؟؟�/���-(�،�وא����KA؟؟؟؟؟؟�/�א���-�ن�אHول�

٢−��KAא������D�� 7��O��/-7�����Q�T��0��71(؟؟؟؟؟؟�/�,ن�א����و����q T؟؟؟؟؟؟������
����.؟؟؟؟؟/�وא��א$_�..�؟؟؟؟؟�/�I-��א���-�ن�א������)�א�!�

٣−������������@�d������0�71(؟؟؟؟؟؟����/�,ن�������ع���I-���א���-��ن����)�..�؟؟؟؟؟؟������
�S��]دس�؟؟؟؟؟؟�/א����.؟؟؟؟؟؟�/��،�وא�

٤−���������@�d������0�71(؟؟؟؟؟؟��/��,ن������ع����I��א������א����$_����)�؟؟؟؟؟؟������
��.؟؟؟؟؟؟�/

٥−�������D 7��OP�����0�71(؟؟؟؟؟؟��/��,ن����@���א��I-���א���-��ن����)�؟؟؟؟؟؟�����
������lא��א$_������KAא������. 
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 ومما تقدم مجيعه 
بفـرض (لم يطلق ثمـة عيـار نـاري واحـد ) الطاعن حاليا( المتهم السادس عشر أنبيتضح 

وحتى مع فرض أنـه .. ولم يصب أي شخص بثمة أذي  ..  أي من األشخاصعلي) حمله سالح

ض فـالفر.. القتل بأي حال مـن األحـوال فإن ذلك دليل علي عدم انتوائه .. كان يطلق في الهواء 

أو .. وهو األمر الذي تنتفي معـه نيـة إزهـاق الـروح .. هنا أنه كان يطلق أعيرة نارية في الهواء 

مع الفرض الجدلي بوجود السالح معه ورغـم وجـود جميـع األطـراف إال أن األوراق قـد جـاءت انه 

وهـو .. نـي علـيهم جخلوا من ثمة اتهام يشـير بأنـه قـد أصـاب أو صـوب سـالحه قبـل أيـا مـن الم

ذلك يأتي الحكم الطعين مقـررا بـأن ومع .. مر الذي يؤكد أن الطاعن منبت الصلة عن الواقعة األ

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

ـدا  ـه الحكــم .. الواقعــة بشــأن هــذا الطــاعن تحدـي ـل عـلـي صــحة مــا انتهــي إلـي ـان أي دلـي ودون بـي

وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بمـا .. حق الطاعن الطعين في 

 .يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 الثالث القصور وجه 

أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب حينما أدان الطاعن دون حبـث 

متعمق ألوراق االتهام ودون بيـان عمـا إذا كـان هنـاك دافـع علـي 

والسبب الذي من أجله يكون قد أقـدم .. ن عدمه ارتكاب اجلرمية م

وأن تغافل احلكـم الطعـني عـن البحـث عـن .. الطاعن علي ارتكابها 

الدافع وراء ارتكاب اجلرمية يعيبه بعيب القصور يف التسبيب إذ أنه 

لو اعتني بفحص األوراق ومتحيصـها لكـان قـد تغـري وجـه الـرأي يف 

و األمر الذي يعيبه بعيـب أما وانه قد سكت عن ذلك فه.. الدعوى 

 .القصور يف التسبيب 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 

ـفــي بـيــنهم تضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقـلــدعوى وظروفهـــا ، واـقــع ا

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 
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فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .يستوجب نقضه بقصور يعيبه و

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

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

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

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

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ويف البداية يثور تساؤل هام.. هذا 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
 جابة ستكون بالنفي لعله من املؤكد أن اإل

��وא�(א:_��T7�ل� N��^�|�:�B�)Tن�����K7-�0א��W�ع�א���tNوא���K4Tو
א<�א�
)I������aQ�}���A,��$�،���aQ�}���A,�F�������I,ذ�|�..�$��Xא��א�!�����c^I�dא��א@��0

�K7	�������K7��:=���5م�$��(د�,]!�<��-���وذ�|�
  األول اخلطأ 

����Dو)�ص������4א��و#وع�و����,%�����*��4%א�%���و�א��B?%و�������������B)�د���2א���מ��ن����

�؟؟؟؟؟؟�/�و��ن�א��%د�و�)�؟؟؟؟؟؟��ن����4�0(���'�؟؟؟؟؟؟�/�א��?�����א8و�����4ن�����ن�א��د�و�����

�)�.؟؟؟؟؟؟��ن����4�0(

 ��,ن�������e�@�א@���������������0א��א�����:�d�0� -IH���7$א,�Dن���B�;�<�����c^Iא�N+�K7�

����..��Xא��א�!����و%����cMא���-�6: ���و�(�r>(	�0א�T�ل�$�..��4Tא�א�^Iو�

(�א�V!Nن��K�(�D$�
)t*	��=���t7��0 �@א�א��m�N+H�$.�
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  الثاني اخلطأ 
���א��?�����א8و�������4�Dن��������..����%��ن��Hد�F!�'��	�)����4!ذא���ن�*ذא�א�

�����ن�א���,��ن�Fد��Xل�و!ز*�ق�א��و�وא)�����4א���د�'���.��ن��د����

�����������������
)�	����(��Iא�����Sb��$��
)�	�F�K�a[����,�K�I����T�0א�� Aن�א���$�?�,ن�,�� 
������������������D��aA�d�c�-��	���-���*�Qو�KA��2א���� Qp	�o�0א��� <

א\�א[���Hא� !�0وא�eو����$�..

�����B�K��7א����و�eא� !����$�0�א@�������0�e���@�א���و�-����)ذא�..�وVw��+Fص��c^��Iא�* �����0
�*��)���Qن�,�����?A�B�D�)�����sق�א��و�Iو)ز���T�0א� A��.�

 وهو األمر الذي مل حتط به حمكمة املوضوع علما 
واالحاـطـة ـبـه حـتـى يـقـوم حكمـهـا عـلـي ـسـند صــحيح ـمـن .. وـلـم تـسـع نـحـو بحـثـه وفحصــه �

 .الواقع واألدلة والقانون 

 الثالث اخلطأ 
�"������4%א��و#%وع��%ن���%���������D..��'�ذא"�א��,^����و� ��%������%دد���)�د�����%?�����

��F�2����و��2ق�א���/��4א�&�;�وא��	د���F%'����%�����0%����4؟؟؟؟؟؟�و���!/دאמ����4�0..�����

�.��و/����و/�ل�و!&���4א�	د�د��ن�א8?�2ص�א_��2ن�؟؟؟؟؟؟�

��<�א���>�;�אHو� �89�6$�0
��א����������������6�71A���و����+����ن���..�:�a+,�)T\�אHو
אق�
�����Iد�ª(������..���OPא�D<�Q�
�aא��K7���������0�71(؟؟؟؟؟؟��/����D� 7אHول�����و�MN�B؟؟؟؟؟؟���(��)�T��


���..��א�������I)���d�D*�aدא�aQ@ 79�0~�و�Qא�6$�KWא�����6�71�,�������Hא�?A�B������7و������M��א�Q
�.وא�74~�

  ؟؟؟؟؟؟ إال أنه فجأة قام أفراد عائلة 
ثـم .. وقاموا بإطالق األعيرة النارية صوب المجني عليـه األول المـذكور .. بخرق الصلح �

 . وأسقطوا منهم قتيلين وأكثر من مصاب ؟؟؟؟؟؟ راد عائلة فعلي باقي أ

 ورغم ذلك كله 

�����������������r^א���K���]��ق�א�aQ@ ��0א�7�4~�،�و����א��(אN�+�0�:��������6�!א����bא�_�	�}
��0��71��
א�و)+���Tط�א����l��7�T؟؟؟؟؟؟�و��D���%�N,:���אد�����..��0��71	T�����ن�$��^�|��؟؟؟؟؟؟�>�����)��%

���*��l���mא���bא�!��6وI^א�..�وא�2�r^א��
�4Tא��r)���* T	�)B.	�D7B�
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  الرابع اخلطأ 
�؟؟؟؟؟؟��/��*%و������ن�א���د`���-��%دא�B)%'�א��?%�����א8و�%'������������'�ن�����6א�?,ود����	وא�����

8���4א������4*מ��)�אد�ذא"�א�	�����������4�0)�؟؟؟؟؟؟���ن������4�0(��'�����Bدא�ن�א���د`���-��و�%��6..�و

�؟؟؟؟؟؟��א8د��4%א��%'�א���%ز����,%��)%'�א��%ول����%�ز�����0%������������������4ذ�(��מ��و#;�א���מ�א�ط	%�ن�����

�,���4����������8���4�����4و!ط�/,מ�.�

���\��$Vو��eل�`�وV[אق��������
�..�؟؟؟؟؟؟�	���~�,ن������0�71..�א��א@�B�0-��و
د\�$��Hو
�����071���MNBم���	z$א��ل�א�74~����؟؟؟؟؟؟��@���NT$��..�����������t7�+H�$�D��71���;p�<�aو��D��%�N=א�����@���g�0


>�ل����$�6@� ��و>�	~��_$
�7 ���وא+T!�א��*���,�\�T7!ق�وא$�����א�Vn(�0و	
�.א�*�
 وهذا يدل يقينا 

مــا و( ألي أســلحة ؟؟؟؟؟؟ بعــدم حمــل أي مــن أفــراد عائلــة 

ٕواال مـا كـان عـدد الضـحايا بـين الطـرفين ) كان أيا منهم يسـتطيع

ر  غـيـ؟؟؟؟؟؟ فـلـم يصــب ـمـن عائـلـة .. ـقـد وصــل إـلـي ـهـذا الـعـدد 

وحـتـى ـهـذا الشــخص فهـنـاك شــك .. فـقـط ..  ؟؟؟؟؟؟ / المرـحـوم 

يرـقـي إـلـي اليـقـين بأـنـه قـتـل بالخـطـأ أثـنـاء إـطـالق عائلـتـه األعـيـرة 

 .؟؟النارية 
 ورغم ما تقدم مجيعه 

��0��71������-��
���T ��6���!א������bא�KQp��	؟؟؟؟؟؟���K��7������$�r)�0وא�������	
�A�0t7��+H�
���Z�[Hא����071א�..I�K7�و������g	�����Kt..�^א�א�T�ل�$�-�0د� ���NT�ل�و�_�ذ�|�{�	(���

��א��^�I�m����r^א�א�T���<�א�!����������������������6 N��
�א��d���!Nא����4Tא��r)א���I�`�..����D�7�����=
�>�8�xوא��T*��$א��	)<.�
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 للقصور الرابع الوجه

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه حينما أورد بأن احملكمة اطمأنت إيل 

وجود مثة دليل ستخدام رغم عدم محل الطاعن لسالح ناري آيل صاحل لال

فني أو تقرير خربه يشري إيل ضبط مثة سالح وانه قد مت فحصه وتبني 

صالحيته ، وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بانعدام الدليل والسند 

 !.ملا أورده وانتهي إيل صحته ؟

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مجـــرد قـــول ! ة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــ

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 

ٕخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ال يجـوز التـرضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 
 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

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

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

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(

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

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

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

لبيـان مـا إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا 

حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن بـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح وتطواـجـب التطبـيـق 

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

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

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤  ق جلسة٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وـمـدونات الحـكـم أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة  

ـام يتضــح وبجــالء .. الطعــين  ـل عـلـي حمــل الطــاعن لثمــة أن األوراق.. ـت  قــد خـلـت مــن ثمــة دلـي

الح بأـنـه بندقـيـة ـبـل ويـجـزم بـنـوع الـسـ.. ومـع ذـلـك ـيـأتي الحـكـم الطعـين ليؤـكـد ذـلـك .. ـسـالح ـنـاري 

 :وذلك كله برغم ثبوت ما يلي للعمل واإلطالق  بصالحيتها ثم يقررآلية ، 

,��− �������������������	,�K�7��0	
�A�;M�,�0��q7n,�DA,����!7����*	�}�DAא
������*��r,�0$�9(��)�7 ���,و�,�OPא�..��K�7�و�_�ذ�|�و

�������������������!��א����bא�!���D$�N�+,�d�6,ن�א�!��	�����¢�� T*א�
�����sV+��-ن���Bل��������-���+V��¬��9�K���..�����������%א����K�7�

��������������;M��7!���������)V�nق�,����A�)@ن���	אق� ��
]7��אHو
������ 7��OPא�m�9�0	
�A�..אق����
و��K7א���%������]�7��אHو

��������� �0א�����sVא���P�ل�א�*V��9�)��B.	�O��:���� د������
�.�V+��-�ل�

 �ز�D���Q,و�)����אز���0�����c -  ب�dو�,���{�	���������hN_�א�!����
����������Aن��B��	,�0	
�A�0t7+,�..א�����د������������D�Ap$�)�,��T	�}و

�sV+��k�� NTא�א�^I����>Kو��,�D��-��+و�א,. 

����071 –ج �����0:��
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� �
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  ذلك كان ملا 
مفاهيم والثوابت أنفة البيان يتضح وبجالء مدي ما شـاب الحكـم الطعـين مـن لة الجم ومن

.. قصور في بيان األدلة والدالئل التي تساند عليها في القول بحمل الطاعن لثمـة أسـلحة ناريـة 

 .وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بما يستوجب نقضه 

  اخلامس الوجه 

أقوال شاهدي اإلثبات قصور احلكم الطعني يف تسبيبه حينما طرح 

 وكـذلك أمـام ؟؟؟؟؟الرابع واخلامس أمام النيابـة العامـة بتـاريخ 

 وتأكيدهما علي انتفـاء ؟؟؟؟؟احملكمة مصدرة احلكم الطعني جبلسة 

صلة الطاعن بالواقعة ، ومع ذلك مل تورد حمكمة املوضوع ما تقدم 

 .يف حكمها ومل ترد عليه مبا يربر طرحه 

 اتر عليه يف أحكام النقض أنه فمن املستقر واملتو
أن دفـاع الطـاعن أثـار  – الحكـم الطعـين –إذا كان الثابت من محاضـر جلسـات المحاكمـة  

ال من قريب وال مـن إال أنه لم يعن بالرد عليه من بين مدونات أسبابه دفاعا جوهريا وأورده الحكم 

كمـة الـنقض عـن رقابـة صـحة وهو ما يعد قصورا في التسـبيب ويعجـز محبعيد إذا ما كان الثابت 

ولـو عنـي بهـا قاضـي الموضـوع التـي ال يسـتقل حيث أنها مـن األمـور الموضـوعية تطبيق القانون 

وقصــور الحكـم ـعـن اـلـرد فـي اـلـدعوى لتعلقهـا ـبـدفاع جـوهري  تغـيـر وجـه اـلـرأي بهـا الحـكـم لكـان ـقـد

 يكـشـف ـعـن أنـهـا بـمـاخاصــة ولـم ـتـدلي المحكـمـة بـدلوها فيـهـا عليهـا يعيـبـه بالقصــور ـفـي التـسـبيب 

مـن وجـوب ولـم تقـم بمـا ينبغـي عليهـا  .. لم تكن ملمة بها إلمامـا شـامالعندما فصلت في الـدعوى 

 .فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المعروضة عليها تمحيص األدلة 

 كما قضي  

�d�D�Tא�������tNدאم��*���א��������������������D!��TQض��(:�ع�א������و��Qא��-�0,ن��K7��DAp$
�� �(�;)*�����D� 7���������������������0-��7א����QX	�r^א�����I�r�I��2و,ن�א�(:�ع�א��	�I�<����Dو�Bن�د:�

�>�Dא��,�d�rא�(���Z:�5�7م�א��-�0,ن��7$�DTT��K�(��%%�	�0א�D :���H,و��M 8Q�~9و
D 7��.�$Q�081�+�m�N+p.د�n(�K�(�rא�Q�Dد�

 )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ض نق(
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 ملا كان ذلك 
توـجــه وبعــد حـــدوثها  ؟؟؟؟؟قــد ـحــدثت بـتــاريخ  أن الواقعــة محـــل هــذا االتـهــام ثاـبــتوكــان ال

 ؟؟؟؟؟؟ / علـي مقتـل شـقيقهكمجني عليه وشاهد إثبـاتوتم سـؤاله طة الطاعن بنفسه إلي مركز الشر

وظــل .. وـتـم التحقـيـق معــه كشــاهد إثـبـات عـلـي الواقعــة  مـثـل أـمـام النياـبـة العاـمـة ، ـثـم بـعـد ذـلـك.. 

وبلدتـه لـم يحـاول الهـرب مقيمـا فـي مسـكنه ظـل الطـاعن .. الحال لمدة عام كامـل األمر علي هذا 

 .لعلمه اليقيني علي براءة ساحته وأنه لم يشترك في هذه الواقعة من قريب أو بعيد أو االختفاء 

 وبعد عام كامل جاءا شاهدي اإلثبات الرابع واخلامس .. هذا 
ن����%ل�%��F��%��Xو�%�ن�����������ز�����ن�א�ط��ن�א?��(�)'�א�وא/	�4وא����%���������

و��B���D"�*ذ��א8/وאل����3&%����4و���2�%���������4..��ط�ق�����א�����8א����������4

�.מ�Hא�,מ�)'�*ذא�א-�,�מ����6�/وאل������6ن�و���4�������4���#،�

  النيابة العامة أنإال 

 ����������D� �(م����QFא�D� <�Qو�����<�א�!��)��+F�0+�*(א�	אل�א�� (�@Hא�c^I����\^®א�)@
D�N��K7ذ��0א�T� �0و�� n� ���K7א��א@��0؟..��א����Bم���������B,�)�$�|وذ�.!�

 إال أن ضمري الشاهدين الرابع واخلامس 

 مل يرتكهما ينعمان بكيدهما وخمالفتهما للحقيقة 

 فراح يؤنب فيهما حىت توجها إيل النيابة العامة 

  ؟؟؟؟؟بتاريخ 

فـي الواقعـة )  ؟؟؟؟؟؟( بأنهما لم يشاهدا الطـاعن وأقرا صراحة

، وأنهمـا ـقـررا ـبـذلك ســابقا بـنـاء عـلـي رواـيـة الـنـاس وـلـيس عــن رؤـيـة 

  .  أو مشاهدة 
و��%��D%%מ����%% �*%%ذ�ن�א�?%%�*د�ن��%%ذ�(��%%ل��&%%�א���%%'��/وא�,�%%��א���%%�28א���)���4%%

���������4..�א-�,�מ��������ن�א�ط��ن����������,������Cو#وع�و�����؟؟؟؟؟؟ و�و�,��!�'��دא��4�����4

�,���و�/��&�א�����4
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ال يعلمــان أي شــيء عــن هــذه الواقعــة محــل االتهــام وانكــرا 

 ) .وعلي األخص الطاعن(اتهامهما ألي من المتهمين 
)%Oن��دא��4%�����4%א��و#%وع��%מ�����%"�!�%'������������..�و��'�א��3מ�������دמ�����..�ذ�(��������ن���

�%%�4؟؟؟؟���%%�מ�א����؟א��א�%%�6وא�2%%��س�%%وא��B��Z���%%*%%ذ��א8/%%وאل�א�&%%�د����%%ن�א�?%%�*د�ن��

���4�����,�����و�מ��و�د*��)'�/#�0,��و�מ���د����,��������מ��ن��و�,�������������؟؟؟؟؟؟  א�	���4�و�

و*%%و��%%���	�%%�����,%%��..��%%מ���%%מ�!����%%��?%%�����وא/	%%�"�*%%ذא�א-�,%%�מ�و�%%��%%ط��)%%'��و�א/%%��

�����.����&و��א���طل�)'�א��

 هذا فضال عن 

$���@���?���..�د��7 �����,ن���-�0א��W�ع�{��nz$�3��Qא�c^I�sאH@�אل�و�(م�א�������� 
������������������M�%و$��0و^������Ap$א���@,�oوא����	)I�����K7אH@�אل�א�T(��0א�*���Y�0$^	��א���	�����$

��0t t9�..����������د��������d..�وא®^\��*���+*(א�xدא�0Aא�!�a��$�6�!א����bא��I^א�,	���	� 
�D�TA��<����.אF)�+Fل�وא�����d�3אF+�*��ج�=��	

  السادس الوجه 

 الطعني يف التسبيب وذلك إلغفاله الـرد علـي املسـتندات قصور احلكم

بالواقعة وعـدم تواجـد املقدمة من الدفاع إلثبات انتفاء صلة املتهمني 

بعضهم أصال علي مسرح األحـداث ، فضـال عـن تلـك اجللسـة العرفيـة 

برباءة السادة احملكمني التي متت بني العائلتني والتي أقر من خالهلا 

ـهـذا ورـغـم جوهرـيـة ـهـذه ..  يف ـهـذه الواقـعـة ـسـاحة كاـفـة املتهـمـني

 .املستندات إال أن حمكمة املوضوع قد أهملتها دون إيراد أو رد 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
الدفاع المسوق من الطاعن وبظـاهر المسـطور فـي مسـتنداته 

المقدمة منه التـي أفصـح فـي طعنـه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا 

ــإن تـبــين لمحكـمــة الموضـــوع عـــدم لالتـهــام المســـند إلـيــه  ، ـف

أحقيته في دفاعـه هـذا ، وكـان عليهـا أن تعـرض لدفاعـه ذاك 
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 لمـدي صـدقه ااسـتقالال وأن تسـتظهره وتمحـص عناصـره كشـف

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

ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالقصـور فـي 

 اإلخالل بحقوق الـدفاع بمـا يعيبـه ويوجـب التسبيب فضال عن

 .نقضه 

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

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

 كما قضي بأن 

��)>�א<א\�����������  �	��I��A�)*��Z��)%�aل�א��-�0אVnxع���K7אHو
אق���W�ع�א�(
��������K�7א��B-�0و	�>����TAאH���bن�7Q|�אHو
אق������������W���K�8N*	�oد��0א�Hא����KI

��د;xوא�D :ن��א�!����bא��TA�6��	�DAz:�،�0���ط�א���tNوא�*�@$.�
 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦رقم طعن ال(

 ملا كان ما تقدم
���4و��%%'�א28%%ص��%%��%%ط��)�%%���..�و�%%�ن�א���C%%"��%%ن��%%دو��"�א���%%מ�א�ط	%%�ن���%%&���

................���ن�א�د)�ع�א����6���#א���,�%�ن�د)	%وא����������د�&�א����4����/د��و��..�א���د���4?���������

��دא"�و�ذ����د)��,מ��L(وא��D�Cو/د�وא��..��,�(�B������6����������.�

 وحيث أن تلك اإلشارة 

�K��Iא����;�א�� ��(;�א����o,و
د�: �����א�����bא�!����6ذ���Bא���b�א:°�א�����*(א\������� 
������B^�0א�aA,א�(:�ع��;�B^و��..���Bא��� �����|�^�$�K�a�..א\�,و����������)*���و{�	�c^�I�v�ta$���Tא�

����������D�)��I�0t9�K7^א�א��QFم���������Fود���� Iن���� $�..�-B���������D����(�)� a	���=���� 7��{�	�د�
��YV[����?$�g��I��=و���$.�

 وهكذا احلال 
����4ذ����א�د)�ع�א���د�4�����A����?�	,��ن��ن�א��ن�א��دא)��6ن�א����

� �?�� �א�ط��ن(א��دس (� ���د��,��.. '�!� ���?E��� B�#א��� �*ذא '��א�� )�د

� �)�ط ..�4����� �ط�6�� A�د)�ع�ود)وع��� �و��� ��ن ����و�� ��� ����ن دون

א���ض�א��و/�����א/�����4!ذא����"������4א��و#وع����"�د)�ع�א�ط��ن��ن�
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�������!�'��د���و�Xط�אEذא�א*�����.ط�������מ�ط���,��و

 واألكثر من ذلك 

����?aא���)T:����������6�$���- :�\)�T�Aא�o�0א���: ��0א����א���bא�!�����¢�6��������א72
���o71���
�NB)��071)�؟؟؟؟؟؟����
>��ل�א�(و���������������0)�؟؟؟؟؟؟��(و�
��NB�����6-���
���d�|وذ��..

�و@(�I��-�Q^א�א����
�%�ن���)�4%א���,�%�ن�)%'�א�وא/	%���������4)�ط�)%'�א�2&%و����4(!/�א���%ن�א�	%��0��ن������

%%��H*מ����%%'��%%2 �א�����%%�4،�و�ن��ط�%%ق��א��א*��4%%����%%��Bو/%%د��%%מ�א�%%زج����

�%%�ن�א�	%%��0��ن����אدوא�)%%ض�א��?%%������א���%%��8א������4%%��%%�س���,و�%%ون���

%�وط�א����%'���%�,מ��%����������������'(���و�ط��وא����,מ�א����אن��?وא�������0�

�.��ن�/��ل�و���;�

א���a�A<��07��9و
%����>��I	����I�0^א�א������و/ ������B������..��\���Ng(�d�Dن��������TQ(م��
��>*������cو��K7א��v[H*���������..�-��6א����Aم�دو���ذ��QFא�א^I��gא�$�d���$א�5ج��

���������)���Kذ��|�א���������@�	���,و�$� �(�و{��������������..����א�!�Q�}ع��W�ن���-�0א�,�F(
�d�DTא��vtaوא��-�v tو������D!�TQع�����������������W��0א��-���K�7�I��א����Hא��^��B�rن�	����6

���������	�)�@���=���D�4 t¢و�)*�����!I�vt:������D^א�א�TQ�}����A,�F(�Z���M8و>��Dא���,�d�rא��(
�D��T�..��������bא�m�����r^א����� N���
�א��d����!Nא�����4Tא��r)����)��B.	�r^א��������Hא����Iو

�>�8�xوא��T*��$��T 7[�D7����=�6�!א�.�
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  للقصور السابع الوجه 

قصور احلكم الطعني يف الرد علي دفع الطاعن بعدم جديـة التحريـات 

ا كدليل إثبات ، حيث أوردت حمكمة املوضوع بشـكل وعدم صالحيته

مرسل بأن التحريات احتوت علـي عناصـر جديـة وأنهـا كشـفت عـن 

مرتكبي الواقعة ودور كل منهم مما جيعلها كافيـة ، وحيـث أن هـذا 

 التسبيب معيب وقاصر وجممل وغامض األمر  الذي يبطل احلكم 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

���±���������bא��!NQ�oאق�א�
���K�I	��0�-���3א���W�ع���0a����������?�$��7א���$?�$�Hو
���������?��$��7��0��a��w��$�0��-א���D�7��4�����:�K��7������bאق�,و��,$�*���<�א
��د	����$�����NאHو

�.$�Hو
אق
 )٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 
الدعوى أو مسندة قد بني علي واقعة ال سند لها في أوراق إذا كان الحكم 

 .ولكن مناقض لها فإنه يكون باطال إلي مصدر موجود 

 )٨/٧/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥١٧٦ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 

������������������و�Bن�א���bא�!��6@(�
:��א�(:_�א2��r�Iא������r)Nא��(א:_�����א�!��
��	���0	)<�����N*	����K��*���9א��(א�����-�Q�)@�\�	�tن�����א��,�D��T$.��

 ومع ذلك 
 �b����'�א��F���מ����ن���&��وא�د��ن����&��א���

����������ض�&���4(�ن��د��4!��א0,��-����و��,�����א�

�	د���מ����ل��ن�א�وא/	�4،�و*و�א��%�8א�%ذ�����������F)�ذ�(��

�.#3"����������4א��و#وع�א�ط� �و�מ���د������

������bא�
����,����-B–�V��+���–א����א�������?a���B�0�����@���p��$��0ن���7Q|�א���t	���\�א�5
��� :���*���B�
�.و�����N�Qوa B �0א
��Q$���ودو
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 وهذا يقينا 
%%��'��%%ن���#%%��א�����%%�"�א���)%%ق��%%�8و�אق�����%%-

�D%%%מ���%%%/��������%%%M��4%%%	/و&%%% ���وא���و�د��%%%��

��%'����..�א�?,ود��ن�א�	��0��ن�א�����ز���ن����������F�

)#%���%ن���%���%מ���%دد��C%�������4..��وא/	�4-��&د���,���

��ل��%�B"���%��א"���#%���������..�دوא��-������א�وא/	����4

�.א������F?وא�4�0و������

:T(�,و
د�א���bא�!�p�$�6ن���-��0א���W�ع�)��_�*�TQ	�TQ����K�(�3W,�..������������0(م�����
���I>��@�d��� 7א�)-��Qو��� �(��C-!Q���7����=����	�aBو�\�	�t��.�

و�%%%ن�2%%%�ل�*%%%ذ��א�	�%%%��א"�א������4%%%א����������4�%%%#

	%%دמ�وא���M#%%�4ط��%%"������4%%א��و#%%وع�א�%%د)���6

����و�ن�����*��ذא�%������..�&��4�و��د��4א������"�����-

��%%%ز"�����%%%��'��%%%ن�"�و�%%%������%%%����/%%%���/%%%د�

�وא��'����,����/وא��������Cن������������"א��و&ل��ذ�(�

�!.)�� ����ل��	د�ذ�(���د��4*ذ��א������"�؟..�

 ملا كان ذلك 

�������������������|�7Q�6N�Q�}ذ�|�א��(:_��-���و%�����و�K7�
د���-�0א��W�ع��>�<�� و
������������������ :���� 7��?����o��1א�F)و�א�,�\�	�tא�������������T�+א�oא��*���9א��..����r^א������Hא

�>�8�xوא��T*��$��T 7[�D7������K7��� N�
�א��d��!Nא���4T��$�>��Tא�א�^I�� �	.�
احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : الثالث السبب 

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

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

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
 ة إذا انطوت علي عيب يمس سالم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل فإن أسباب الحكم 

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

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

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له

  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

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

 اإذا اـســتندت المحكمــة ـفــي اقتناعـهــا إـلــي أدلــة غـيــر صـــالحة موضـــوعيويتحقــق ذـلــك االســتنباط 

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

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها

 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 

عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي  فــي هــذا الحكــم االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد

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

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

 وهو األمر الذي جيعل 

�(�א��V!Nن������������I^א�א�T��<�:�+(א��dא+�����K��(�D$�
)t*	����K7��D�F)��..ن���,��� و
�����������Hل�אF)�+Fא�d�cد��:�D<د\�,و)�Q��$�)
;�,و�و>�Dوא�9�K7��\p	�}د���aذ�|�א�

�K7	��- :�V 4aQ���tW�A�r^א�:�
�
�
�
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 الوجه األول 

تناقض احلكم املطعون فيه حيث وقع تضاربا بـني أسـبابه وعناصـره علـي حنـو 

حبيث مل يبـق منهـا مـا حيمـل احلكـم الطعـني السـيما وأن هـذا أسقط بعضها بعضا 

والتوفيق ، وهو األمر الـذي يفسـد اسـتدالل احلكـم التناقض يستعصي علي املوائمة 

 .الطعني ويؤكد اخلطأ يف االستنباط علي حنو يستوجب نقضه وإلغائه 

 فإن املقرر واملستقر عليه يف قضاء النقض أن 

����1��A(;�	�-��$�����$����،�و�*�����-����Q�0�ن�����������אHد��d�0א��אد�א2*�1 ��� �-W�0
���7N��K7א��gHא��^��B�rن�������������eא�����
^�Q�)�N�+و�א,��I),�hT+ذא�(�� ��،�KW�Tא��;) T�
�������������������������bא���TA�6���	���gא��-��0،�و�����D� �(�?��Aא�r^א��r,א���d��n�Nא��� �)א�א�^Y

�.�!��ن�: �Dא
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـــن المقـــرر أن التنـــاقض الـــذي يعيـــب الحكـــم 

فـي نويبطله هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ي

بعضها مـا أثبتـه الـبعض األخـر ، وال يعـرف أي 

 . من األمرين قصدته المحكمة 

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

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه  الحكـم ويبطلـه التناقض الذي يعيب 

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن األمــرين قصــدته المحكمــة ، 

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

 )١٠/٦/٢٠١٤لسة  ق ج٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وما تساند إليه في القول بإدانة الطاعن في هـذا االتهـام مدونات الحكم الطعين وبمطالعة 

 قد هوى في براثن تناقض وتضارب جسيم يستعصي علي الموائمة والتوفيق ويسقط نه يتضح أ

 .أسباب الحكم وأدلته بحيث تنهار معه األدلة ويصبح الحكم بال سند 
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في الوقت الـذي اعتصـمت فيـه حمكمـة احلكـم الطعـني بقـرار ف

االتهام التـي أحالـت مبوجبـه النيابـة الطـاعن وآخـرين وفقـا ملـا 

والتـي أصـدرت حمكمـة احلكـم الطعـني .. أوردته بقـرار اإلحالـة 

 .حكمها باالعتكاز علي ما ورد به من اتهامات
وهــذا .. لقانونيــة المقــررة لــذلك ادون أن تعمــل علــي تعديلــه أو تغييــره ووفقــا لإلجــراءات و

 :وعلي األخص منه قوله بما يلي .. يعني أن المحكمة اقتنعت بما ورد بأمر اإلحالة 

��Fول������:�,وHא�D 7��O/-7���Q�Tن�א�p$�/א���-��ن�����..�؟؟؟؟؟؟�����-I
�KAول�وא���H�071)��؟؟؟؟؟؟��،�؟؟؟؟؟؟�(א����؟؟؟؟؟؟����

���� A�g�:א���������D�� 7��O��/-7�����Q�Tن�א�,�KA/؟؟؟؟؟؟��) ��+�)��q T���
��� ������،�؟؟؟؟؟؟�I)-����א���-���ن�א��������وא��א$��_��(א�!���

��.؟؟؟؟؟؟�������071)�؟؟؟؟؟؟�
��������g�:�D��� 7��O���Pא������@�d؟؟؟؟؟؟�/�,ن������������ع��..������-I

�����0�71)�؟؟؟؟؟؟���،�����؟؟؟؟؟..(א���-�ن�א[���Sوא���دس�������
��.؟؟؟؟؟؟�

7 ������:�
א$������OPא���@�dن������ع�(��D�/א�������..�؟؟؟؟؟؟����I
�_$����.؟؟؟؟؟؟��������071..�؟؟؟؟؟؟�/�א�

������[�:�������D� 7��O�Pא����-��������6؟؟؟؟؟؟�/�,ن����@���א���-I�
������lא��א$_������KA؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟�(א���.�(�

%���4%'��ن�א��%���0ن����������#�'��L*�א��ن�א������4א�	���4��د"�)'���������..�و������دמ������Eא��%�

%���/%��ن��%ل��%ن�א����%'���%�,מ������������������..���و�א�?�وع�)������������ل�و��%'��..�*و�א��%�,מ�א��%دون�

و%-��&%ل���..�א��3מ��ن�ذ�(����'�א���מ�א�ط	�ن��	���������/ض�و��#���������4����6��دמ��������

�:و��(�א�	�����*'�..�و-�د��ل��و��د��,��..��,��)'�א8و�אق�
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ت فــي أن جميــع المتهمــين أطلقــوا النيــران مــن أســلحة كانــ 

ـــى أو  ـــيهم ســــواء القتـل ـــي عـل حــــوزتهم فأحــــدثوا إصــــابات المجـن

 !.الجرحى؟
 ����������q�!*و�א�,��Tא���_��qa�	�Fل��א�@^Iو>��زم����������..�و�_n��@��� �0د����D� 7����T	�}و�..

����K7د�א:Xאض�و®-�����6�*�(	�\���-��0א���W�ع������������ *N��>�<و�..�������pن�א�!��N:
���gא��)��@Hא�K7��(����������n�@�0د��,�;)���?���@�)T:�����������}و�sV�+�0�����-�����	�}�D�Aא�K�7��0

��d��Xא��א@�����0@�	��,و�$� (��������	�..�������������?N��A�vw���6�$�;وא������,������F�DAא��V�:
�����������Q
@������D�* �$�vw،�و���D �(��0��<�����������[,�vwא�* ��0$א����$�0����@�n_�و�9	�DA,�~א

�/5\�א�* ����0$������$�?�-�5:�
������B�D�Ap�����rن�	!�q�7א��*Mאن��dא�Y�א<������������,ن��D��?N�Qدو	����:�،
�d�
����ن�xز���Iق�
و������D_�,]������א���5���$�D��Ap	�q��7!א�*���A(�m���9אن�M*א����q��7!	�r^א���

�.אY�א<�؟؟
  ؟؟؟؟؟؟ وهل يستوي أمر عائلة 

 المنسـوب ؟؟؟؟؟؟ مع عائلـة ..  في قتل ثالثة آخرين  وشرعتنالقاتلة لشخصي

ن وحتـى هـذا الشـخص لـم يـأت ثمـة دليـل مـ(قتل شـخص واحـد ) دون دليل(لها 

بمـا .. )؟؟؟؟؟؟ تحريات أو شاهد إثبات أو غيره يدعي بأن القاتل له من عائلـة 

أ بمعرفة عائلته التـي كانـت بطريق الخطيجعل من المتصور عقال أن يكون قتل 

 .تحمل السالح وتطلق األعيرة منه 

 ملا كان ذلك 

�����	��I�`�Ktא���(�rא��*��@��وא�����
�mא��7^	����$���א������������b..�و���TQ����D7L(م������
��د�א��d��!NאF)�+Fل�وא[!�pא2� ���dא�N*�+Fط�aא��� ��K�(�S7��א�!��6=��	

�..�>�8�xوא��T*��$�DN	�4Q��<���	��=.�
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 الوجه الثاني 

 يف االستدالل حينما مل يلتفـت إيل انعـدام اجلديـة د أفسدقأن احلكم الطعني  

حممد املعتز الكردي واملؤرخة يف الواضح الذي شاب التحريات ا�راه مبعرفة الضابط 

؟؟؟؟؟ والتي تناقضت مع أقواله التي أديل بها يف ..  أي بعد الواقعة بعام كامل ؟؟؟؟؟

بالتحقيقات أي بعد الواقعة بعام ونصف العام ذلك أن الثابت أن جمري التحريات قد 

موضـع يف أكثـر مـن ) بأن حترياته مل تتوصل إيل ذلك(اعتصم يف أقواله بالتحقيقات 

ومبا يؤكد عدم جدية حترياته وعلي الرغم من ذلك جند أن احلكم الطعني قد اعتكز يف 

قضائه بإدانة الطاعن علي هذه التحريات التي جاءت مشوبة بعدم اجلدية وبالتناقض 

 وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني بالفساد يف االستدالل 

 بداية فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك اات الجديةالتحري 

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 

 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

��������Bن�א������������6N(و�A\�א�����bא�!����ن�: ���D,ن�א��-���0@��(�א®��^\����������
������� �Q�)��@ن�����	�����-�א���t	���\�و�����د;���	�����د��� ��Ng�d�� ��+�+,�V�\�א����QFم�:��zن�

�*��TQ�D	���א��������������a�+,����|ذ�����O8	�Fل�،�وF)�+Fא�dد���a��$���-���0t7�4=�rא�� -��و�

�,ن���7Q|�א�����Tن�א�,���� �K���������0Nא����QFم�)����Kא�!����א�A�K��7��V د������*��Q�F��	
���T

�0��xوא�D�TA��
�א���bو:��د�� �c	� �DNو	�>�4@�)B.	�r^א����Hא�����א.�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (

 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 ملا كان ذلك
 ؟؟؟؟؟بمحضــر التحرـيـات المــؤرخ أنـفـة البـيـان عـلـي مــا ســمي ـفـاهيم القانونـيـة وبتطبـيـق الم 

محـرر ذلـك المحضـر وكـذا علـي أقـوال  ؟؟؟؟؟مـن الواقعـة الحاصـلة فـي " عام كامـل " المحرر بعد 

يتضــح وبـجـالء .. أي بعـد عــام ونصــف ـمـن الواقـعـة  (؟؟؟؟؟الـتـي أدـلـي بـهـا ـفـي ) ؟؟؟؟؟/ الضـابط (

مــا ـكــان وبــدون هــذا القــرار .. نفــاذا لقــرار النياـبــة العامــة فقــط تبيــا أن تلــك التحريــات ســطرت مك

ومــا اـلـذي تضــمن ـمـا يخــالف الواـقـع .. الضــابط المــذكور كـلـف نفســه عـنـاء تســطير هــذا المحضــر 

لعـل ! فمن أين تأتي التحريات بمـزاعم لـم يقـل بهـا أحـد ؟.. أورده الشهود من الطرفين في أقـوالهم 

  معيبة باألتي ذلك يقطع بأن هذه التحريات

  أوال معيبة 
������������?���%����	%ل���..����,��ط�"��	د���מ����ل��ن��دو�Dא�وא/	���4'���و����

����Cא�وא/	�4/د���?"�و���&%��,��/%د����%"��%ن��ذ*%�ن�א��%�س�א����%�ض���,%מ�א��&%د�����������������������

وא���א%2'�א�?%د�د�)%'�����%����#%��א�����%�"��%د�و��������������..�א�����'��,ذ��א������"�א��ز�و������4

�.��?(�وא�����4)'�&����و&�����4ط��)���

  الثاني العيب أما  

����د;�Q�)��T:�0�� �VB���-��א������,ن�א��א@����0@��(�א+����7?��=�6��$���؟؟؟؟؟؟�/�א���(
��)k,)���071��
א\�؟������)�؟؟؟؟؟؟��������������0�71(؟؟؟؟؟؟��/�وא�(��)�؟؟؟؟؟؟�����)�wא��;
�����N��$�!

��Da@و��*���*I�0وא�������8و-�Nא��;
�Nא���c^I�_���������6�$א�����,ن������
����3��B�0؟؟�:���א��

א\�؟؟)wא��d��<��	����6-א@�������0 א����א��c^��$����و�):�אد��,�D!N�$��TQ�}7-�ذא�:

�.!!؟؟
 هذا باإلضافة 

ـفــأي ـنــوع ـمــن الخالـفــات بســـبب المخـــدرات وقـعــت ـبــين ـهــذين .. إـلــي غـمــوض الجمـلــة �

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

 .التحريات الذي ألقي بالجملة بشكل مرسل ال سند له وال دليل 

  الثالث والعيب 
�'���%%�����C%%ل�)%%'��ن�و��%%��#%%��א�����%%�"�ز�%%מ����%%���%%��6دא��4%%א��?%%������%%�ن�

�..�و�א��Xط�ق�א�����8א������4)'�א�,وא�B../�מ�א�ط��ن����&	ود�!�'�ط;���ز���..�א�ذ���
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����ذא�؟؟..�Hאل�*���وא�

 .لماذا أطلق الطاعن األعيرة النارية في الهواء ؟ -

 .ما صلة الطاعن بالمشاجرة أصال ؟ -

 .هل هو شريك ألحد طرفي المشاجرة ؟ -

 .وكيف نما إلي علم الطاعن بوجود هذه المشاجرة ؟ -

 .وهل طلب منه أحد إطالق األعيرة في الهواء أم كان متطوعا ؟ -
����H��4�0و��,%���..�د��د�F�,��������מ��ط����)'�א�����%�"�א��ز�و�%�������������4	ل�*ذ��א8

�4-��د��,��و-�د��ل����,����د��/�و�ل����.�

 الرابع العيب  

��q$���� ����>���<�$����t	���\�,ن�א�!������א+�����8א�..���0����b	��B.(�و	����(�א�� ����א�
������������0	
�M;�א�*�Hא�q7! ����Hאم�א)�Aد�وאVNא����$��¢�?A�B�o�0א� *�Hو..�א~��	��*I���)�@�D�A,�

���������������������0n������م�و��א�5�Bא�@H�q�	���������*��£��Aو�����	*�	א��)
�א����,ن�,���K7��\�:
��	�*	�_7!��d�?g)����6و�34A؟؟؟؟؟������Bp$�0�@א�א���N@�r,�.�

 ؟؟فعن أي حالة أمنية يتحدث حمرر حمضر التحريات 
لواقعة فـي حـين حصـولها فـي التحريات الالزمة حول ا  إيجاد مبرر لعدم إجراءلعله يحاول

فهـو األمـر الـذي ..  بعـد عـام كامـل مـن الواقعـة ؟؟؟؟؟ أما وأنه يـزعم إجـراء التحريـات فـي ؟؟؟؟؟

 .يحاول التهرب منه وتبريره معتصما بمزاعم الحالة األمنية وغير ذلك 

  اخلامس العيب 
א%�ط�ع��)��%�ذא��..)Oذא����%"�א�����4%א���4%���8	%"�!�%�א�Bא�����%�"�و/%"�א�وא/	������������4%

���%%"�����C%%��4؟؟؟؟؟  �%%��4מ��%%3��%%מ��ن�א�L%%�و �א��8 ؟؟؟؟؟'#%%��ط�א�����%%�"�!��א0,%%��)%%��

�!�؟؟؟؟؟؟��������	�מ�

 وعلي اجلانب األخر 

ــات   قـــد أكـــدت عـــدم إطـــالق ) بفـــرض صـــحتها(فـــإن التحرـي

 الطاعن لثمة أعيرة نارية تجاه أي شخص ولم يحدث إصابة أي 
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 .من المجني عليهم 
 السادس العيب 

��������0��71,ن�MN��B�~��²���)���$�D��A,�0��T Tt7��0��a��w��$�?��-��؟؟؟؟؟؟���c^��Iא���t	���\�ز
)�D�� 7��O��P��0��71)�؟؟؟؟؟؟�/�א��/���א���5���$��pن�א���(���..�؟؟؟؟؟؟��dא���7��47�����9~����_�

�(;�א�!����؟؟؟؟؟؟���=��..�071���m�9�0	
�M;�א�*�Hא�����V$ق�وאVnz$א��؟؟؟؟؟؟�@��.��
 أنفسهم "  ؟؟؟؟؟؟ " فراد عائلة وهذا أمر مل يقل به أ

حـيـث أـنـه ـلـو ـكـان األـمـر ـحـدث وـفـق ـهـذا .. والمنـطـق فضــال ـعـن أـنـه ال يتـفـق ـمـع العـقـل �

الســيما ـمـع اـلـزعم ـبـأن الـطـاعن ـكـان أعـلـى .. ـكـان ـقـد قـتـل ـمـنهم ـعـددا ـلـيس بقلـيـل ل.. التصــور 

 .مما يسهل عليه مهمة إصابة أي شخص بسهولة .. سطح منزله 

 كس ذلك متاما أما ما حدث فهو ع

 �����vw��0������)� �s�<�D,و�@���,��vw���r..�:���7(��,ن�,�m�9א�!��و{�	*
�..�\�	�tא�����t=د�
�.=��	.B(�@!���$�(م��0t9א��4�
�א��א

 السابع العيب 
��%���%و��%�ن�א�ط%��ن��	��%'��%������������..�و������Hد�א�����4�&%و���%دو��D%����%دמ�������������

�א�%ذ�ن��%מ�א%�د��H*מ�/%د�����؟؟؟؟؟؟���ن��)%�אد����0%�������4و��ط����'�א��و/ ��ن�����A)�����ن������

�و�א�د�و �!�'�א���ط��4א���&��4)�,��א�وא/	�������������4%�B'?�F���%��و�ن�ذ�%(���%�������..�א�ط��وא�)	ل�

�Dط��������#��..��מ���د�.א���8א�ذ�H��Fد��دמ�&��4א�وא/	�4א��

  الثامن العيب  

5��م��������������
�ول�>�I(א�)��د�دو�\�	�tא�������
7!�����c^I�dא��א@�������0,ن���
�..����������������rذ,�d�vw��rH��N��3..�
%��א�D�79�>�a�A$���و,�}�DA	�����sV+��-و{�	� �:

�)*+�V$م���QFא��gא�$�d�D$א�5ج����	؟؟.�
  التاسع العيب 

��#%%��א�����%%�"��%%ن�/��%%���و��	�%%د�!�%%'�א��&%%د��א�%%ذ�F��&%%ل���%%��������%%����%%מ��?%%��

�א%�2دא�,��)%'�א�وא/	�4%،���%���%מ��?%��!�%'���%�ن������������������א���,��ن����	����'�א8���4א��ز�وמ����

�X�2���B*ذ��א8���4،�و*ل�*'���(��,מ��و����3ذ�(�؟�،������מ���دد�א8?�2ص�א������ن���!�
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�X��.و*ذא�������Hد��د�F�,����א������"�وא�	دאמ��د��,��..�و�ن��מ���ن��د�,מ�

  العاشر العيب  

��K7א��א@�����������Bم����
�5����א���I0�..���������9^א�و$�%����و�/��\�	�tن�����א��,�F(
��������m���4���������B,א@���0،�و�א��c^��I�d�����g��� �@����*Iن�,�K��(�..����c) ��+د��و>������V��:

��������?N 9,�)@א@��0و�د;���4د:�0=��ن�א��<���?A�B�..����������}�\��	�tن������א��,�)�B.	א�^�Iو
�����0� N!א��K7��c)>�א����	א�����������4..����Aو��(و
�,����������و,N@������!�+�hT:�DA ���,دא<�א��א>�

�!.א�* ��t�$�0$	��c؟
  ذلك كان ملا 

وعلي الرغم من جملة العيوب التي شابت تحريات المباحث بمـا يجعلهـا غيـر صـالحة مـن �

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

.. ن طرف واحد تجاه الطـرف األخـر وثوابت أكدت أن الواقعة في صحيح تصويرها تمثل اعتداء م

 : حيث تقرر باألتي ؟؟؟؟؟؟ وأن الطرف المعتدي هم عائلة 
�#%%�وא�!�%'���%%�ن�א�وא/	��4%%%��������..�؟؟؟؟؟؟��%�ن��)%%�אد������4%�0 •

���X�و��ط%�وא����0%���4..�وא�ل��%ل��%�,מ�%��X:�%'�����..��د������4

��6א�و�6#)%'�א-���%�����(�/�&د�ن��ن�ذ�(�!ز*�ق���وא�,מ��؟؟؟؟؟؟��

�ن���%%�L!ز*%%�ق�א�%%�و��X%%מ��?%%��!��%%��א�#%%��ط�)%%'�ز��%%�����%%�מ������

4���������� )�.א�ط��ن�و�O���2ط�ق�

��"��%%%ن�/�%%%ل��%%%������..�؟؟؟؟؟؟��ن��	%%%د��"��)%%%�אد������4%%%�0 •%%%�

 )�.?��ق�א�ط��ن(؟؟؟؟؟؟�و)�؟؟؟؟؟؟����������4�0(؟؟؟؟؟؟�/�ن

 ؟؟؟؟؟ه بتـاريخ أنـ.. ومما يقطع ويجزم وبحـق بعـدم جديـة تلـك التحريـات .. لما كان ذلك 

واـلـذي تضــمنت أقواـلـه ـمـا يخــالف المســطر بمحضــر  .. ؟؟؟؟؟/ ـتـم التحقـيـق ـمـع ضــابط الواقـعـة 

 :وذلك علي النحو التالي.. وما يؤكد عدم جديته في التحري .. التحريات 

  أوال 
�%�ن��و�د��%�ن�!ط%�ق�א��8%�����������..���ول�א�#��ط���ج�/&%و��������%��א��ز�%وמ�!��א0,%�������������

���%%�،�؟؟؟؟؟/��،�و!&%%���4؟؟؟؟؟/��،�و!&%%���4؟؟؟؟؟/��،�و!&%%���4؟؟؟؟؟؟�/��)%%'����%%ل��א������4%%�

��.؟؟؟؟؟؟�/��و!&���4
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�!���=t����א���..�وא���$?�,ن�TQ����07L(م���	�}����������h$���ول�א����|�^���\��	�t
�����������K�7��)�B,�� ��<�p![�sV9(ول�����������m	��DQو�r^א�4(ع�א��m,
�Dא��ل�,@V[

�\�	���r,�>(م�)>�א��0� N!א��K7�.�
  ثانيا 

�מ���و&%ل�!�%'���د�%د�*و�%���4%د���������������B-H%*�4��%&!�D/���א�#��ط�א��ذ�و����ن��������������

�.א��&���ن�وא���و)�ن�א���ق�ذ��*מ�

�(م�>(	�0א���t	��F�\+� -��و,ن�����>��<�$�p@�אل�א����$��������������������hو�K7��|��V$(ل�	א�^I
�0$�9x��0(��א	�Iو�vw�����D*ل��)��	�F�c����d��!+و���.�

 والسؤال هنا 
من أين أتت النيابة العامة بما سطرته بـأمر اإلحالـة مـن تحديـد محـدث إصـابة كـل مجنـي  

 .بمتهم معين أو أكثر 

 ثالثا 
��C%���"��מ���و&ل�������'�!�%'�ذ�%(����"��و�د��������#��א������"�)'��/وא����������������

�:وذ�(��������מ�Hא�����'������'�.��ن�����

- 9(��)��vw��)	)������� 7��OPא�����B�0$�.�
������)ذא��Bن�א���-������6 -)���071��(א+�w(��א�א�0t7�+Hא�*�
	������0)�؟؟؟؟؟؟��������
��@��� 

��a��$�0t7+,���	)ن���B���Ap$.�( 

- ���������D� 7��O�P��²א�c
�@��=�D��<א�א���-��ن����������..�؟؟؟؟؟؟��/�=�c)א�������Q�Tن�א�,����
�KAول�وא���Hא. 

- �|�^$�>����אFدN+����Dא�.� .و$

- �0t7+Hא�K7�4�ل�א���-�6�
)4�����Dא�.� .و$

- �� ���0t7+Hא�c^Iن��������Dא�.� .و$

- �c)�K7� .و=�א>���D$������,@�אل�א���-�6وא����د�
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  ةكانت إجابته الدائم


	�������ذ���"����������"�
�������������%ل���%����%ز��%ن�����..�و*ذא���زמ�و��ق���ن�*%ذא�א�#%��ط�������%���3%���د�O%��4%/�א�

�4�/وאل����Fن�א���,��ن��ن��د���א��&�Fو&ل�!�'��د�.�

 ملا كان ذلك 

 ���������������������K��(��C�-!Qع���W�ن���-��0א�p�$�
��T ��6��!א�����bא�KQp�	�D� L�|ذ���%
و
��\�	�tא�א��^I�..��*Iאل�.�و����KI����..��K�Iא�m�N+Hא��oد�����)�I�K^א�אC-nF*�ن�..�:��

������m� א����%
�\�	�tא���c^I����;�T�����������dא���$�q)	�אد�V �4aQ���I+��א<���������א�(��1Fא�
���د��dאF)��+Fل����(م�����������������..�א���t	�\�,و�,@�אل���	���������a��$�6��!א�����bא��� �	�������Iو

�>�8�xوא��T*��$��	)2א�>��Tא�א�^Yن�+*(א������\�	�tא���c^I�0 V9.�
 الوجه الثالث 

علـي أقـوال طعني قد أفسد يف االستدالل حينمـا أعتكـز يف قضـاءه كم الأن احل 

الشهود معتصما بها يف إدانة الطاعن رغم أن الثابت أن حمكمة احلكـم الطعـني قـد 

أغفلت مساع الشهود الذين متسك بهـم املـدافع عـن الطـاعن وهـم الشـهود األول ، 

والثاني والثالث والسادس فضال عن التفاته عـن األقـوال التـي أديل بهـا الشـاهدين 

وهـو .. ا مبا يؤكد عدم مطالعة احلكـم الطعـني هلـا الرابع واخلامس وعدم الرد عليه

األمر الذي من شأنه أن يتغري وجه الرأي يف الدعوى إال أن احلكم الطعني قـد التفـت 

 .عن ذلك األمر الذي يوصمه بعيب الفساد يف االستدالل 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
لـي الجـزم واليقـين ، ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس ع 

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

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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

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

 كما قضي بأن 


وא�cא�����د������������� �r^א���t*א��K7���Y�4�0��t�+א@��0وא�א��;
�9�d�0א���-�ن���*�ز
��I�<���	�����Bن�	����6��K�7א��-�����D�T T��0دאم�ذ��|�א���q� Tt �*���و�� ������������S	�(�د:�

���ZאC-n*���ن�א��-��H�0@���אل�F.��I<�א������د����)��$�D���n�0��-�t-7ز�������Fو�V t�����
���I�D�� 7^א�א����د���������r���!*	������0��T Tt7������Q�:و�����$^��B�\���Ng(א����אد����Qدא���?�$��^א��

�m�7!א��K7��;
�.��4د
 )١٧/٣/١٩٨٣ق جلسة  ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم الطـعــين ومحاضـــر أنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة  

قد تمسك منذ فجر المحاكمة باسـتدعاء جميـع شـهود يتضح أن المدافع عن الطاعن .. الجلسات 

  .)عدا السابع(اإلثبات لمناقشتهم 

  وباستقراء كافة حماضر اجللسات.. هذا 

 بعد ذلك حىت جلسة صدور احلكم الطعني 

���א��-�|�$�^א�א�!7��א2��r�I،�و{���|a*	�}���	��~�,ن�א�(א:_����א�!�
�D*��.و�_�ذ�|�{�	���א+�(��<�+��rא���I(	��א��א$_�وא[���hT:�S..�	�*�زل�

 أما باقي الشهود األول والثاني والثالث والسادس 
3��"�א������4א�د��0,מ���������%���..��3מ���(�א�ط��ن���#و�*מ�و���/?%�,מ�������)�د�

و�%دמ��ط��%ق�&%��;��%ص�א��%��ون�)%'������������..��מ���C"�א������4#و�*מ�و&	و��4א�د��0,מ�������

�4#����.*ذ��א�����4א��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٨٩حيث نصت املادة 
فــي ة أن تقــرر تــالوة الشــهادة التــي أبــديت فــي التحقيــق االبتــدائي أو للمحكمــ

محضـــر االـســتدالالت أو أـمــام الخبـيــر إذا تـعــذر ـســماع الـشــاهد ألي ـســبب ـمــن 

 .األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك 
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 هذا و

��<�F.��I<�א�����د�و���������6���¢)��+�$����TQ���7:�6��!א������b�0א�-���D��$5��7م�Q�}����
��������@�*���������B-������������..�א�!�N�+�rHد����
��³ع�א�^�Q�?N�Q�}���A,��-B����A,������}�Q��?�N�

�VQ�K7و;�,@�אل�F.I<�א����د��D�:�0א�����,و��(אT:א���..���	,��)��}�����Iو.�
 ورغم ذلك مجيعه 

ـيـأتي الحـكـم الطـعـين مـعـوال ـفـي قضــائه عـلـي أـقـوال ـهـؤالء الشــهود اـلـذين خوـلـف الـقـانون �

وهو األمر الذي . .ٕبشأنهم ، ولم يتم معاونه الدفاع في استدعائهم واهدار حقوق الدفاع بشأنهم 

 .يعيب الحكم الطعين بالفساد المطلق في االستدالل والتعسف في االستنتاج 

  أما عن الشاهدين الرابع واخلامس

  والذين مت استدعائهم ومثلوا أمام احملكمة

  ؟؟؟؟؟؟ جبلسة 

��������	
>��5?��..��و,��م��(א���0א��-����0؟؟؟؟؟:����$?�,ن�,@�א��Y,��م�א�* ��0$א������$�0
�$������gم�א����QFא@�����0א�א�����D�71��B-��,@���א����)I	���a�A�..����F���-�Ap$<��079א�!����و

��Bن��������I�*N..�و,ن�אH@��אل�א�*��������������T$��+���-Y�0$..�	�7-�ن�,�c^�I�v���>K���rא��א@�������������0
�0����א�� !��$�6�א@������������0���T*��\�	وא
و,]�Mא�,@��א�$��(م�
و	��-����7!������dא��א@���������������0..�

Fא�א^I�������¢م���Q.�
 ورغم ذلك 

فقد طرحت عدالة محكمة الموضوع تلك األقوال الصريحة التي صدرت عـن الشـاهدين فـي �

وهـذا فسـاد فـي .. ثـم عولـت علـي أقوالهمـا التـي عـدال عنهـا واتخـذتها سـندا لقضـائها .. رحابها 

.. هد ذاتـه فهل يعقل أن يكون هناك من هو أعلم بمصداقية الشاهد أكثـر مـن الشـا.. االستدالل 

األمر الذي يؤكد التعسـف فـي .. وحيث أن أخر أقوال لهذين الشاهدين تنفي الواقعة عن الطاعن 

االستنتاج واالسـتدالل حينمـا تقـوم المحكمـة بااللتفـات عـن تلـك األقـوال األخيـرة وتعـود مـن تلقـاء 

ـر عـلـي غـيـر إرادة الشــاهد إـلـي أـقـوال ـقـرر صــراحة بأنهــا صــدرت عـنـه منقوـلـة عــن ونفســها  الغـي

 :السيما وأن الثابت ما يلي .. وسماعية 
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  فإن ملن املستقر عليه فقها أن

�(�א�w��Hص��-�������c)I,و���������������������,�D���T	ل�����V�[����0* ���0�@وא�\�Ng(�KI�;د���א�
��������)-�����D���³,و�,د
��D��B�א+���c^��I������Dא��א@����!$�0	�����N��0��T;�و������א���(� ��א�

�����������N��%�D�AH�K�W�Tم�א���-�Iد;�����א���
,������r–����������ج���T��dم�وزن�אHد��������������0א������K��(�
������K�I�;د���� �ن�א��-�0و,ذא���Aوא���Iد����א��א@��0,و�,د
����B�א+�DوY^א�@ ��$pن�א�

�\�Ngxد�א�-�.�
 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

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

ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر 
وهـذه الشـهادة ال يعـول .. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

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

 .تتغير عند النقل 

 ديث النبوي الشريف القائل بأن وهذا عمال باحل

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول هللا صلي هللا وسلم 

 أحكام النقض علي أن ويف ذات املقام تواترت 

��������vw���������0����T*��;د������K��7��0��Aدאx�$��I>����@�S��+.Q�0,ن���-�t-7��~��4	�F
�Dא��@,�_-�Q�}ل����.�

 )٥٥٠ ص ٢٤٤قانونية عمر مجموعة  مجموعة القواعد ال٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

  بأن تقضوكذا 

����ط��$�K��7��s���!	�}7 �����و�
,	�����dد� ����{�	����ض��r)��NQ�0,ن���-�t-7ز�������F
������,��tNא�.�

 )٤/٢/١٩٩٣ جلسة ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥طعن رقم ال(

 )١٧/١/١٩٥٠ جلسة ق١٩ لسنة ١٩٠٦طعن رقم ال(
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 ملا كان ذلك 
ي ظاهرا أن األقوال المنسوبة للشاهد الرابع والخـامس فقد أضح.. وتطبيقا لجماع ما تقدم  

التي اتخذت منهـا محكمـة الموضـوع سـندا لقضـائها هـي أقـوال منقولـة عـن آخـرين مجهـولين لـم 

ومــن ثــم ال يجــوز التعويــل عليهــا أو .. تســتمع إلــيهم المحكمــة وتعتبــر دليــل لــم يطــرح عليهــا 

األمـر الـذي .. حكـم الطعـين جمـاع مـا تقـدم وحيـث خـالف ال.. االستدالل بها علي ثبوت االتهـام 

 .يعيبه ويجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العديـد : السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو 

اإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـ

 يستوجب نقضه 

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

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 

مادام منتجا ومـن شـأنه أن أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى

الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

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

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

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(

 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

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

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع

 ومخالفة ذلك يعد ع وسالمة تسبيب األحكام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفا
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 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلكملا كا

 �07L�q N!�$و��������B^�0א�a��+�� I�aم�وא���Hل�وא�9Hא��..�������*�-�������+
,�r^وא�
��K7,و
אق�I^א�א��QFم�و�(و�A\�א���bא�!���������6..�א��7 ����..��������D$����)�@�>��Tא�א�^Iن�,�~��	

�:وذ�|���K7و>��K�����B�6..�אV[xل�א2� ���T�ق�א�(:�ع�
 األول الوجه 

 التفت عن دفاع الطاعن قد أخل حبقوق الدفاع حينما احلكم الطعني أن

الذي أبداه بطلب جازم وصريح يقرع مسع احملكمة وهو مناقشة كبـري 

ورغم جوهرية هذا املطلب ملا قد يبني منه مـدي .. األطباء الشرعيني 

تطابق الدليل القوىل املستمد من حتريات املباحث مع الدليل الفني 

ني قـد التفـت إال أن احلكم الطعـ.. املستمد من تقرير الطب الشرعي 

عن هذا املطلب اجلوهري وأصدر حكمه بإدانة الطاعن وهو األمر الذي 

�.يعيبه بعيب اإلخالل حبق الدفاع 

املطبـق علـي ( مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ٢٧٧فقد نصـت املـادة .. بداية

 علي أن ) الواقعة
د رجـال بواسـطة أحـد المحضـرين أو أحـبنـاء علـي طلـب الخصـوم يكلف الشهود بالحضور 

إال في حالـة التلـبس بالجريمـة فإنـه  قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسـافة الضبط

ويجـوز أن في أي وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي يجوز تكليفهم بالحضور 

 .يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعالن بناء علي طلب الخصوم 

 أن تســتدعي وتســمع أـقـوال أي شــخص وـلـو بإصــدار أـمـر وللمحكـمـة أثـنـاء نظــر اـلـدعوى

 بالضبط واإلحضار إذا دعـت الضـرورة لـذلك ، ولهـا أن تـأمر بتكليفـه بالحضـور فـي جلسـة أخـري

 .وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات في الدعوى 



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

 

 

60 

  من ذات القانون علي أن ٣١١كما نصت املادة 

����-�0,ن��d��4aQא�!�N7\�א�TQ�o(م������Yא[�4�م�،���������K7א���
��� �(�)*��Q�oא��m�N+H�6אNQو.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
علي المحكمة إجابة طلب الـدفاع بسـماع شـهود الواقعـة ولـو لـم يـذكروا فـي قائمـة شـهود  

 .اإلثبات سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم 

 )٧/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٤٩٣ الطعن رقم(

 وقضي أيضا باألتي 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود أن تجـيـب الـدفاع علـي المحكمـة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعنـي الكلمـة حتـى يـتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 

الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق الواقعـة وتقصـيها علـي وألن المحكمة هي المالذ األخير إعالنهم 

فيمـا تبينتـه فـي قائمـة شـهود اإلثبـات مقيـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة العامـة الوجه الصحيح غير 

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فـي وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو تأبـاه العدالـة 

 .أشد اإليباء 

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

 وقضي كذلك بأن 
كمـا جـاء ..  فـي مأموريـة بقـوات حفـظ السـالم وكان مجرد تواجد الشـاهدين.. لما كان ذلك  

ال يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة مـن االسـتغناء  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بكتابي

ذـلـك بـعـد أن تـكـون ـقـد اتـخـذت ـمـن مــة أـنـه تعــذر عليهــا  مــادام ـلـم يثـبـت للمحكـعـن ســماع أقوالهـمـا

جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع 

.. لمـا كـان ذلـك ..  وال يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد علي هذا الطلـب أقوالهما

ـرار المحكمــة باالســتغناء عــن ســماع ـد أحــاط محــامي الطــاعن وـكـان ـق هما والـبـدء ـفـي المرافعــة ـق

 أن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار بالحرج الذي يجعله معذورا

ـه المــدافع مضــطراعلــي نظــر الــدعوى   الــدعوى بغيــر ة لقبــول مــا رأتــه المحكمــة منظــرممــا أصــبح ـب

لمحاكمـة علـي هـذا النحـو المعنـي الـذي قصـد وال يحقق سير إجـراءات اسماع شاهدي اإلثبات  ، 

 ١٩٥٧ لسـنة ١٣ من قانون اإلجراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون رقـم ٣٨٩إليه الشارع في المادة 
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عندما خول للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد ألي سبب من األسـباب أو قبـل 

ـدمالمــتهم أو المــدافع عـنـه ذلــك ،  ـم يســتجيب لطـلـب لمــا ـكـان مــا تـق  وـكـان الحكــم المطعــون فـيـه ـل

وجــاء رده عـلـي هــذا ... و .... الـمـدافع عــن الطــاعن بســماع شــهادة شــاهدي اإلثـبـات الراـئـدين 

 .الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
الطاعن آخرين علي محاضر جلسات محاكمة القانونية أنفة البيان مفاهيم وبتطبيق جملة ال 

 :أمام محكمة الموضوع يتضح وبجالء ما يلي 

7����\�א��B-�����0و�d  أوال <����W���Kع�����؟؟؟؟؟,و������W�א����0��-���0א�)��������,����م�

@����و���Bن������$ ��*����(٣�،�٧�،�١٠�،�١١�،�١٣�،�١٤�،�١٦�،�١٧א���-���ن�����Iو���א�!���

١٦�(���������������،�وא����������rد���bא�����-�6א��������،�א�������I^א�و@��(���������(א:���
�������������،�وא������دس��������)�א�!������(وא��א$���_���_$�����؟؟؟؟؟�/�א����� (�אH+�����ذ..�وא�

�Kא���.�
 طلب صراحة مناقشةو

 مجيع شهود اإلثبات عدا السابع 

 ومت التأجيل هلذا السبب 

��מ���#��א�ط��ن��ن������وط����دא)	����4/?�4א�ط����א�?%��'������������؟؟؟؟؟و�����4  ثانيا 

����"��CEא�ط����א�?%��'�و?%,ود���..،�و?,ود�א�Bد���و����"�א�د�و����Jوמ��א����'�-

�"��CEא.�


	��א�a* ��0وא�!N ���������������������0  ثالثا ��T�7���	)�6א��� �����(�א�!�6N� Nא�,�����Kم�א�����א� �dو�

��B)א���Iאق�و
�.و���³ع�,@�א��Dو�*�@���D..�؟؟؟؟؟/�א��:H�$�0Tو

 طلب الدفاع استدعاء الطبيبة الشرعية الثانية و

 وكذا استدعاء كبري األطباء الشرعيني ؟؟؟؟؟ / د 
وبالفعل تأجلت الدعوى لليوم التالي الستدعاء الطبيبة الشرعية المذكورة والسـتدعاء بـاقي  

 .شهود اإلثبات 
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ـا  ..�و�	%%د�%%��ع��/وא�,%%��و���/?%%�,����..�����4%%א�?�C���4���%%%%"�א�ط؟؟؟؟؟و���%%�4  رابـع

(�א�د)�ع��ط���א�د��������Bא8ط���Bא�?����ن��و��ن���و�����.�

 وهنا قررت عدالة احملكمة التأجيل جللسة اليوم الثاني

   ملناقشة نائب كبري األطباء الشرعيني بالقاهرة؟؟؟؟؟ من دور أبريل 

 )٥ ، ٤ ، ٢( وشهود اإلثبات 

� �6و������������������F؟؟؟؟؟و�7������0ساخام ����{�	������N7n�^� a*Q\�א��(:�ع�و{�������MN�Bא��NnH<�א�
�!.���د�א�Ngx\�؟

 وقررت عدالة احملكمة إحالة األوراق 

 إيل السيد املستشار رئيس احملكمة 

 !!لنظرها أمام دائرة أخري الستشعار احلرج 

��0 ���%'�%و� �����0س��/�)�د��&د��א��د�א���?�������..�و���ذא��ذ�(��� سادسا ������4א

�..�4�.�����Lא�د�و�Jא��א*��4���מ�א�دא���0א���2������4"�٦؟؟؟؟؟/�א������د�د���

 إال أنه بهذه اجللسة
 عدالة المحكمة الجديدة قرار مماثل لسابقة الستشعار الحرج أصدرت

رئيس محكمة بني سويف / فما كان من السيد المستشار ) للمرة الثانية(

 لنظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة ؟؟؟؟؟قراره بتحديد جلسة إال اتخاذ 

 ) .مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا(جنايات 

��ذ�|��� سابعا T�72�$�0���\�א����@���������0�N..�و ��Tאو�?�א�)�Q�..�����_:زل�א��(א��*Qم�)�����%
و
���������������D�*��m��*	�6,و���� ���7��א+�(��<��MNBא�NnH<�א�n���������א�!��..��D���@�*�

�Qل����������������K���Tא��(� ��א��_���Oaא�(� ��א���@�*Q�6،�و ���
�m,@�אل�א�!�6N Nא���
�..����0���7<�^��*��r�I���2א�����|�א���(א:_������א�!������$���^א�א�!��7¢����%
�؟؟؟؟؟و

�D1��)�+�$���a��$א�
�.وא®�ذ�א��-�0@�א
 إال أن تعدد استشعار احلرج يف هذه الدعوى 

والتي لم تستجيب .. مصدرة الحكم المطعون فيه تم االستقرار علي الدائرة الموقرة إلي أن �

ورغم تعـدد ) رغم أن ذلك كان متاح(ولم تعمل علي تحقيقه .. إلي هذا المطلب الجوهري للطاعن 
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جلسات تداول هذه القضية إال أن محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القـانون وأهملـت طلـب 

 وهـذا مـا ينحـدر بحكمهـا إلـي حـد الـبطالن ..ولـم تحققـه .. جوهري وجازم ولم ينفك عنـه الـدفاع 

 .لإلخالل بحقوق الدفاع 

  الثاني الوجه 

أن احلكم الطعني قد أخل حبقوق الدفاع أيضا حينما التفت عن حتقيـق 

املطلب اجلـوهري للمـدافع عـن الطـاعن والـذي أبـداه أمـام حمكمـة 

املوـضـوع متمـسـكا بـضـرورة مناقـشـة ـشـهود اإلثـبـات األول والـثـاني 

إال أن احلكم الطعني قـد سـكت عـن حتقيـق هـذا ..  والسادس والثالث

املطلب رغم جوهريته ورغم ما قـد يكـون مـن تغيـري وجـه الـرأي يف 

وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني بعيـب اإلخـالل حبـق .. الدعوى 

 . الدفاع 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 

�-��d�0א���Tم�אHول�و���F�ز������q TאHد��d�0א��אد�א�I�0� 1�*2��وא>���א������� 
�D*�� �0Cא�����,و�א�(א:_����I
 .,ن�	��ن�

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

 كما قضي بأن 
تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب علـي المحكمـة فـي المقـام األول وواجـب علـي  

عن مسلك المتهم في شـأن هـذا الـدليل المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر 

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

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  (

 ملا كان ذلك 
ل����"�א������%��������א��و#%و���4א�%��ق�%�د*��������4و��-�	����4ذא"����&�ل��

�ن�א��دא)��6ن�א�ط��ن�و:��2ن�)'��و�'���%�"��������)��	�������א��()'�א�و���א8ول�����"�C����O(�

�ط���&�א��4)�..�؟؟؟؟؟(א�������4
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 استدعاء مجيع شهود اإلثبات عدا السابع ملناقشتهم 

 ومنح عدالة حمكمة املوضوع فرصه للتفرس يف وجوههم 
وحيث قررت عدالة المحكمة بالفعـل التأجيـل السـتدعاء شـهود اإلثبـات .. هذا 

لـم يمثـل أي ) علـي التفصـيل السـابق( أنه بتداول الدعوى لعدة جلسـات إال.. 

 .من شهود اإلثبات أمام عدالة المحكمة 

  ؟؟؟؟؟؟ إال جبلسة 

 بعد عام ونصف من أول استدعاء 

�����������h�T:�S���]א��א$�_�وא��	)I�����א��� )������\��Nد���)�����@�1-��0,د���0א������,����א�
�	���א+�(�����1,و��6�¢א�(א:_����א�!������������:�7..�אHول�وא����KAوא������وא���د+�����0

�ل�وא@��\��I^א�א���QFم����������������
��Iو�*�@��(�d�DQ)����(م�¢� *�Dو��K�����$ذ�|�،�و
�..�D*��Dز��*Qم�)����D$^�|�،�و¢��%
�.وذ�|�

 واألكثر من ذلك

 أن حمكمة املوضوع قررت حجز الدعوى للحكم 

 سة اليوم الثالث ثم قررت إعادة فتح باب املرافعة جلل

  وذلك ملناقشة شاهدي اإلثبات األول والثالث؟؟؟؟؟دور مارس 

 انعـقـدت الجلســة ولـكـن ـبـدون ؟؟؟؟؟وبـتـاريخ .. ورغــم ذـلـك 

المعــــادة الــــدعوى (اســــتدعاء شــــاهدي اإلثبــــات األول والثالــــث 

ـات االســتغناء ) للمرافعــة ألجلهمــا ـازل عنهمــا أو إثـب ـتم التـن ـم ـي وـل

لعمـــل علـــي تـــالوة أقوالهمـــا وفقـــا  أو حتـــى ا!عـــن ســـماعهما ؟

 .للقانون إذا استحال حضورهما ؟؟
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 ثم أعادت حمكمة املوضوع الدعوى للحجز للحكم 

 دون حتقيق دفاع الطاعن وبدون حتقيق سبب اإلعادة للمرافعة أنف الذكر 

א��^��r(و ��TQ(م��D� L	��~�و��Q�>Vم��(�rא[!�pא2� ���q� N!Q�dא�A��T�ن����� 
������Bא�!���D7`�d)������������0$�/��+F(م�א��$���و)]Vل���-�0א��W�ع��T�ق�د:�ع�א�!�

�>�8�xوא��T*��$א��	و>(��N ���>��Tא�א�^I������I�0،�و	�I�2א�DQ�N7n�K�(.�
 ثالثلوجه الا

قد قصـر يف أسـبابه حينمـا سـطرها ردا علـي الـدفاع احلكم الطعني أن 

أنه قد طالع هذه الذي أبداه الطاعن بكلمات مبهمة وغامضة ال تعني 

حبيث لو اعتني ببحث هـذه .. الدفوع حيث مل يقسطها حقها يف الرد 

أمـا وأنـه قـد .. الدفوع ومتحيصها لكان قد تغري وجه الرأي يف الـدعوى 

 .أغفل ذلك فإنه يكون قد قصر يف التسبيب مبا يوجب نقضه واإلحالة 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده ي ذاتهـا منازعة الطاعن تتضمن ف 

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

ين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي  مما يتعإلخالل بحق الدفاع ،وا

 .أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك

 �������������D*�..�و�Bن�א���$?������B����W-�0א�!����و���א�^�B;�א�T(�����0א�(א:_�
���B�o�0א�	�I�2א�(:�ع�א�D<ع�و,و�א�(:����)	)���$�|�¢�)@�DA,��0�-א���K7����ن��

�������������������� :����H�0א�	�8��F��9����4وt¢����4وtaQن�,���bذ�|�א�c
)4��..�������A,�F(��������\^�®א
�.א��دود�א�����0وאP-�07+*(א��nxא�c^I�sא�(:�ع�
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  املثال سبيل فعلي 

 ��������� V��9م�)������pن�א���(:_�א�������r)��Nא�!������$���(م�>(	���0א���t	���\�و$�D��Az:
�و�����m,@���אل���
<�>���![,���������I��I	���0و� ���F)���+V������-���7���mل�$��������������$���

�sא�nx�$��	�	)<.�
 ومع ذلك جاء رد عدالة حمكمة املوضوع 

�����و��3#��و��,��������������ول��%�ن�א�����%�"�/%د������������

�#��"��ن����&��א���%���b%�����%��F%ن��%د��,��و�د����������������4%

��,�����.����,��و��? ��ن��


א\�����..�وI^א�� �N7|�א��Qن�,��  ���{��..�א����7�4Q�F�0~����7د���I�K�7^א�א��(:_������و
�(د���-�0א��W�ع���I �0א��*���9א��oא�����Qא���t	�\�وא�B.Q�o(�>(	����و>(	����0

��1��aB�K7	����؟��	���Fم�$ �ن���0د)�����V�:�،�!�DW�-%ل�א��د�و�L(�)B.	�� .�
 كما أن حمكمة املوضوع أضافت بأن 

א/	%%�4و������,%%��ودو���%%ل�א�����%%�"��?%%�"��%%ن�א�و�

�.��,מ�)�,��و������א�����,��

���م�����..�@�ل�����3אHو
אق�����a7+��A��,��-B..وI^א�� �)��$�c����0א����:����t	�\�א�5
������������ :�\��T Ttא���
�(و��א��א@���0و$��(�א+��-�א�������B�..����������?a��B����Ap$ل���T	�3� �:

(����������������!�א��א@��0؟؟�	�0>(�����3��Q�}�\�	�tن�א��,��-B�����������B�
��6N�Q�}���-B���� N�Qدو
وI��א���Hא�^�r	B.(�,ن�א��-4��0(
;�א���bא�!�a��[�6?����و
د�$�Hو
אق�������������..��*����

�����������������
א\���Y�)*+�Fو�Fد� ���7 ���وא®^\��*�s�!��)*+�Dد:�ع�א�!��N�$�\>�<و�..��������Iو
�.	.��YV[(�)Bא2� ���T�ق�א�(:�ع�
  تقدم ما إيل أضف 

�מ�א�ط	�ن���%ز"��%ن��%����ط��,%����%د)����6��%��4%���Bא���%ل������������������)Oن������4א�����

��X%מ���%'����..�و!ز*�ق�א��و��א#��4و�%מ����4وא)��Lو�������و��א������Dא��د"�)'�ذ�(�!�'�

�4�د��4/�ط	�4��מ�����زמ�وא����ن������C�..و��������4%�������'�%&�*ذא�و�دون�!�C%�"�و�%ود�)��%ل�

����?������%ول��%�ن�א�?%��(��%0ول��%ن������������ذ*�"..�و�ود�?�א��4)'�א������4وא���ق����,��������
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وذ�(��%3מ��..����(�א����ق����,���������"���'�א�������4��0^��١������3��0^�א��&د�א-�����'�!ذ���

�دמ��Cو"�א?��א(�א�ط��ن�)'�א�وא/	�4�&��،�و!*دא����)�4א8د��4%א���ز�%��4%�ن�א�ط%��ن��%מ�������������������

��6א��%�ض�א��%د�'����%�����و���A..���ن����ل���Xو�מ��	�د���'���F?2ص�و�מ��Hذ���F?2ص�������

����������Bط�ق�)'�א�,%وאEو�����א)��% ���%�ل��	%د�ذ�%(��و�%ود���%�������4..���ن����ل��O(�Xن�א���

�X�%%ل��ط��	�%%��و����%%���%%ن�א�	��4%%�0א�J�%%28��F�%%/��%%�!ز*%%�ق�א�%%�و��Xد�%%��!ذא��%%�ن����%%ل�

א�	?�א"��و��6ذ�(��ط�ق�א��%���)%'�א�,%وא�B؟؟�و�%ن�C%מ�����%د��ن��د�א�����%���4%'�א�%د)��������������������������6

���3����S0%��ط��%��و����%��'���%ون�א���%מ��	�%���%��2Eل�����������������*و��د�..������4���Bא���ل������

�.��ق�א�د)�ع�

 ملا كان ذلك 
ـاع   ـرد عـلـي دـفـوع وأوجــه دـف ـنهج اـلـذي ســلكته محكمــة الموضــوع ـفـي اـل وـكـان هــذا هــو اـل

ي حـيـث اتـخـذت ـمـن اإلجـمـال واإلبـهـام والغـمـوض والتســتر وراء الســلطة التقديرـيـة الـتـ.. الـطـاعن 

غيـر أن المشـرع أوجـب أن يكـون مـا انتهـت إليـه المحكمـة لـه أصـل ثابـت .. خولها لها القـانون 

وهذا عين العيب الـذي شـاب الحكـم الطعـين بمـا يجعلـه جـديرا .. ٕباألوراق واال صار حكمها باطال 

ـات  ـيس لهــا أصــل ـفـي األوراق ومجــرد تخميـن ـي دـفـوع الطــاعن ـل ـث جــاءت ردوده عـل ـالنقض حـي ـب

 .نقض هذا الحكم بما يجدر معه .. نية وافتراضات ظ

  رابعال الوجه 

أما باقي .. اها احلكم الطعني قفقد كانت الدفوع السابقة قد انت

دفوع الطاعن وعلي األخص الواردة مبذكرة دفاعه املقدمة أمام 

فلم تشـر إليهـا .. حمكمة املوضوع مستمسكا بكل ما جاء بها 

إليراد أو الرد مما يؤكد حمكمة املوضوع ومل تقسطها حقها يف ا

 .إخالل هذا القضاء حبقوق الدفاع 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

 ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك وطلبات

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
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 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

ه أو ـتـرد علـيـه بأســباب اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـ

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل كــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن الجــزمويطـل

أن تمحصـه تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع

 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (

 ملا كان ذلك
 ��������4%������"�%�ن�א��%دא)���6%��)#%���%ن�����..��א�ط%��ن��و��ن�א���C%"��%ن�2%�ل����#%����

��������"���#%����%ذ����א�%د)�ع��������..���������د)وع�א�?�و��4א��'�ط�*������#��א����)%��

����������,�(�Bل�������������و��3מ�ذ�(��מ��	ن������4א���%מ�א�ط	%�ن���..�א��'�/د�"������

���%%�ن���*�%%�4*%%ذ��א��%%ذ����و��%%�ن��%%���#%%������%%ن�د)%%وع���%%'����%%ن�������4%%א�%%��ض����

א��و/�����א/���4د�F&��4א���%מ�א�ط	%�ن�و��%��!ذא����%"�א�����%�4)�&%"�و��&%"�د)%�ع��������������

�.א�ط��ن�وط������א��و*����4ن��د���

 وحيث متسك الطاعن بالعديد من الدفوع

 مل تعن احملكمة بإيرادها أو الرد عليها وهي كالتايل 

١− �
�.א�(:_�$��qN+�e�`�>�a�Aא�9xא
٢− *+x�0א�V+م�)� .�د�א�(:_�$�[!�pو
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 .א�(:_�$�(م��v®�0t7+,�0��hNWא��א@��0 −٣

٤− �����\�Ngxא�r)Iאل����@p$�|��,��م��(א��0א��-�0و,���م�א�* ��0�$א�����٤���،�٥����������0א��-
��	
 �.؟؟؟؟؟و���]Vل�אx@�א
א\�א��������0Tg�د�א�Ngx\�وא�.
]��0؟؟؟؟؟$��

;�¢�����-��א��*�D�Tא�* �0$ −٥�	�8��;
�9��Yא@��0و,ن���0א� ��Tم���)� .�א����0

��� �ع�א����QFم�و���(م��(	��(�دو
����(د�ود@ ������������q*������_�א���a�A<�א���aQFق��� −٦
�K1�*2א. 

٧− ��������a9�0وt9�d�0��2ن�א,)�����t9ض��:�K7��(���������K��:,�m��Wن����Qو�,ن�)�Q�F
�\���K7�. 

٨− ����qא�!��d�0	
�אز�א�0t7+Hא�*�(�0��<�>�a�Aא. 

 ملا كان ما تقدم
ــدفوع واتســـاق ــة هـــذه اـل ــرغم جوهرـي ــانون وـب ــع والـق إال أن محكمـــة .. ها مـــع صـــحيح الواـق

بمـا يؤكـد إخـالل حكمهـا .. جمله هذه الـدفوع ولـم تعـن بإيرادهـا والـرد عليهـا الموضوع قد طرحت 

 .بحقوق الدفاع

  امساخل الوجه 

التفتت حمكمة املوضوع عن إنكار الطاعن ملا هو مسـند إليـه ، 

ملاثـل يف حقـه وقيام العديد من األدلـة علـي انتفـاء االتهـام ا

السيما وأنه مل يصيب أي مـن ا�نـي علـيهم بثمـة أذي وال 

يعقل أن يكون قد اكتفـي بـإطالق األعـرية الناريـة يف اهلـواء ، 

وعلي فرض صحة ذلك فإنه يعد دليال قاطعا علـي انتفـاء نيـة 

 .القتل لديه 

 وحيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه 

 �*�
�א�������0-��7א���A(������Ip���Q�F�o�0א�� ���W�א��(:�ع�א��D<و,����)�	�D �(�;)
���bא��Iد
7 �������aدא����,د��0א��N�\�א��o,و�
دא��B����nن�א��د�.�

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (

 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
فإنه ..  العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة لما استقرت عليه محكمتناوبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 

فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

ٕواال ..  منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 وبناء علي ذلك

 �����������������������·�����r�0د� ������د�������D� :ن��א�!������bא��7 ��]�7<��tWوא�\�$�)@�� و
����� ��7��O��/-7ض��
���Q�K��7�א:��A ���0א������Tو)ز���Iق�א����و�s,و�����lאx	��^א<�א�������..��r)���

��������������و,ن��B..�א�!��\
א��^�}�r	�M%�������0�����Tא�!���������:�0,:��ل�و�I�)9�T^א�א��QFم�9(
��K7א
�c^I�m��QאcM%��0���2د� ��,	���$����bא�!��6�Q�K7�א:��,�rא�aQق�$ *�Dو����6$�


�א�!������Y^א���������������������..����Az$�O��Qא�!���6,ن�����b�0א�-���K�7���<����א���Hא�^��B�rن�	
������tوא����tNא��d�DT�D!�TQم�و,ن���QFא���������������-���� �	�r^א����Hא���aQ�}���A,و���,�،�q T

�D�TA��<���	����K7��.$�V[xل�א2� ���T�ق�א�(:�ع�
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  سادسال الوجه 

أن احلكم الطعني قد أخـل حبقـوق الـدفاع حينمـا اعتكـز يف قضـائه بإدانـة 

إال أنـه علـي .. والتي استبان منها عدم جديتها ..الطاعن علي التحريات 

غم من ذلك فإن التحريات قد سطرت بـأن الطـاعن كـان يطلـق األعـرية الر

وهـو األمـر الـذي كـان .. النارية من فوق سطح املنزل أي من مكان عـايل 

يوجب علي احلكم الطعني مناقشة الطبيب يف موقف الضـارب واملضـروب 

لبيان عما إذا كانت اإلصابة من أعلـي أو مـن ذات املسـتوي املطلـق منـه 

إذ أنه كان حريا علي حمكمة املوضوع التحقـق مـن هـذا الـدليل .. اهلدف 

حىت ميكن أن يستخلص عما إذا كان الدليل القـويل متطـابق مـع الـدليل 

أما وأن احلكم الطعني قد التفت عن حتقيق هذا الدفاع .. الفني من عدمه 

 .اجلوهري فإنه يكون مصاب بعيب اإلخالل حبق الدفاع 

  النقض علي أن بداية فقد استقرت أحكام
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 

 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 )ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي كذلك بأن 

��������Bن�א������������6N(و�A\�א�����bא�!����ن�: ���D,ن�א��-���0@��(�א®��^\����������
������� �Q�)��@ن�����	�����-�א���t	���\�و�����د;���	�����د��� ��Ng�d�� ��+�+,�V�\�א����QFم�:��zن�

�*��TQ�D	���א��������������a�+,����|ذ�����O8	�Fل�،�وF)�+Fא�dد���a��$��-���0t7�4=�rא�� -��و��
�� �K���������0Nא����QFم�)����Kא�!����א�A�K��7��V د������*��Q�F��	
���T��7|�א��Qن�,�
���Tن�א�,��

�0��xوא�D�TA��
�א���bو:��د�� �c	� �DNو	�>�4@�)B.	�r^א����Hא�����א.�
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (

 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 كان ذلك ملا 
يتضـح أنـه قـد عـول علـي تحريـات  .. علي مدونات الحكم الطعينبتطبيق جملة ما تقدم و 

ومع ذلك  .. ثم يطلق النيران في الهـواء..  يعتلي سطح منزله في القول بأن الطاعن كانالمباحث 

�!نسبت إليه توافر نية القتل ؟
 رغم أن الثابت أن أي من اSني عليهم 

����,�0T7n�����4	�}����a�+,�K��(�K7�,����?T7n�..������<����א+��(��<��و�I��������Bن�	
�������������������������T�0א�� A�����ل�)��Ng\�א+���0��t,ن�	���א:����(�rא�!���D���@�*��6 ����MNBא�NnH<�א�
������������������O�Pא�����r,�m��4	�0,ن���t��+א���gא<�،�و�����Yא�d�0	
�M;�א�*�Hא�q7!	�DA�Bل��

�7 ���7�$|�א�!�T7\�א���و�d�0$אY�א<�.�
 ومن خالل ما تقدم مجيعه .. ومن ثم 

������ن�������'������4א��و#وع�)&%ل�א�ط%��ن�����%���%ن��%�/'�א���,�%�ن������������;#��

و��%��!ذא����%"�*�%�(�����..�و����Dد�F�وא)������ن�و���&��و���&د�א������4א���و���!��%��������

ل�!%-��ن������4%א��و#%وع��%מ���	%����������..�د-0ل���'�א?��א����و�!�������,ذ��א�وא/	��4ن��د������������

�?%%�2ص���������%%�����%%���وو#%%	"�א�ط%%��ن�)%%'�ذא"���%%�מ��%%ن��%%�ز�א�%%��Xא��%%���Fو�ط�%%ق���%%��

�	��,מ�،�����و#	�������!�'��������6ن��C"�)'���%��א���%ل���6%%�ق�אE&%�א��وא���&%د��������������

و*و������H%د�א2E%�ل�א��%�מ�)%'�א�%د)�ع�א�%ذ��F%���א���%מ�א�ط	%�ن���%���������������)�..�؟؟؟؟؟؟������4�0(

�و�����#����

��(������ن�ذ

�����ن�א�?ق�א�	��ل�Dو���

 ������������و)	����������A� $�d��*N��+,و��I�*	)�$,�m�N+,م����)TQع�����Lو����..��~���	
������������������������bא���TA�~<��Qو�����W�و��V����D���N@�~<��Q�0�	)<�m�N+,�K7���gم�א�!���א��� @

�א�!��6�ل����Aא��W�ع�
 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه الحـــال  الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذاوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 
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 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������d���4a�6א��b����bא�א^�I�^� a*Q�e��T	z$��<א����q�א���Hא�^�r	NT$�_!T�ل�א�
����W����gא�!���א��.�

 بناء عليه

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

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه

  واســـطيت ال جناـيــا؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ رـقــم وـفــي الموضـــوع ـبــنقض الحـكــم المطـعــون فـيــه: ثالـثــا 

  .؟؟؟؟؟الصادر بجلسة بني سويف  كلي ؟؟؟؟؟لسنة  ؟؟؟؟؟والمقيد برقم 

 والقضاء جمددا

�� 79,�:�D �(�m��*���I�� ����.$*��Tא���bو$�א<;�א�!�
���� n� ����+�O��$�d����4a7�	��T*��$�3א�����bو)�����0א����K���(�0 ���T-���0>*�	���\�����:א

�;�	�8��0C Iدא�,��م�)������W��.����
 وكيل الطاعن                

 

 المحامي بالنقض                                                                           


