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 .. ؟؟؟؟؟جنايـــات قســـم  ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟فـــي القضـــية رقـــم  .. ؟؟؟؟؟محكمـــة جنايـــات �
 : والقاضي في منطوقه بما يلي ؟؟؟؟؟بجلسة  .. ؟؟؟؟؟كلي  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟المقيدة برقم 

 .إمجاع اآلراء حكمت احملكمة ب

 �����،��؟؟؟؟؟/�����������אم�א	����:��و��

���������/(.-�א	)%�د�	%�+�*(%��)%'�&%��������..��؟؟؟؟؟/�و�������#"�! ����:�
�0�/1���&���2�،����.و�/�0�78א	�5���6א3��4

���9/���:�������-%7�:%;�� !�"#��������/(%.-�א	=�%��2%���&%����������،����؟؟؟؟؟��،�و��؟؟؟؟؟/�>
2���.�א	�5���6א3��4������2و�/1��78/

�%%%��/A@%%%6?�<��:��א�"%%%����%%%������/��%%%��/%%%2BC2A��א	��و<�א/%%%���Dא	�
����E�7. 

��و/د����.�א�����#�/د����.�*ذא�א- ,�מ..�*ذא�

��/و-����,מ..�&د�א�� ,��ن�א��0	#�

  ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة قسم  .. ؟؟؟؟؟بتاريخ  

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

ثأريــة بيــنهم بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه وأعــدوا لتنفيــذ 

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

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

لمجني عليه والـذي أحـدث حتى صوب المتهم األول العيار الناري تجاه ا

به اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه 

قاصــدين ـمـن ذـلـك قتـلـه وأـشـهر ـكـال ـمـن الـمـتهم الـثـاني والثاـلـث الســالح 

الـنــاري اـلــذي كاـنــا يـحــرزاه لـيــتمكن الـمــتهم األول ـمــن الـفــرار باـســتقالل 

 .الدراجة البخارية خلف المتهم الرابع 

ين األول والثـــاني والثالـــث بغيـــر تـــرخيص ســـالح نـــاري أحـــرز المتهمـــ -

 ) .مسدس(مششخن 

أحرز المتهمين سـالفي الـذكر ذخـائر ممـا تسـتخدم علـي السـالح النـاري  -

 .ٕنف البيان دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها واحرازها آ
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ـحـاز الـمـتهم الراـبـع بواســطة الغـيـر بغـيـر ـتـرخيص ـسـالح ـنـاري مششــخن  -

 ) .مسدس(

ف آنلف الذكر ذخائر مما تستخدم علي السالح الناري حاز المتهم سا -

 .ٕالبيان دون أن يكون مرخص له حيازتها واحرازها 

و��%�M�%<�Nא/(%���وא/%�/�?�א/�%����C%K�L%A��F%Gא�א��J%�م�و�(% �FG�..����������������������H�=%I�0א���
��O2��	א�..�������+�%��%�ن�א	�SF%I�O2��%א/�א!"%��G%���������������ذ/��Qن�א/';�8%+�א/��Jوא/�%�ل�����8%A/

������/�O2��2Aو�L%Aא7�U%VW%����������������..�؟؟؟؟؟/�א	�Gو;'א����XE�?2Y�ZF/�2��%"�א	א�O
���L�אWول�����%?��%��^�א	%����������-�E%��وא/%��S<�אV\�]%7�0%7��J%'�����������א����N%����"�אWول�وא/�9

��%%�/��)-A"c��%%d%%��0..�؟؟؟؟؟�7�b�%%���c';%%�8؟؟؟؟؟/)%%����؟؟؟؟؟وذ/%%�Q<�א%%���4���!%%���(א/`%%�
)�%%��@AJא�و�%%�;�(�O2��	�%%8ج��%%���%%����>�MوF%%B	م�א�%%�Jא�א�F%%G�-�وG%%��א%%7W'�..�<��%%'א

����������������^%��fدون����;F%	א��G�%(/א���2Bi�0��א	��Eع�وא�(�!�gو�א87�Hא/1�-`@J�j�ZF/א
����������������0��%)/�L%A�bو�د�k%/א��א!"%�A/��AA%�	א/��%6+�א�g���/��mع�א/`�-�<�FGא�א/)lن�،�وא

Q/Fو�אق��Wא�^`�J��2 )��]!وא/�א�����o�5א/�p�k/وא.��

 فالواقعة حسبما وردت باألوراق تتلخص فيما يلي 
رئــيس مباحــث قســم ثــاني ..  ؟؟؟؟؟/ د تحــرر محضــر بمعرفــة الســيد النقيــب فقــ.. ايــة دب�
 ؟؟؟؟؟من مستشـفي أفاد من خالله بأنه قد تبلغ إليـه ..  مساءا ٩ الساعة ؟؟؟؟؟بتاريخ  .. ؟؟؟؟؟

، دخــل قســم العملـيـات أو ،  العــين اليمـنـيأســفل، مصــاب بطـلـق ـنـاري العــام بوصــول المجـنـي علـيـه 
  .؟؟؟؟؟ثم تم نقله إلي مشرحة وتوفي في الحال إلي رحمة مواله 

 وهو ما تناقض مع تقرير املستشفي 

  مساءا ٩٫٥٠ الساعة ؟؟؟؟؟املؤرخ 
 عليه والذي أفاد بوصول المجني .. ؟؟؟؟؟/ المحرر بمعرفة األمين شرطة 

 وبقسم الطوارئ تم عمل إنعاش قلبي ولم هذا" جثة هامدة " لقسم الطوارئ 

فتم نقله إلي المشرحة ، وتخطر الشرطة والجثة تحت تصرف .. يستجيب 

 .النيابة من ادعاء طلق ناري 

 ملحوظة     
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�מ� �ط%ن�����%#�א��و&%وع��,%ذא�א� &%�������%����3 %���2%�س����������������� 

���%!���..�؟؟؟؟؟�� %5�)���#�א��%2ول����طא������7،�و��%�ن�א�������%5

%�;א���%���%מ���%ن�/%د������2��٩%�س�א������7%א�%��#����������"�)���%מ�����

������#���;א�؟؟����������ن���ن��������3٩,٥٠.����� 5�)�"-��)�א���

��;�א�&%��ط��%�ن�א����%)����%��د�%!�/%מ�א�	���%�.�؟؟�و*%و��%)��������������������

!�א�����#�و'ل�� و��A"�)����#�א����و�מ�� 	د@�/מ�א�ط%وא�?�؟�����������

و*%ذא���%�����!�؟و���ذא��מ�� מ� �د�د���#�א�و���� �د�دא�/�ط	%�����������

��F%%%د��ن���وא/	%%%#�'%%%و�����C�D�%%%E%%%�� �%%%(�א� %%%)�א� �� ,%%%���

�.א�����#��'د���א���מ�א�ط	�ن�

ظـل قابعـا .. ال من أن ينتفض رئيس المباحث ويهرول مسرعا نحو المستشفي دوب.. هذا 

) أحــد المتهـمـين بقـتـل شــقيق الطــاعن .. ؟؟؟؟؟/ نـجـل  (؟؟؟؟؟/ حـتـى أـتـاه الـمـدعو.. ـفـي مكاـنـه 

 : يلي ويزعم بما

�"�m�����02!��؟��67د�+���8/�� G���0(;�ن�ذא%�A�r%sא�(�������S�%t��%Am�0�B%)7�>
��������-B%%)	8ل�%%7-�א%%�m�،�M'%%X	א�+:%%K�Z(%%.���%%=د	���0%%�l��S��%% V1�uو

����.)2A/���c��7�..�������������O2��%	א��G�%���.%)	%8ل�وא�	א�O%���%2�mو���%�א/9:
��������������CA&��0/زوא�'���w���Sو�Gوא3?���@�ن�،�و���7ن���Wא)������%��Nز��%�l�0

�����Z����x:&����7�?;�Z�/�������0)�;�ن��A�rs�0א� ��/�yول�א/6'א�����Gو�،
��LA��ز��m�،)�0%2م�א	����אWول���(������^%Az�0و�%�A�r%sא��%{�Z'4�%�

�Z��%%����%%��0%%�cو��%%{�..��%%������%%cو�;%%|�د�א��%%���G�'%%m��%%���%%Gن����د�%%;
�Lא�Z'%%4و�א�Hא	��2%%�ن�א/�%%9�)�F%%Gא�א/)%%�G�(א	%%����א/'א�%%[�،��%%���%%�ول�

��%%%�'G��%%%!��%%%2�����1�N%%%/�9/وא�..�L%%%/1�0%%%A���u�0و%%%�A�r%%%sא�L%%%/1د��%%%"m
�L@%%(�)	�0و��%%'�/~�%%:غ�؟��..�א%%;'J��%%��!����0%%��AJ�H�%%����0%%J�m����%%A،�و!%%��

�!.א�&"��b�mאWو/���؟

 

  هذا الشاهد دثم استطر
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كل ما تقدم حـدث أمـام جميـع الجيـران والنـاس بأن .. زاعما  

أين هم هؤالء الجيران والنـاس .. هنا والسؤال (المارة في الشارع 

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

و*و�א���0א�%ذ��Dو'%מ� ����%�.�א�����%#�א�	��%#�����'%و����%د���������������� 

% ��ن������������ن����������A% ��#	/#����ن�א�وא���	ن� �وמ������,�

��������������א�����%#���,������"ذא���ن��ن�א�� 'و��א� ����א�وא/	%#��,%ذ

و�C%%מ�ذ�%%(��%%Hن�א���%%מ��..��%%)�ذא.�א�ز�%%�ن�وא���%%�ن��%%ن��د�%%����

א�ط	%%�ن�/%%د�א� '%%מ��,%%ذ��א� ����%%�.��%%)�"'%%دא�����%%���C%%מ���

(�א�ط��ن���'و�� �����.�א�����#�و*%و�א��%�0א�%ذ��Dو'%מ�������������� 

�.א���מ�א�ط	�ن�����'و��وא�	وא��

 وعن بيان دور كل من املتهمني 
وكـان علـي المجنـي عليـه ،  مـن أطلـق العيـار النـاري هـو) الطـاعن(زعم بأن المـتهم األول  

وكــان المــتهم  ، بســالحين ـنـاريين كاـنـا بحوزتهـمـاويحمياـنـه برفـقـة األول الـثـاني والثاـلـث المتهـمـان 
 .المستخدمة في الهرب بخارية الاجة الدريمتطى األخير 

 وبعبارات ال يتصور صدورها عن ذلك الشخص

 فقد قرر حرفيا بأن 
قتل عمي ، وأتهم باقي المتهمين باالشتراك معه في تنفيذ عملية أتهم األول ب" 

وهذا يؤكد إمالء األقوال عليه وأن ! (القتل عمدا مع سبق اإلصرار والترصد ؟

 " .لصحيح الواقعة تصور أخر تماما لم يرد علي لسان هذا الشاهد 

 وأضاف املذكور 

����،�G%��وc%�د��������������� %/7��%(%���1G��#�O2��	م�א����b�%m:V&%�����و7�%6V���������lن�& |�!
����l��..�N���rsא�Hن�����l���'!�Z�&�0�7��2;�ن�m�،���/���-��A�!�0א����^�א/`�A�

��l9/���FVW�0א�A�rsא�?���.�
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 ملحوظة ����
�מ� �ط%ن�א�����%#��'%د���א���%מ�א�ط	%�ن�"�%)��ن�*%ذא�א�5%�*د��������������

��������ن�وא�%د�;��E"د��	ن�&%�ن�א�� ,�%�ن��� %ل�5%��ق����������)�؟؟؟؟؟( %�

�ذ�(�..� �(�א��&�#��� ,����)�������ط��ن�و��ن���ل�"د-����2/وא�����א�

��������������#%�Fאن�و5%,ود�א���%�����%�Lא���%���د�*�ول��Mد-;���/وא���و�

� %%��A&%%�ن��%%دמ�א� �%%5!���%%����%%د��و ����%%���,%%ذא�א- ,%%�מ��

�,F-;�א�� ,��ن�و�ن���وא/	%#�'%و����N%������%מ� 	�%ل�����%#���������������

�#�א- ,%�מ��%ن�������7א د�.���)�'����א��و&وع���)�א��5!���,����

�#�2�د�#�א��3و.�א� )�%�/ ,��א�����%#��	 �%ز����,%����%)���������������/

�/%%وאل�*%%ذא�א�5%%�*د��C%%מ� ��/&%%,��وא E%%ذ.���,%%��د�%%���Oدא�%%#���

א�ط��ن�و*و�א���0א�ذ��D	���א���מ�א�ط	�ن��	�%��א��'%و���%)�������������

�����.א� 

ي النيابـة كتابـا إلـ..  صـباحا حـرر الطبيـب الشـرعي ٧,٤٥ السـاعة ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا �

وانتهـي مبـدئيا .. مقررا مـن خاللـه بأنـه قـام بتشـريح المجنـي عليـه وفقـا لقـرار النيابـة .. العامة 

 :إلي ما يلي 

١− ��"�������j�-@"�/وא�،�� ��.א�294ن�/'c?�<�א/"���א/(��[����z�>�� �'�Jא/�
٢− �����������������K1�0�0א�294ن��c�/א�O2����9��.�
�.��א��� −٣�������K1�+�m�/����5%א!�Jو��	�%��L.�%)��Q��J�-7�0�����K��א/������و����7�

����)`��א/��7>W���.....................�S'V��L/1. 

 ملحوظة
�מ� �طن��دא�#�����#�א��و&وع�"�%)� �%�/ض�א� ���%��א���%د2)���������

�����������-����د�ذ���Dא� �����א��,�2)�א�ذ�L��..ن�א%0ول��%מ���������7%��

�س���5%%���%%ن�/��%%���و��	�%%د�"�%%)�א%% ��א��א���%%��D��%%א�����%%�	�

���%%����(%%����%%��א� ���%%��א���%%3)�%%������%%دEول�א�	�%%��������..�א��

و*%%و�א��%%�0א�%%ذ��Dو'%%מ�א���%%מ����..�א��%%���Dوא%% ��א������%%دאEل���

�.��אא�ط	�ن�����'و��وא�	و



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

 

 

 

7 

ـة العامــة .. هــذا � ـق مــع الشــاهد األول بالنياـب ـاء التحقـي ـذات مــا أورده ســلفا .. وأثـن قــرر ـب

 :يلي وأضاف ما .. بمحضر الشرطة 

��-�%%��0%%�^�א/`%%��m�?%%�!�ZF%%/ن�א�%%:��א/(%%��^�وאl%%(��0%%��%%�0;%%�ن��(%% |�..�����%%ز
�02��cزو�O���2�m�+'c�(7)����(؟؟؟؟؟/��و��gVא	���)؟؟؟؟؟/�א	�/���N/�9/א����	א.(�

 مشرتك يف تلك الواقعة ) ؟؟؟؟؟(وتعمد إخفاء أن والده 

 وهو أحد املتهمني بقتل شقيق الطاعن 
 للواقعـة والعديـد مـن التفاصـيل التـي يسـتحيل – المخالفة للحقيقـة –في روايته  وبرغم أنه�

إال أنه جاء عند وصف السالح المستعمل في الواقعة ليقـرر بأنـه أسـود اللـون أمـا .. اإللمام بها 

 !. ؟عن شكله فال يستطيع وصفه تحديدا

 وصمم علي الزعم بأن املتهمان الثاني والثالث 

  سالح ناريكان لدي كال منهما

 !!؟؟مل يستطع وصفه أيضا 

 ملحوظة     
/'%%�.�����%%#�א��و&%%وع��%%)� %%���,����%%د���א� � %%.��%%ن������� 

�/%وאل�&%��ط��������������������L%وאل�*%ذא�א�5%�*د��%/��%دא��%�ن��P%&א� ��/ض�א�وא

��د���)��ن�א�� ,��ن�א�3%��)�وא�%��7%��3מ���%ن���������������Dא� ����.�א�ذ

���������(%'	 %��#�،�و*%ذא� �%�/ض��%�ط�א�%د����ن�و���#���د�,���

��%%)�א��وא�2%%#�و"��%%���%%�س�"�%%)� �%%ذ���א�5%%�*د�א%%0ول��و�"�%%)��

و��%%)�א�%%�Cמ��%%ن� �%%ذ���&%%��ط�א�وא/	%%#�و ���� %%��א��ز�و�%%#�

ذ�(��Hن�א�����%#�א�	��%#�/%د�א� '%�.��%�/وאل�א�5%�*د�ن��C%מ����������������

%�ق�א���%מ�א�ط	%�ن��%)�"'%دא�����%����Oدא�%#����������������� ��/&,���و

א- ,%�מ����/وאل�ذא.�א��5*د�ن��C%מ� ��/&%,���א�%ذ���D%�ل��%ن��������������

%�����Q%�ن���א���3%����7,�%���%�ن����و���3)��ن�א�א���و����� ,��

�%3��/%د� ,�������������������(%���Dد�/%ول�א�5%�*د�א%0ول�و*%و�א��%�0א�%ذ%��(�����

�����Q�%��%د���%��&%��ط�������..�א�����#�� ,�#�"�%�אز��Dא�و/%.�א�%ذ�(%�

����D,�%��������%מ���%ن�����ن�א�� ,�%���نא�وא/	#���ن�*ذ�������Q�%��%�زא���
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�� �%ز����%��א���%מ���������و*و�א���0א�ذ����Dل��ن�'�#��������Dא- ,�מ�א�%ذ

�.�����	�����	���א���د��)�א- د-ل�..�א�ط	�ن�

فيتضـــح أنـــه قـــرر .. إلـــي أقـــوال الشـــاهد األول .. وعـــودة 

أن ـمـا ـتـم إطالـقـه عـلـي )  تحقيـقـات٦ص (صــراحة وبوضــوح ـتـام 

وأن الواقعـة  .. هو عيار ناري واحد فقط ال غير.. المجني عليه 

 .جمعت حولهاالتي ت "الناس"من حدثت علي مرآي ومسمع 
 ملحوظة 

������������%/�و�)�ذ�(���&��د��ل���)�زو��و�, �ن���%د�א�5%�*د�ن�،����7%

א0ول���ن�����ط�ق���)�א����)�����������وא�د���ط�،���%��������������א��5*د��

��%د*����%ط��%�����������������������%���א�&��ط���د�ز�מ������/د� %מ�"ط%�ق��%د��

د����ن��%מ��א ����و���א����)������،�و*ذא�א� ��/ض�א���ط���%������

 �ط%%ن�"��%%%������%%%#�א��و&%%%وع���%%���	�%%%�����,%%%������'%%%و����

 '%��מ�א�5%�*د�א%0ول���%)��ن����������&!�"�)���.�.وא���د��)�א- د-ل����

א�وא/	#��د�DR���(���.3و����L%ن�א���%�אن�و�C%מ�ذ�%(��	�%ز���������������

�ل�و�	�ز��	������Dא� ����.��)�*%ذ�����..��ن� �د�מ��5*د�وא�د�����

�ط	%%�ن�0/وא�,�%%���C%%מ��و�%%�Lذ�%%(��%%� �ن�א���%%מ�א��..�א��ز�#%%�2

��2�%%א�5%%,ود�א�%%ذ�ن������%%�,��"ذא��%%�ن� %%מ� ��/&%%,���و�C%%מ��

�������������������D�%E�Fאل���%���%�,מ���%�ن�/%د� �%�ن��ن���وא/	%#�'%و���C���%�

و�%%�Lذ�%%(��..�א�'%%و���א� %%)��%%�و-��ن���%%��*���%%�و�אق�א�%%د�و@������

�	 '%%מ�א���%%מ�א�ط	%%�ن���/وא�,�%%��و�%%� �ن�"��,%%���%%)�"'%%دא��

���وא/	%#��..��*%ذ��א� ����%�.��������א���מ��Hدא�#�א�ط��ن��Cמ�/'%و������

��)�*ذא�א���و� �Fد��ن��,��'و�������C�D�Eא�'و���א� %)���%�ول��������

�ن���%%%�,��א�5%%%�*د�ن��%%%�0ول���F%%%د���,%%%���'�'%%%#�وא�%%%د���..

و�%�Lذ�%(���..�وא���3)���Fد��ن�����ط�ق��دد��%ن�א���%��0א�����%#��������

���Dوא�غ�����ن�א�وא/	%#���ط��%�.�א� %)�/%��������������	�ز��ن� �د�מ����
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و*%%و�א��%%�0א�%%ذ��D%%�ن����%%����%%)�א�����%%#�א�	��%%#��ن���..��Hط�/,%%�

��,%���%מ� � �%.��%ذ�(������������-%"�.�%وא�%�/.��..� ��ق��)�*ذ��א����

و�א;*������#�א���מ�א�ط	�ن�وא� � .��ن�*ذ��א� ��/&�.�و�%מ����������

 	�ض��,ذ��א�����.�و*و�א���0א�%ذ��Dو'%מ�א���%מ����������� ��ول��ن� ��

�.)�א- د-ل�א�ط	�ن��	���א��'و���)�א� ����وא���د��

 ���Q/ن���������������..�و�:��ذl%���8%��+��%�m�،�Z'%V��b��!��Jول�Wא��G�(/אل�א�!��g������m
���������0m'"����U���0"7و�L(�0;�ن���A�rs0(א�A�����%����0)���ل�z1:ق�א/"l���'%������"%�د�/

�Sد'%%@#�L%%(ن���%%;U�%%��0%%@AV2%%�0و�?%%��0%%���O %%J�)�0%%��g%%�@�/א��%%�����!�%%�Jא�F%%Gو
��.)�و��دא�2B��دون�& |�

 وبرغم كافة العيوب اجلسيمة التي عابت شهادة هذا الشاهد .. هذا 

 وعدم صالحيتها للتعويل عليها واألخذ بها 

 نها سندا وحيدا ألمر الضبطت مالعامة اختذإال أن النيابة 

 ؟؟؟؟؟وإحضار املتهمني األربعة الصادر بتاريخ 
ولم يعمل علي كشف حقيقة الواقعـة مـن كما استند ضابط الواقعة إلي أقوال الشاهد األول �

أو سماع أي شهود آخرين ، وعجز عن تقـديم ثمـة دليـل علـي مـا قـرره مـن خالل تحريات جدية 

حيث استهل الضـابط أقوالـه أمـام النيابـة العامـة .. أقوال ما هي إال ترديد ألقوال الشاهد المذكور 

  تحقيقات بما يلي )٢١فحة ص(

"����������0���0m'"��ZF/ن�אl������������j�،�0/8�7�>�0�A�r.2A/ول�Wא��G�(/ز���+�א�H
�����������c�%m�0%�/1�0%��Gذ�H�������0	(.���=دK�Z:+�א	�M'X،�و�l���A�S�tو

��%%������-%%7�0%%	���O2א/9:�%%��אWوא%%3?�����A�r%%sوج�א'%%V�-�'%%���7ن��%%@
������%K��������+���+���0א	����אWول�A�^Az��0cو'V(.��،�و��ل�	א�|�

��G����-7��������0�c%����א/'א�%[�،������������<�و	�5%אAV��������cא; ��د�א��M'G
������������]`�)��j�0و���Kא���'�l�7�>�Jو�L@(�)	א�L/1�0�A�rsא�?���u��!و

�O2��	ق����CA/א��G�(/א.�"�

 ملحوظة 
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�ن��/وאل�א�&��ط����מ�א�����#�א�	��#���������P& دמ��� �����..�����-%"�(%*���

��%�.���%د���� �د�د�0/وאل�א��5*د�א0ول�و*�%ذא�א��%�ل��5%�ن�א� �����������

و*%و��%���%�.���%)�����..�א Eذ.��ن��/وאل�ذא.�א��5*د��دא�و���ز�����

�3�7.��ن�*ذא�א- ,%�מ���� %�������������"�.�� �Oא��و&وع�א�#����

�����2)��/وאل�א��5*د�א0ول�א�ذ��Dو�د������و��ن�א�� ,�%�ن������������/

�*�,%%��)و��%%)�אE0%%ص�א�ط%%��ن(�.�%%��Eو�#�و%%'Eو�#��N%%&א ,%%�מ��

�������%ER�L%���%� /������و�%ن�%3מ���..�ن��5%��ق�א��% ,מ�א%0ول����وא�د

�س���طل��ن�א- ,�מ�وא���מ�א�ط	�ن�/���2ن���)��P& �.��

 �����������������������'%K���0%cو���%m�;�^%��fع��%E�	א��%2Bi�L%Aو��Gא7W'�א/�ZF;%�ن��'��0%"7��%
���������%��m�^%o�0%אcو��%I�O �%)��w%���D�و��%I�O �%)��w%���ن�א/`%�-�BJ'7��%G%|�������..�א/%�

����07��BJ'7�0|�א/�א!"%��G%?�;%�ن�����������و<�א�o/��..�א/�א!"��7-�l��L/�4و7[�א/@'ض�א�L/وWא�
�������������0%7��-7�0�A�rsא�?�!�LA�%��1زG%�ق�א/%'و�%�7�xאm'+�������������..�א/"8م���g%�و2%��1ذא�;�

���07��-7�..������������������ZF%/%7'�אWא��%Gو��د/%Wא�SF%G�^��f�-�g�@�/ع�!��א�E�	א��2Bi���1ن�
�������6�/�����2B���K<�א/�( �|�وא�V:ل��^�א/��mع

وحـيـث أن الضــابط ـقـد ـحـاول إخـفـاء حقيـقـة أن ـمـا يســطره أو ـيـدلي ـبـه ـمـا ـهـو إال .. ـهـذا  

 ومنها ما يلي .. فحاول تغيير بعض األقوال .. ترديد لما أورده الشاهد األول من مزاعم وأباطيل 

١− ��������������������+�%��+�%�0%�A�r%sא��%{�^%Azول��W%����א	ن�אl%���%�m��ز
���-7�|�K�����G�����0�cو�>�..����O%��>���������%7ول��ن�Wא��G�%(/א��%;�

���m��وא��Z���������G�0�A�rsא��{�^Az�. 
٢− �����>�O����%%��O�cא��%%��א��!%%'��א/�%%�����ن�א	�O2��%%!%%��א&%%�"�

�%%�����1א��M�%%BJא/�א!"%%�����%%�د+�א	%%����אWول�،�وא/�9���g%%��;��2Gא�%%�
��د+�א	����א/'א�%[���������g��;�..�����������j�0%��B%'�א/)%�G��אWول����O%��>

�Z�%%&��G�%%(%%����א/'א�%%[��د��	א��%%Gوא�%%�+�;%%�ن����د��%%������%%cא
 .و�א;|�7"�0א	����אWول�

٣− �����2���%%/�-%%B��j�N%%/�9/وא�L���%%����;%%��א/�%%�����ن�א	��2%%�ن�א/�%%9
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��CA%%%&��..��%%%�<��%%%�Oز%%%��א/)%%%�G��אWول��ن�ذא�bא	��2%%%�ن�;�
Y؟��������CA&زאن���.�

ــد عـلــي عـــدم جدـيــة هـــذه التحرـيــات المزعـــوم إجرائـهــا أن و  ــدم مـمــا يؤـك الضـــابط ـقــرر بـع

استطاعته التوصل إلي بيانات الدراجتين البخاريتين ، كما لم يستطع التوصـل للسـالح المسـتعمل 

 .في الواقعة وكيفية الحصول عليه أو إخفاؤه بعد الواقعة المزعومة 

 ملحوظة 
*ذא�و��Cמ��و���א��'و��وא�	وא��א� %)���%5.��/%وאل�*%ذא�א�&%��ط��������

��	%%%و-����,%%%����%%%���	��%%%��و ���� %%%���%%%� )�א���%%%מ�א�ط	%%%�ن

����	وא��وא���د�א���طل��)�א- د-ل�و�دמ���#�א- ���ط�

�^�7[�א	����אWول�����..�FGא�� �C�/و��)���/���-�[������%7..<�א/������א/"�7�����)�א/`���'B��
�������87�-7�0א/1�|)��..����������c�7�-B��j�0دא�#�Bن�א/�א!"��و!��g%�وl���'!�0;%�ن���..�و%�و�

��7�����Lאc�א���/��%��U�%���%�m��+'G���/7%-���%���!���%���������0..�؟؟؟؟؟��%�@J�G���%6Jא�L%�AJ�0%�و�
��������������+'%7�-%7�'%9;��0/8�7�L/1وא�'����!�N�� 	ل�א�c�0،�و�ن���A�rs��#�0?�אXA���..���%2m

�@(%���0;�ن��7%���1�0ن�!%�م�����������A%)���..�������������������%����0%�L%Aא/�E'�u�w%م����%���+�%"/��%&� i�?%و�
�.א/"�7��

 ملحوظة 
�ن�����#�א��و&وع�/د�/'�.��%)���%��������7..�� �دמ����ن��Eل������P& �

��%���%מ���%ن�� وא�%د����%�ن�א�وא/	%#�،�و�%מ����������������%ن���د��ع�א�ط%��ن����

% د��;�א�5%�*د�א�%ذ��D%�ن�����%#�א�ط%��ن�������������������� )���*�%�����(

و����%.���Cמ��ن�א�����#�א د� ��3מ��C��%.� ���%ذ�/�א�*%��؟؟�������������

��%����F%د����..��������	ل�א����0ط�و������,%���������א0و�אق�"�)�א�����#��

�ن��د�"دא�%#�א�ط%��ن���%�د�א� %�אض�و �E%�ن����%�د��ن�*�%�(�����������������

��������������(��وא�ط%��ن��E'و������#���ن������5و��ن����5;�א��

�������������%��و����0/وא���א� )��د�)��,�����מ�א�����#�وא� )����ن���,��

�D�*و%%%��%%%�ن����%%%����%%%)�א�����%%%#�א%%% د��;�א�5%%%�*د��..�د�%%%�ع�

و/د�%��� ,������%#���..�א�د�و@�و���/5 ��و'و-��و���א��ق��)�����
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�������D�*و%�و��E%.���%ق�א�ط%��ن��%)��������..�א��و&وع��Cמ�د��ع�א�ط��ن�א�

א�د��ع��%ن���%��و�%מ� % د�)�א�5%�*د�����/5% ��و*%و�א������������������%�0

�.א�ذ��D	���א���מ�א�ط	�ن��	���א�EOل���ق�א�د��ع
�^�7[�א	%����א/�%9���������L..�������و �C�/���0��m�/..�؟؟؟؟؟���������א/"�7%��%����@%����0�A%K�L.�.�7%�م�א/�

��������������:%K���%"!ن�א/�א�%B#א��%c��7א�-B��j�0��؟؟؟؟؟�%?�;%�ن�<�%���7������SF���..א/�א!"������7و�
����z'(/ل�א�c��-7�L@J�G�6ل�J����c�mو)�����/؟؟؟؟؟�/�א�..��)!�N�� 7����א/X%���؟؟؟؟؟�3

�%%����/�א!"%%�����%%7��B7�U�%%��(�>�0%%�l��S�Vl%%m�0%%��B7�-%%�0/l%%&�0و!%%�م��..؟؟؟؟؟و%%�/1�0%%c��m
��0؟��A�� �/���!������L���L؟؟؟؟؟��/�وא&�)���FGא�א	����#-����%��'V\؟؟؟؟؟/�و�..�����C%K�L%A

�.�!�א/�0

 ملحوظة 
��%د�/'%�.�����%#�א��و&%وع��%)���%�7د�%�ع��������������..�و��Cמ���� �دמ����

���������������)%*ذא�א�� ,מ���&��و�מ� % دع����D%ن�א�5%�*د�ن�א��%ذ�ن� �

% د��2,מ�%3מ��������(��%3)����,���א�� ,מ�א������.�%���C%מ��ن�א�����%#�

)� ���N.��ن� ���ذ�ذ�(�و����.�א��&%�#�"�%)�����%#�א��و&%وع������������

�%%%زמ���'%%%و��א���%%%מ�א�ط	%%%�ن�و"��E%%%�����%%%وق�د�%%%�ع���������%%%��

א�� ,�%�ن�،�و/���%%����%)�%%�د��/%وאل���ط�%%#�'%�د����%%ن�E%%5ص�����

�	 '%����%)�ذ�%(�����#%�2�د�%#������������و�%�ن�א�� ,�%�ن�E'%و�#��������

��Dوא� %)��C��%.���,%��������..�א��3و.�א� )�ط� ,��א�����#�א�	��#������

�/%%وאل� E%%ص�א�5%%,ود�א�%%ذ�ن�א 5%%,د��,%%מ�א�ط%%��ن�وא��%% ,מ���

�%�א;�א�%ذ�Dא� � %.���%��א�����%#����������������..�א���3)��Oמ�&%�و���*%ذא�אC��..

و%%%��� ,���%%%)�ذ�%%%(�����%%%#�א��و&%%%وع��� ��%%%#��%%%�/وאل�������

�������������%E0د������/وאل�� &���#��,%د��א�%د*���א�..�א��5*د�ن�وא��ذ�ن�

��د��)�و*و�א���0א�ذ��Dو'מ�א���מ�א�ط	�ن��	���א��

�א- د-ل�وא�EOل���ق�א�د��ع�

.. وحيث ورد تقرير الطب الشرعي والصفة التشـرحيية للمجنـي عليـه .. هذا �

 :بنتيجة مفادها كالتايل 
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١− ����������r2��wAא/��c��א/l��+�7@'د+�وא�����������K1�0ل��(א�294ن���%Vد
�(%%.���%%�Oא/�c%%�0و�%%�	������C%%67�������b�%%Bو�)�وא&%%��'א�l���%%m8��

-�א���%K����	�F%و�����و;(����"��������م���Oא/��0cوא2.24��،�
���������Kא��]E�#�'��)	@'د�א	א�Z���/و���7`%����������אF%�7�S�%�� J�ZF%/وא

����LK�K��|/א/�!%�����������ذو�����m��F"J�|ز���7������?2Y�L&�{��:<و
����S��`�/�Sא/)������K`�א��07"��م�������LA����1�،��%�38c�0%��@J�0وc�/א

����b�mوF�	א�?����0�،��Az%^��)�����7و�٩�0�����7;"�����(��6+�א/`�ل���א/�
�����m�%%)7�-%%7�،���%%��%��7�Z))%%�-�7%%-�ذא�bא/�%�ع�وא/"�x:%%&�-%%7�0%�A
���1�0�����cوز�bא	��Dא/�'�|�F%Iא������������"m����G���f�-Bق����:z1

����b�mوF�	ق���294%�ن�������(א/��ع�7-�א:%zא��M'!�b�7:)�/"�م�و�cد�
�����%%���ZF%%/א��وא��%%A��z��CA%%&�/��%%	א��%%C���SF%%G�5%%6�	�&%%��+�و

����L%%%&�&ق��:%%%z1�S�%%%6%%%�+�،�و����A/��%%% �'�J��m�%%%)	א–�]%%%E�/א�>�
�������%).A/�g��9/א/����3وא�LY'(�/א)�UV�%(/%7�5%[��������)�אA�A/7%�م�W%7-�א

�F%%VW��2א/%%'�س��א�%%&���%%).A/�]%%&א/�א�L%%;'oא�D�%%	א���%% �<�א�
�����%%%Kق�وא�:%%%zא���%%%�o�����"%%%Eوو�..��O���%%%K1��%%%و��294%%%�ن����

�O��;�%%B%%7��%%-���א���.����wA(%%���א4 �%%��l%%��OJود�%%i�O��C`%%&
��������0%��..�א���AK��) �¡�B|��אض�i�-%(V%�ود�א/(%`����%��;%�ن�

�+�m�/و¢�7"��و7[�א�oא��8�7א�7��9����������b���Kא��]� .و�
٢− ���������������%);�-7�0��-���K1��א/'�س�א/������و����7��g.�������K1�+�m�/א

5!�Jو������L<�7د�Q��J�5�8و� .�/�A)�ط�א/�2.24���L<�7��و
�L%%Aא/��O%%o�+�%%mא/�)%%'���� −٣�L%%�7)�+�%%m�/���%%7"%%��א�bא�X�%%/��%%" J�(

�.���א/���Lم�
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طلبت النيابة العامة تقرير تكميلي يوضح ما إذا كان من المتصور حدوث اإلصـابة وحيث  

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

 :لتقرير التكميلي بنتيجة مفادها ا

����������0%J����bود��k/�0א�A�rsא����K1�¢����6�وJ�]����7����m��c����
��O2�وא��G%���)�א/�!������LAض�7(�������(و�7�(��Z��)7אن(א/���0c"�א�����

�%����Z&%�د�א/A%�ن������+�Az��وא���(و�دא+��)���	�א�c��7-�א�7Wم��(�x:&�-7��(
�+';F	���H�c��7�^mو�،.�

  كان ذلكملا
وأن ـهـذه الواقـعـة .. وـبـرغم تهـاتر أدـلـة االتـهـام الماثـل ، ـبـل وانعـدامها .. ووفقـا لـمـا تقـدم 

ـائق عــن برمتهــا نســبت للمتهمــين  ـاء الحـق ـي إخـف ـذي عمــل عـل ـوال الشــاهد األول اـل ـاء عـلـي أـق بـن

النيابــة العامــة ، ومــن ثــم علــي المحكمــة ، وبــرغم ســقوط الــدليل المســتمد مــن أقــوال الضــابط 

هـذا فضــال عمـا أوراه تقريـر الطـب الـشـرعي مـن وجـود إصـابات احتكاكـيـة .. ياتـه المزعومـة وتحر

ســطحية ـبـالمجني علـيـه وهــذا ـمـن شــأنه أن يثـيـر عالـمـة اســتفهام حــول هــذه اإلصــابات وكيفـيـه 

.. وكان يتعين علي محكمة الحكم الطعين تحقيق الواقعة لبيان محدث هذه اإلصـابات .. حدوثها 

السـالح ومـن ثـم تنتفـي ـلـدي م اسـتخدام تـة مشـاجرة بـين األطـراف وعلـي أثرهـا فربمـا تكـون نتيجـ

من أوامـر جوهريـة (برغم عدم تنفيذ ما أمرت به النيابة العامة هذا .. المتهمين نية إزهاق الروح 

 ومن أهمها استدعاء الشهود ) كان لها أبلغ األثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى لو تم تنفيذها

 :ماؤهم ة أستاليال

��0;�ن��'G��/���0��m'+�(؟؟؟؟؟ -��- )�.א/�ZF!'��א/`�

��0;�ن��'�0��m(؟؟؟؟؟ -��L� )�.א/�ZF!'��א	����א/�9

 �.)א/�ZF;�ن�������'�m��א	����א/�9��L(؟؟؟؟؟ -

��0;�ن��(�������������5AV(؟؟؟؟؟ -واألهم l���'!�ZF/ول�وאWא��G�(/א���?�
�7�0 ��'+���ل�א/�א!"�A�rsא.�( 
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 فقد أحالت النيابة العامة األوراق .. مجلة ما تقدم ورغم 

 إيل حمكمة املوضوع التي أمسكت بدورها عن حتقيق 

 ما قصرت فيه النيابة العامة وتصويب ما أخفقت فيه 
�אE0%ذ�������%3א� %)��%�;.������و�%�/)�א�� ,�%�ن��	 ��%#���%��������א�ط��نو����د��دא�.����

��د� ��Eن�وא� �א&�(���� 	دد.�א����2ق���)��%دמ�'%� ,��،�و ���N%.�����ل�د��ل�،�-�����د

�%%ن��و�%%��د�%%�ع�א�� ,�%%�ن�و��%%)�אE0%%ص�א�ط%%��ن�،�و�و�د.��%%)�/&%%�2,���دود����%%د���� ���%%��

א�%د�وع��%ن��'%����،�و�C��%.� ���%��د�%وع�������*%ذ���-� %�מ��%ن���%�7و��%ص�����و���#�א� �,�ز��

��D�E��	ل�*%ذא�א��&%�;��	��%����%���% و�����&%��،�و*%و����������������..���D%������و*و�א���0א�ذ	د��%��%���%מ��

א�ط��ن�و�Dא� ��������ط	ن��ط��ق�א���ض���)�*ذא�א��&%�;��%ن����%��وذ�%(���%�� ������������

 �دא��)�ذ�(�"�)�א0����אV �#�؟؟؟؟؟ �א��U�F؟؟؟؟؟��#��؟؟؟؟؟ �/מ��:�

����א�ط	ن��

�

 األول السبب 

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق قواعـد  

ة القـانون بانكـار قاعـدة فضـال عـن خمالفـوهـذا اجـب تطبيقهـا ، مـن الوانونية كان ق

  .قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

�^�א/����ن�%�+�K%�����������������..���א����� `J�>�l`א��|������m�0و!��Hא��ن�/"A�mن�א	(��'�
��G�1�א�'m����0א�m`"�ن�	א��Boא�?` J�bא/��/..و�����C�/א�LA�LGو�L:��

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

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

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

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

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

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

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

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 ني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيبعلي مدونات احلكم الطع

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
%%�.�����%%#����:�ولא�و�%%��א0%%����%%������%%���Eط%%���%%)� ط��%%ق�א��%%��ون�وE�א���%%מ�א�ط	%%�ن�

א��و&%%وع��%%ن�א���%%�מ���%%��*%%و�وא�%%�����,%%���%%ن� '%%��E�Pط%%��א�����%%#�א�	��%%#�����%%���

�د.���ط��ن�وא�� ,מ�א���3)����ز������D����Qوو'� ��������E%55ن��C%מ��%دמ����

��#�و�دמ�و�ود� �������)�/%�طE%55���%����Lن��%ن��د�%����%����ط%ل����������������������&�ط��#�3

����א���O#��)�*ذא�א��5ن�������ن�� و��� '�����و 'و����.�

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

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

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

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

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

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

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

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

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

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  
أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا حالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بأمر اإل

أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 
ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديلــه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .ني السليم الوصف القانو

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

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

 ويف مقام أخر تواترت أحكام النقض علي أن 
ـه   ـة العامــة تنعــي عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـن ن المطـعـون ضــده داومــن حـيـث أن النياـب

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

 ذلـك بـأن الحكـم أعمـل فـي حـق طبيقـهمما ال يجوز التـرخيص بهـا ، خـالف القـانون وأخطـأ فـي ت

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

 السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة األشد وهي عقوبة إحراز

 فـي ١٩٥٤ لسـنة ٣٩٤الملحـق بالقـانون ) ٢(النارية غيـر المششـخنة الـواردة فـي الجـدول رقـم 

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

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

 تقتضــي فحــص ماســورة الســالح ةمششــخنه دون اعتبــار لنــوع الســالح وهــي مســألة فنيــة بحتــ

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

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

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

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

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

 .تطبيقه 

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

%2Bi�L%A��א	�E%�ع��������������� �|c7�0-�א/�א��������';F/א��@�����G�@	א��A��^�و��` 
������J�������������0%�"� `��L3�����<�5K�0و���N���%�������..������5Kא/������א/"�7���A/א!"���A�|%t�?%�

����U�%%Cو��U%%Cm�L%%A�H�%%������0@%%Kم�و�%%�J:/�L%%`"Jن�������%%�Lوא/@"���L%%Aو�אق�א/��%%�oא
����C6/وא�..������������������%�Gא/'א���� %�����l%`V�b..�و%2Bi�0%A"@J�j��%7��%G��א	�E%�ع�<�א/��%��<�%m

����'7��>���)c�������7�"/א�����-�وא	����א/�9��Lوא/��N%/�9..�א���/��א/�6د��-�א/��`A/���� )���..
�Z����x:&زوא��������"�.7(�س�"��

  "ششخنم"  النيابة بذلك بل أنها وصفت هذا السالح بأنه ومل تكتف
د%%�.�و"��%%��..�و�	�%%���%%ن�א��	�%%وמ��ن��%%�س��%%ل��%%دس��E%%55ن����..�*%%ذא����)�%%�*

א� %)��%�س����א��'%�و�#�א�����%#��������55#�و��E55����C�D�E#�وא�E0%���*%)�ذא.�א���%و��������������

�Dא��������	א������5�D);��	�ل���)� و��,�.�

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

وهو األمر ) دائرية حول نفسه (ةحركة لولبي" أثناء مروره منها" المقذوف 

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

 .واتزانه ويمنع انحرافه 
 ������%�%دول�א�3%��)�������������%ل��ن�א0%��#������..���س�*ذא��������%,�����%/�	��#�E%55���%�Nא�

��2،�����א0%��#�א���E%55#���	�/%�����,%��א��%دول�א�������������������7%��3�Eوא�ذ�#��א����ق�����ون�א0

�ن�ذא.�א����ون������ و��� �د�د����"ذא���ن���E55#��ن��د�%����	��%#�E���%��E% ص������������������

�./�ل�"دא�#�א�� ,מ�

 ملا كان ذلك

�������l8م��.A/�0���-7�Q��¡��G���ن�א	)�س�א	�)"2?�<�א/�א!"���((7��G-�7-��������و/
��07��t�0|��و���..�m�:����������0�B%)7%�����و�	%7�0[�א` E����������،�0��`A%&�g%fن��%B7�Z��>2%����و�;

���������|t�:���������������L3�%�4"%2?�א	و�א��L�ن�����FG�?��fא�א	)�س�CA67�L/1��א/`|�א/(%'
�א/�`%[��%lن�א	(%�س����و��/�%�/t�:%m�L%�ز���..7-���06C@/��0%7و���ن�1��2ذא�;�ن�7))����������..�
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%B���0%J�'!��%7�O%�م�%2Bi��א/%�������������..���%Fא���7))�-�����1א&%`��c�r%m�'%�'�J%�زم�������������%Gو
 .א	�!'+�

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

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

 ذلك ، أن إدانة المطعـون ةعلغير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .خطأ في تطبيق القانون .. صه فنيا قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفح

 )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

  لســنة٦ 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 الناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

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

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

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

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

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ما تقدم ملا كان 

א&%�"�0/�2<�א/�א!"%������و����Nن�א/W���g��9و�אق���E���%��j�0% ��א/(%:�xא	8%�م��������������� 
�����������m�06Cm�����j�] `/و���،���G..�א/'א������������<��%7'�א���/%��א/"�7�����و�>��ذ/��0A;�Qو�د�bא/�

������Z����x:&אز�'����O2��	7-�א�S�<و�-��0"�7(�س�"�����Jא/`�l��0�@Kوو�?��
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"�-�((7�"�Q/Fزم���c�rm�'�'�Jد��cدون�و.�

 طعون فيه أخطأ وهو األمر الذي يؤكد أن احلكم امل

 يف تطبيق القانون مرتان 

�������מ��	�ل���)� 'و���Eط��א�����#�א�	��%#�א�%وא�د����������:األويل  

��%%%ن�/%%%��ون��٣٠٠�،�٣٠٨%%%)���%%%��א���O%%%#�و��%%%���'%%%���Pא��%%%�د����

�#�2�����א;א.�א�Oא.�

ـاني  �دא�%%.�א�ط%%��ن��%%ن�وא/	%%#�"�%%�אز�%%�����D��%%��Q:الـث��%%�����

א�%��Qא��ز�%وמ�و�%دמ�������Cמ��%دמ�&%�ط�ذ�%(��������"��دس��"��E55ن��

��������5��.E&و�������ص�א���)�����

  ذلك من ينال وال 
الطعين قرر وجود ارتباط بـين االتهامـات المسـندة للطـاعن واعتبارهـا أن الحكم 

ذـلـك أن الثاـبـت إن ..  جريـمـة واـحـدة والحـكـم علـيـه بالعقوـبـة المـقـررة ألشــدهما 

رغـم .. راز السـالح المزعـوم يحمل فـي طياتـه تـأثيم الطـاعن عـن واقعـة إحـذلك 

 .أنها منتفية في حقه وفقا لما قررناه سلفا 

 وبانتفائها ينهار أحد الركائز األساسية 

 التي قام عليها احلكم بإدانته عن واقعة القتل املنسوبة إليه 
����Dد%%��Qد�.���%%)� %%وא�����%%#�א�� %%ل�و"ز*%%�ق�א�%%�و %%%%����و�ن�����%%#�א��و&%%وع�א-

���ن�א�������Cن��א�ط��ن�و��, �..����Dא�����Q���!�א�%ذ���وא�%ذ�D"ذא������)�א�����Nو�ود�(���Hאز�א�

�*%%מ�א0د�%%#�א� %%)�א� ��%%.����,%%������%%#�א��و&%%وع��%%)��..�א� �%%)�א- ,%%�מ������%%5�(%%� � 

���ن�وא/	#�א�� ل���Cدא�#�א�ط��ن�وHא��ول��.�

 وحيث أن األدلة 

� ���א/����א	�−<�א	�אد�א3��4 �2Bi�0�A�b'��&א� �7�LA��و +'!–�
�،� �2Bא�� +���� ��B�Jن 0"2�¤� �و���7 ،� ��"�� ���"�� ?2B�� +���)�7
�'�א/�ZF;�ن�Wא�¥A 7�LA�1�Nذא�&���������Gو�א&� "����F"Jא/�"'���
��7�LA��0א�2B���و�א/�!���/1�g����?�א/ �z?�<�א/'��Zא/�ZFא/�A/
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"���0��m��3�!��<�?��0/���������L/1�g�`mن�א/�/�/1�L���J�g��;�����O
�0�m`"�ن�	א��Boא. 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 يتضح أن تقرير خطأ حمكمة املوضوع يف عدم تصويبها اخلطأ .. ومن ثم 

 والبطالن اللذين شابا أمر اإلحالة وانتهائها إيل إدانة الطاعن وآخرين 

 الشك .. مششخن دون ضبطه وفحصه فنيا بإحراز سالح 

 �0%%/:���L%%�A���-��%%��אBo%%��<�1دא�%%��א/`%%�A����%%)J�k%%/א��د/%%Wن���%%��א:%%`��>
��S�<א/��?��������<و�����'mא/��?�وא/��ل����א��2�J����xق�א/'و�Gو1ز�..�����������%"���%Boא�?%"t��%7��%Gو

����?��%'�1&%���������)��1'אز�&:7�x))�-��(א��@�FG�Hא�א/�/��¥A 7و�S�67م��A"7��<�����?�ط�F%Gא�א/%�/
��������H��!�-7ع��E�	א��2Bi�0�/1�g������2אm�S6%�� ����..وא&� "�دJ�0%3�X/1�0و����|c��)���#

��C�C6Jو.�
�ن�א���מ�א�ط	�ن�/د��Eط���)� ط��ق�א����ون�������א� 'מ����א��א- ,�מ�������������:���)א�و���א���3

��)�"'%دא�����%����Oدא�%#�/�%ل�א�ط%��ن�وא�� ,�%�ن�א�3%��)�وא���%����7%��3%ط� ���������������������

�%����2;���%)��%��%ط���������������#%�2�Eא�����%#�وא�%ذ�#��א�����#������א���ن����ز ,����]

�د�#�א��3و.�א���د�#��%ن�א�����%#�وא� %)�א� ��%.���,%��0/%وאل�א�5%�*د�ن��%)�*%ذא�����������

�'���/�א��א- ,�מ�����Nوض�وא��'و�����C���..���������7מ� 	��&,������א- ,�מ���Dو*و�א���0א�ذ

א���ن�א- ,%�מ���ط%��ن�وא�� ,�%�ن�א�3%��)�وא��������������7%��3 	')���)�א��ط����������L"ذ�����

������������������(%���;�%���#��%��ن����ز ,������Qوא�د����;���)����و�د���� ����.��و���)��#3�3

�	 �%)�� '%و����%��و�د����و��Lذ�(��Hن�א���%מ�א�ط	%�ن��%מ���������..����/������א��5*د�א0ول������

�%%)� ط��%%ق���%%�א��א- ,%%�מ�و*%%و�א��%%�0א�%%ذ���D%%ون��	%%��א���%%מ�א�ط	%%�ن�/%%د��Eط%%�����

��&������.א����ون������ و

 فإنه ملن املقرر يف قضاء حمكمتنا املوقرة أن .. كما أشرنا سلفا 
األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة علي 

، وأن من واجبها أن تطبق علي الواقعة الواقعة كما وردت بأمر اإلحالة 

بقا للقانون ، ألن وصف النيابة العامة المطروحة عليها وصفها الصحيح ط
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ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت 

تري هي أنه الوصف القانوني أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف الذي 

 .السليم 

 )٥/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١١٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
/%د�ز�%מ��%)������)�؟؟؟؟؟/�א��د�و(�אق�א- ,�מ�א���3ل��ن�א��5*د�א0ول�������و��ن�א���3.��ن��و��� 

�/وא�%���..�#��%%�و'%%�מ��%%)���3%%���%%ن���%%�מ��%%�ن�א�� ,�%%�ن�א��#%%3�3א0وא2%%ل��%%��وא�����%%ون�

���ز��ل��%�,מ�%����א�%ذ��D%)��وز %��،����������������..�����#���A ����ل�/���'�א�#����,מ�����ن��5*دو

�!.�3�3#���ن����ل�א����Q)��د��א����)�؟و����3 �د�دא�/�����ن��ل��ن�א�� ,��ن�א

 ويف مقابل ما تقدم مجيعه .. هذا 

أمام قد أورد في أقواله ) ؟؟؟؟؟/ النقيب (فإن ضابط الواقعة �

النيابة العامـة وفـي تحرياتـه المزعـوم تسـطيرها عـن هـذه الواقعـة 

أن المتهمان الثاني والثالث لم يكنا يحوزا أي أسلحة نارية أو .. 

  .غيرها
 بأن ثم تأتي النيابة العامة بعبارة مبهمة وغامضة لتقرر يف أمر اإلحالة 

���E55��D����Qن���E� ���N��7ص��א�� ,��ن�א0ول�وא���3)�وא��3ز��"

دس���". 

و�SFG�-7א/" ��+�א/�7�X��وא	 �2�����@���1��7ذא�;���gא/������א/"�%7��6�J%���ن�;%?������������������ 
���z�Z �.��؟���H�=G�-7א	���O2א/9:���;�ن�����x:&ز��Y��!א�����%;�����:��م������6�J���ن�

���2و��Y�!�:K��x:&�Z��� E�����j�0'زون�&:�xوא���؟&�.�

 فإذا كانت تقصد أن كال منهم كان لديه سالح ناري 

فإن ذلك يهدر تحريات المباحـث وأقـوال محررهـا ويسـقط أي  

 بعدم صحتهما امة دليل قد يستمد منها ويعد إقرار من النيابة الع
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بـمـــا ـكـــان يـجـــب عليـهـــا وـمـــن بـعـــدها عـلـــي محكـمـــة الموضــــوع 

 .استبعادهما كأدلة علي هذا االتهام 
 احدأما لو كانت تقصد أن املتهمني الثالثة األوائل كانوا حيرزون سالح ناري و

 �����S��6J��/�C�&م�وא��Jא�א�FGع�����L/1�Zد=��Q��:��Q/ن�ذ�m�!!و����-%B��5�Bm
��2Y����6ن�����?����x:&ص��������:�-�J"��ض�ذ/����Z�G�%��S�'%!��7�]7�Q!�وא���؟��:�m

�����������������r%sא�M�%K��ZF/א����א�� �7�b-��ن�א/(:�x;�ن���ز+�א/`�-�وAz��-7��G^��0�7א/"
��0�Aذ/�Q)��@'ض�א�"��د��G<��^�א/`�-����(و������6J�-Bא���א¡�<��SFGא4'����������..�

%%7-�!%%���ن�٤٠��Dא/�&3�%%?�א/%%�א�د+���	%%�د+��ن�א��%%�א¡�;��%%2'�0%%mא/�%%���ن��B%%�ن����%%��

�b����"/التي تنص علي أن ....�א�
 يعد شريكا في الجريمة 

�ل��ن���ض���)�א� ����א��	ل�א���ون�������#�"ذא���ن�*ذא�א��	ل������������:��و-��

 ./د�و/����L;א���)�*ذא�א� ���ض�

����%)�א� �%���א�����%#��و/	%.���%�;���%)�*%ذא����������������:�������3�%�C�L%%ق���ن�א �

�.��ق�א- 

��%%3��3�:�����%%����%%E��;(%%5�D��و��.-%%Rو������%%�%%ن���ط%%)�א����%%ل��و�א��%%����ن�

������D�%%د*מ����%%�و���%%,���%%����L%%��،�#%%����א%% 	�ل��%%)�א� �%%���א�

�و�א�� ��%%%%#����#�,%%%%ط���%%%%#����D�%%%%E%%%%)�א��0%%%%�ل�א���,%%%%ز���و�א��

�,��� �-.�

 حيث أن املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة ما يلي .. هذا 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا المحكمة إذ قصرت  

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

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةاـلـنقضمتـعـين وفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال الطاعن الثالث 
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 
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إال أن بـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا كانـت ـتـتم غال

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

 إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك أورده الحكم ال يدل
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 
بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن  في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة ال يوفر

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧قض ن(

 أما إذا كان 
ي فعلـ.. قرار النيابة قد اسند للطـاعن والمتهمـين اآلخـرين أنهـم قـد أحـرزوا سـالح نـاري واحـد  

ٕواذا كــان .. اـلـرغم مــن أن هــذا اإلســناد يتســم بشــيوع االتهــام ـبـين الطــاعن والمتهمــين الـثـاني والثاـلـث 
وأن .. مـن أن الطـاعن هـو الـذي أطلـق النـار الثـاني مـر إلـي مـا قـرر بـه الشـاهد الركون فـي هـذا األ

سـالح المســتعمل عـلـي وـمـن ثـم يـكـون ال.. المتهمـين الـثـاني والثالـث ـلـم يكـن بحــوزة أي منهـمـا أسـلحة 
 .حد وصف الشاهد من قبل الطاعن 

 وملا كانت النيابة 
تأسيسـا علـي وصـف االتهـام .. الغيـر قد أسندت للمتهم الرابع أنه حـاز سـالح نـاري بواسـطة  

 .للطاعن 

 إال أنها 
وهو األمر الذي يعيـب .. الثاني والثالث أنهما قد حازا السالح والذخائر قد أسندت للمتهمين  

 .بما كان ينبغي علي الحكم الطعين التصدي له وتصوبيه .. وصف االتهام 

 ونفاذا جلملة ما تقدم 

����Zوא�%��/%9:¢���/"�7��<�1&��د������و :�J�Hم��l`Vא/������א����x:&�1'אز���وא!"
�����l%%`א��Q%%/6%%��|�ذJ�>ع��%%E�	א��%%2Bi�l%%`Vو�،�O2��%%7�..���%%Bo���%%6א!�Q/F%%;و
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���%%���O%%���%%2א	�O2��%%א/9:m�Z��%%�/א�x:%%)/א��%%�א¡�<�%%�1'אز�א�'G�%%�7ن��%%���>�O%%"`/א
�א!"%%��א/%%���kوאmW"%%�ل�א	(%%��+�/B��w%%������%%7�?%%B%%-��ن���%%�ل����%%�א;���<��SF%%Gא/

����m�¡א���א�:����6��.�

 ومما تقدم مجيعه
يضحي ظاهرا مدي ما عاب الحكم الطعين من خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب معه �

 .ٕنقضه والغائه تصويبا وتصحيحا لهذا القضاء المعيب 
א����س�*ذא������%ل��ن�א���%מ�א�ط	%�ن���&%��/%د��Eط%������%��א� '%מ���%������������:�7��3א�و���א��

א- ,�מ�א�'�د���ن�א�����%#�א�	��%#��%)��%ق�א�ط%��ن�وא��% ,מ�א��א�%�����L%���%מ���%מ��������������

� '%%و���א- ,%%�מ�א�'%%�د��/�%%ل�א��%% ,מ�א��א�%%����L%%��و�د��%%����%%��/%%د��%%�ز��وא%%ط#��

�E55��D����Qن��������N���������%����2..�א��Eذ������������������ز������Dא�و/.�א�ذ�(�

�D��%%א���Q�%%%% Eدמ��%%)�א� �..�E�)%%وذ��Q�%%�%%���و'%%!�א- ,%%�מ�א�%%ذ�Dو�د���%%���ن�א�

�ط�ق�����א�����0א�����#�*و��دس��E%55ن��������Dא�ذ�Dون�א��% ,מ����..�א����%���!%���

�����Nط#�א���..�א��א�2���Lزא�����Qא������Dوא�����2�Eن�����..�و��ذ�%��Dو*%و�א��%�0א�%ذ

��%%)�و"%%-��%%�ن��	��%%�����Eط%%�..�א�ط	%%�ن� '%%و����وא� '%%د��D%%��א���%%מ����%%)�	%%�ن� 

�. ط��ق�א����ون�

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام النقض املوقرة علي أن 

 ����������������U%��?�1��1�O%"7ذא�/�%�������א/���LEא�L3��4<�א��;�b�2א3��4���j)'ع�	א
���Q/ذ�LA��������-©%2`��?%����Z��-%7�0%Jد/��-��%BJ��%�'��0/�¡'J��ª1و�،����"7���'4�� )�/��

��7�0دאم�/W���SFVl7�0و�אق�/1.�
 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٦٦٥٣لطعن رقم ا(

 كما قضي بأن 
�ن���%%ون���%%���ذא %%���%%���ط�%%2ن���א���%%������%%��%%)�/&%%�;�����%%#�א�%%��ض��ن�א���%%מ��

������������%��"�DدF% ��%���%,���.�'ن�א�����#�/د���'.�א0د�#�א� )�/د�.�"��,��و���(�"������Lא��ط�

�و�אق�א�د�و@��ن�����وذ�(��� 	�אض�*ذ��א0د�#�وא� 	��ق����,���������[��ن������������#��7ود�א

�.�'��و�'����

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

 �-�l`V��7�"/א������l(��0ن�א	����א/'א�[�!����bl`Vא/���g��9/و;�ن�א:�

7[��@(%���������:األول �g�!��J��2����������������Z��%��x:%&��0%�ز�%����8%J�+��%�m�0%���0%א��J%�م�1/c�J�>
����X/א��..���א&`���������������א&%`���x:%)/א�אF%G�>�?2"�%)J��%d�'3�V���0ز�ذ����J"�د�/��'���

�0)@�.�

 وهذا اخلطأ والتناقض يشري إيل اضطراب الواقعة يف ذهن النيابة 
�����������Dמ�א�ذ��و��ن���)�����#�א��و&وع� 'و����و '�����و"�ط�;�א�وא/	#�و'�,��א�

�%��א�%ذ��D	�%��*%ذא�א��&%�;���%���������,%و�א�0..���%��و��,%���%מ� �	%ل�����..�� �ق���Lא���3.��%�0و�אق�����

��2�N�"و��&����� و�.�

����mن�;?���7�(|�/����%2Aא/'א�%[�V�-%7%:ل��!%�אل�א/)%�G��-�אWول��������������:أما اخلطأ الثاني 
��L��%�0;%�ن���%�د�د�אc%������%��و����%'�א	%�����������������)�m�LA'ض�CK����7!%'�א��%�������0(وא/�9�

m%%�ن�)�/'وא�%%�و�@%%'ض�C%%K���SF%%Gא�(אWول�/�;%%|�7"%%�0و��%%'B7�-%%7�M%%�ن�א/�א!"%%�����
����������������'3�%Vو�ذ���CA%&���%29/�]%%����א/'א�	م�»%?�א�%"���%"`!��%!�-��G�(/%2-���%-���..�אm

�!.�bH�cא/������א/"�7��#���( �����2A/�0א/'א�[�7-����ز+�&:�xوذ3�V'�؟

 !بتصويب هذا اخلطأ ؟وملاذا مل تقم حمكمة املوضوع 
ين مـن خطـأ فـي تطبيـق  ما تقدم يضحي ظاهرا ما عاب الحكم الطعـومن جملة.. ومن ثم �

ٕالقانون وامساك محكمة الموضوع عما هو واجبها فـي اإللمـام بصـحيح واقعـات التـداعي ، فضـال 
عـن إعـطـاء اـلـدعوى وصـفها الـحـق دون تقـيـد بمـا ورد ـبـأمر اإلحاـلـة مـن أخـطـاء كاـنـت تـسـتوجب 

 .ٕوهو األمر الذي يجدر معه نقض الحكم الطعين والغائه .. التصحيح 
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 ثانيال لسببا 

حيـث .. احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة : 

عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد املعتربة التـي 

اعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن ، وهو ما جيعل هذا احلكم قائم علي غـري 

 لنقض واإللغاء سند من الواقع أو القانون جديرا با

وقد تعددت أوجه القصور يف التسبيب التي تنال 

من احلكم الطعني والتي نشرف ببيانها من خالل 

 :األوجه التالية 
��%מ�� ط��ق�א����ون�����%���%מ��������א� ����وEط���2)����א���מ�א�ط	�ن��)����/'و���:�א�و���א0ول���

����.��%%���%%��P��%%'%%�.�א- ,%%�מ�א���3%%ل�و�%%מ���%%�ن�	وא/�P��%%'א%%0و�אق�و��'%%ل���%%�

�����-� وא� �����.�وא� �.�����#�א��و&وع��� �Eص�א�وא/	#��ن���%�د� �E%�ن�^�%)

�����������������������D�%E��د����و-�د��ل������و�C��%.��%د���د�%#�و��%�2ق� �F%د��%�ن���وא/	%#�'%و���

�.����������Nو�د��)����,�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
 لحكم علي األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل يجب أن يشتمل ا 

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

 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 ������������%A�%�ن�א/�א!"%��א	(%��c ������א/����ن�!���و�����B��?;�>�|cدא�%���ن��)2�%?���L
�g6A��&א�k/א��د/Wوא����m�g"!و�k/وא/�'و��א�����0;�ن�א4'���^�C�J�������،�����"A/�

�����������g%6A��&א�k%/א��د/%Wא�Z8م��%��'אد�7%=د%�AJ%����و�ن�	%7��%-�א�� ��bو!���2B����7א�
�Boو��1;�ن�א�،��GFVl7��7:&و������I���&�0אcو������w������.�!�K'א�����7א�دא

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

مـن وأن تطرح مـا يخالفهـا الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 

�������2Bو!�����3��%7�L%Aא!��"%������������� �Jع��ن��E�	א��2Bi�LA�|t��������%/7�0%-��د%��g
����g<�אWو�אق��?K���I�'K���.و

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

 وأيضا من أحكام النقض أن 
ـدعوى   ـائع الثابـتـة ـفـي اـل ـي الوـق ـي المحكمــة أال تبـنـي حكمهــا إال عـل األصــل أـنـه يتـعـين عـل

أورد ـلــدي م إذ وـلــيس لـهــا أن تـقــيم قضـــاءها عـلــي أـمــور ال ـســند لـهــا ـمــن األوراق ، ـفــإن الحـكــ

تحصيله لواقعة الدعوى وسرده أقوال الطـاعنين الثـاني والثالـث وفـي سـياق اسـتدالله علـي تـوافر 

نـيـة القـتـل ـلـدي الـطـاعن األول أـمـرا ال أصــل ـلـه ـفـي األوراق واتـخـذه عـمـادا لقضــائه ، فإـنـه يـكـون 

، إذ أن األدلـة فـي معيبا بالخطأ في اإلسناد وال يرفع هذا العـوار مـا أورده الحكـم مـن أدلـة أخـري 

المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو اسـتبعد 

تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل فـي الـرأي التـي انتهـت إليـه ، لمـا كـان مـا 

 .تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

 )٢٢/١١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علـي مـدونات الحكـم الطعـين ، ومـا أوردتـه أنفـة البيـان ق جملـه المفـاهيم القانونيـة وبتطبي 

، يتضــح أنـهـا اعتنـقـت للواقـعـة صــورة ـفـي شــأن بـيـان الواقعــة محــل هــذا االتهــام محكـمـة الموضــوع 

، بـل تسـاندت فـي ثمـة أدلـة يقينيـة ولـم تقـم علـي .. وتخمينيـة مخالفـة تمامـا للحقيقـة والواقـع ظنية 
اـلــذي يحـمــل "  اإلثـبــات األول شـــاهد) ؟؟؟؟؟/ الـمــدعو(عـلــي اـلــدليل المســـتمد ـمــن أـقــوال قضـــائها 
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الـذي سـبق .. وعلـي األخـص مـنهم الطـاعن  "ضغينة وكراهية ولـدد فـي الخصـومة مـع المتهمـين

لســنة  ؟؟؟؟؟رـقـم وذـلـك ـفـي القضــية ) ؟؟؟؟؟(ـفـي مقـتـل ـشـقيق الـطـاعن ) ؟؟؟؟؟(وـشـهد ضــد واـلـده 
ومـن ثـم يتضـح أن  .. ؟؟؟؟؟ كلـي ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟المقيـدة بـرقم  .. ؟؟؟؟؟ جنايات مركز ؟؟؟؟؟

السـيما وأنهـا ال .. هذا الشاهد هو خصم حقيقي وفعلي للطاعن بما ال يجوز التعويل علي أقواله 

للـطـاعن وـبـاقي ولـيـد الكـيـد والتلفـيـق .. تـمـت للحقيـقـة بصــلة وأنـهـا مـجـرد تخـمـين وافـتـراض ظـنـي 

ـهـو األـخـذ بالـثـأر لمقـتـل شــقيق  لهــذه الواقـعـة المتهمــين مبـعـث ارتـكـاب حـيـث زعــم ـبـأن.. المتهـمـين 

 .الطاعن علي يد أشقاء المجني عليه؟؟

 رغم خلو األوراق من مثة دليل علي توافر هذا الدافع 

 وانعقاده يف نية أيا من املتهمني 
وא�%د�א�5%�*د�����(؟؟؟؟؟/�*%و�א��%د�و���..�ن�����7�ن�א���3.��ن��%ن�&%�ن�/ �%#�5%��ق�א�ط%��������������� 

�Hذא���ن�*��(���#���� ل�وאE0ذ����������3ن��و�)�א���س��ن��% מ�/ �%��*%و�א�5%�*د�������������������)�א0ول

����0�ل�א��� ل��������%#�����..��و�%��_��%ن�א�	�%���&%�Lو3�3%�ن��%�מ��������������)؟؟؟؟؟(������%��R������%3ذ�א�%E

�!!.��5`���_��ن�א�	���� ���و��*ز�א��	�ن���מ��ن�א�	���؟؟

 مما يؤكد أن أول من أطلق شرارة الزعم املكذوب

 بأن الفاعلني هلذه الواقعة هم املتهمون احلاليون 

 هو ذلك الشاهد األول .. بغرض األخذ بالثأر ملقتل شقيق الطاعن 

�א/%��%2Bi��א	�E%�ع�����������%����א/������א/"�%7����I�cو��N�� 	و�א�03א�g!�)����א�..
�������?��م�!��م����د/��<��Q/وذ������MوFB	א��FG�LAא�א/8�r����..������%B"/א�LA�?��..���%�m

�������������������������%���%���3�%^��L%Aز���%7�5%אد%��Sذ/%�Qא/)%�G��وא�'�g%mو�א�0%3א/��oא/��3?�وא�bد�"J
�:و�SFGא2Bi�..�L/��/�;�^3��o��א	��Eع�

  األويل احلقيقة ����
/%%د��%%�ن��ول��%%ن�*%%�ول�"�%%)�/%%מ�������..�؟؟؟؟؟/��ن�א�5%%�*د�א%%0ول���

א����%%)�("���%%�";���/وא�%%���%%)�א�وא/	%%#� ���%%����א�5%%�ط#��Mد%%-�

%3מ�ذ*%��"�%)������..���C/���)�د����2و��)�و5(�א��و.�א����ق��������)�����

מ�א��5ط#�� ط����زא��%��و %��3.�א�وא/	%#��%ن��ول�و*�%����������/#�

و�د�)�����;�א�� ,�%�ن������%��،������..���)���,��وא/	#��Eذ������������3
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/%%�מ�/%%�� ,מ�،�و���%%���%%�ن��	�%%מ���%%دو�7א�وא/	%%#�و���"و��%%�ل�

�,�ز��ل�5);��ذ�(� �.�

 وما أن قتل ا�ني عليه حىت أسرع املذكور حنو قسم الشرطة 

 بل عندما حضر جنل ا�ني عليه ! سابقا أجنال ا�ني عليه أنفسهم ؟

��������������O2��%	א�L!�%و��-��%6! %?�;%?� %��+����������..�J�0@%��g� ��^`���j%��-�א/`%���%?�א
������%/��#�����L/���"�����-%7�g%m'���Zن��!�א/%���7�0/%�������..........�"���و�'��g%mن������،..............�

�����/~د��QA���Hא	8א��א	FBو�%��وא/%����������k..�؟؟؟؟؟/�-�א	�'����2;�]�א/�ZF& ^�א24
�������������������������>�S�%/وא��%Eא���%��-�F%A/א�L��X��|���:��g%'ض�א����%�م�%7-�א/`%�-�وא	%����א/�%9�;

��.؟؟؟؟؟�7�b����c';�8؟؟؟؟؟�/(����؟؟؟؟؟א���4���!�
 ر الذي يشري بوضوح بأن ذلك الشاهد األم

 حال إدالئه بأقواله كان هو الذي يأخذ بالثأر لسجن والده

 يف القضية املذكورة 

  الثانية احلقيقة 
�ن������Fد�و;���#�ذ�(�א��5*د�א0ول�و�دמ��'%دא/�#��/وא�%��������������

����/د��E�)��ن����ل�א������7،�و�ن�א�����#�א�	��%#�א��%و/��������..�

�..����*و��ن�&�ن�א�� ,��ن��� ل�5%��ق�א�ط%��ن�����..�؟؟؟؟؟/��ن�وא�د

و*و������زמ���ن�"د-����2زא����א���ذو�%#�/��2%#���%)� 	�%د��������������..�

��%دא��)�و��)�אE0ص�א�ط%��ن���("�'�ق�א�وא/	#�א��א*�#����� ,��ن�����

و ������و�ن���`��)�א0ذ*�ن���,מ�/%��وא��%ذ�(���%3א��5%��ق��������������

N%%%&و� ��א��%%%دود��وא�%%%'E��%%%,^ن�����#�א� %%%)�א�ط%%%��ن�دو��%%%��

����,%%���,%%מ�،�ودو��%%����%%�ن���%%��ط%%�!��%%)�א�وא/	%%#�א0و�%%)��%%ن��

�!.ط��ق�وא�د��؟

 وعلي هامش احلديث 

����������������N%�� 	א�b�%�'f��%��cم��%�mن�وא!"��א���SFG�H�@V%8م�����%���% `:ن�وJ�%�J'�و
���������������������%�����%��bא/��f���%6����%2%���%8م����;�،�-���<�1دא���א/`�&�&����"7��Gذ�pא�u�k/א
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�(����..�7���א/"��|A`Jن������A�|tن��;�k/א��!%���������א%���4�b�%���f�-%7؟؟؟؟؟���؟؟؟؟؟�/(%��
����8%;'7�b����c؟؟؟؟؟������';F%/א��%@����..��������������+8%����2و���%��א/';%&����J�%)�:7و��%�mو�'و��%�mא'zن���%� /

����-%%�%%�lא���%%�Gא/'א��א!"%%�A/�O2��%%	א�M�%%BJل�����%%�A/�Q%%/وذ�?%%����<�א��J%%�م�א	�%%&�&Wא
J�?i��"!א/�א��א���4�QA.�

 وهذا أيضا ما تغافلت عنه متاما حمكمة املوضوع إبان قضائها يف هذا االتهام 

  الثالثة احلقيقة ����
�ن�א��5*د�א��%ذ�و���..�و � ������)���� �دמ��..�*ذא����P& �و�	د���

..����ل��ن�א���א*�#�وא�&��N#���� ,��ن�و��%)�אE0%ص�א�ط%��ن������������

%%5��%%(�–��%%����	%%ل��/وא�%%�����–���%%�Cز*%%#��%%ن��^�%%#�א���%%د����

و*و������ز.�א�����#�א�	��%#�و����%#�א��و&%وع��%ن������������(وא� ���ق��

% و�������)�א� و'ل�"������'%و�*����%)����7%א- ,%�מ�����������Dא��%�0א�%ذ

�دמ�א� 	و�ل���)��/وאل�*ذא�א��5*د�א0ول�و�%دמ�א-ط��2%�ن�"�%)�������������

�/وא����(����و�د���.�

 حيث أن األمر الغالب عليها 

�%^�و����A%%6J&%��א��دא�%%�������ن��SF%%GאW!%�אل�&%��Bن��@A�/وא��%%���B/������%(7و��%% �"7�
��O2��	م�������������..�א�%�J:/ع�&%��א��%E�	א��%2Bi��%���%����%��א/��N%�� 	����7א�bFpא�N�و�

6�?�א����zوא	"�|�/�א!"�FG�bא�א���Jم�..��'�0�7C�/א��;=��Q/ن�ذ�m.�

  الرابعة احلقيقة ����
�ن��%%��ز��%%��5%%�*د�א�%%�3O.�א%%0ول��%%�ن�א����� ,�%%ون��%%���ن�5%%�*دو

���(%%��%%�� ,מ�،�%%3מ� و�%%��א�ط%%��ن���%%و�א���� %%�A/%%��وא��%%��Hאز�

����������%Hن� �%(�א��وא�%#� ��%)��������..�������ط���������������������Dو

�.א�ز�מ���ن�א�� ,�ون�א� ��وא�א�وא/	#���Nض�אE0ذ�������3

 حيث لو كان ذلك صحيحا 

���������?��/�����cWوא�L/وWא��G�0Jذא��G�(/ن�א�B/)א��FV����8���2;��l9/���(�������?���Gو
�����-�^�א/`����?����O2��	א�..���mو���8אل������و�"c�0و��������%AG��Z�%/�0%A�!و��%������ذ��Z�%!��0%و�
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��������������S'%2�-%7�O" )/א�LA�M��!�-)/א�>�-�z�����?�!�-7�..��������¢�%Y�j�Q%/7%��و�ن�ذ��..
��%��،�و�ن�א/�א!"%��<��BJ��%��A%�ن����������m%�ن�א/�%�ل����CA/�5/�%ن���%B���l%9/���F%VW���%%@/��

����CK�>�Qو��|���?iא![�و�A/.�

  اخلامسة احلقيقة ����
���������%'��ن�א0و�אق���د.���)��, �ن����ز����א��5*د�א��ذ�و�����7

�/وא�%���%)���&%����%�Lא-% د--.�و�%)� ����%�.�א�����%#�����������������(�

א�	��%%#���%%)��ن�א�� ,�%%�ن�א�3%%��)�وא���3%%����7%%����%%وزאن���%%)���

�����������#�����#�و��س�א�ط%��ن�و�%د��%)��%�ن���%د.�א� ���%�.�����.�.

א�3%��)��(و�/وאل�����*����)��ن�*ذ�ن�א�� ,��ن�������)����ض�'� ,��(

��#�)�وא�7��3��.�מ�������#�3

 وهو ما يؤكد

�������������b�7��Jא��6/1ق�א��G�c���0ول���^�/�FG�Zא�א/)�G��א	F;���و�@A�/وא���B/6��א!
��O2��	���..%7'�א�����Wא��Gوא/�א![�،�و�����CA/��@/��	����/و�wو�אق�������W�%���C%Eن�وא�%;�ZF%/

��� ��.و7[�ذ/�SFVlJ�j�Qא/������א/"�7���و�2Bi��א	��Eع��"�Oא�

  السادسة احلقيقة 
א0ول���ن�E5�#�3ص���ن������E!�א����)����%������"/�א��א��5*د���

�%ل���%���������..���������5ل��دو�7א�وא/	%#���������%����D)؟؟؟؟؟(و �%�ن��

��ذ�(���د�א د� ���..�ن�ذ�(�א�E5ص�/د��5*د�א�وא/	#���� ,���������

�)�.� �����.�����#��٨د���3��3ص�(א�����#�א�	��#�

 ورغم ذلك مل يظهر هذا الشاهد 

�%^����..�א/����J�j�k#"�ود+�Az %��0..�و9��j?���7م�א/������א/"�7��������C�/א��%�'G�c��%<�
�L%%Aא/����%%��א/"�7%%���..�7"%%�0و��7!)%%��0و1د�l��0%%3!�א/�0%%�|%%t�0;%%�ن�%%����%%c��/)��G�%%"��-%%7و

iع��E�	א��2B�(����+��/����/و�S����1�..�����������'��%6�A/��%�mو��8م��ن�א/�א!"%%t��%d�����j��7��Gو
����Wא��G�(/ن�א�)/�LA-�����������ولא/�א�د��g�@V��Z'V��+��K��Iوא/�א![�،�و�ن������CA/��@/���

�.אWو�אق�
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  السابعة احلقيقة ����
�C%%מ��ن���%%��א��%%�ض�وא�O&%%���א�'%%�د���%%ن�א�����%%#�א�	��%%#���%%�ل��

�،�و�C%%מ��ن�א���/�%%�.��؟؟؟؟؟'%%د��� %%���`��..��%%�ن�א��0	%%#��א�� ,

א���3 %#��(�%�ن���%�מ��دא�%#�����%#�א��و&%وع����������� ,א���د�#��%ن�א�����

%%%�.�ص���� 5%%���"�%%%)�&%%%�ط�א�ط%%%��ن��)��١١%%%ط��٦%%)����&%%%��א�

�ن�א�&%��ط��%מ����..�وא�� ,מ�א���3)�� ���`��	�'���,ذא�א� ���`��������-"

��.؟؟؟؟؟ �������&���&�ط,���"-��)

 لتغيري يف احلقيقة الذي غضت عنه حمكمة املوضوع الطرففإن هذا ا

����������������،�L����%!���%7��%ªو�אق�دوWא�-%��%�3�@V�������"!א�A/�Z'V��+��K�¡��Gن����;=�
��%������������..�و��Gא7W'�א/��ZF�¢���7م�2Bi��א	��Eع����������Z�%&�Hא'%c1�Z��F��J�j�Q/و7[�ذ

�2B��>�:K�����/1�'(J�jو��I��7��	א�b���!.��؟���gAGא/�!

  الثامنة احلقيقة ����
و��%%)�אE0%%ص� ����%%�.�א�����%%#�א�	��%%#��%%��L..�א���3%%.��%%�0و�אق��

��%��א% ,ل��/وא�%����%����������)�&��ط�א�وא/	%#��(א��5*د�א���3)����P%& �

�ن�א�&��ط�/%د��������..��و�د��א��5*د�א0ول������������(���Lو*ذא�د��ل�/�ط

و�%�س��..�א �)��	�و�� ���ن�*ذ��א�وא/	#��%ن��/%وאل�א��%ذ�و��������

�%%د��ل���%%���..��%%�;���%%)� ���%%�.�و��%%��L	�و�%%�.���%%���%%ز�מ������

�ز�א�&%��ط��..��Fא����ن���E�;(5ج��ط�ق��/وאل�א��5*د�א0ول������	�

���#�و�	 'מ���ن� ���� ���מ�  و'ل��ذ�(�Oن�א�.�

 هذا يؤكد يقينا 

����%!�';F/�5א���%������������ن�א/���������-%�L%6��/وא�Z'C�/�%��Sم��%�و��%�%-�א/��Q%)7
�%%��N..�א/�א!"%%�����gC%%�Jوא��א/�א!"%%�'%%K����%%�����b�X�%%/�Q/F%%�0/%%��!%%�م��%%�B%%-�א/�%%�ل��

�����Iوא	��/@����7%��	%���و�دG�%��S��א�� %��bאWول�و�����������������oא/��6+�א����������%E�0%3ق�و�א�%)�
�?��.א/�א!"���:�&����و�د/

�
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  التاسعة احلقيقة ���
��������D�%��و�	ل��ن��*מ������ن�� &��P&��ط�א�وא/	%#�"ذא��%�ن�/%د�

و*و�א����מ���%ن�� وא�%دא�������)���� �(����א�ط��ن���(�#�� ����.��د�

و��%%���%%�ن��%%)�א��%%�*������%%#��%%ن������..����%%�ن�א�وא/	%%#� ���%%����

�!!.؟)����	��א��وא5)�(؟؟؟؟؟/�د�)

 ولكان أتضح له أيضا 

�L�%%��U�%%��Z�%%/�O�،�و�'V��0%%��m%%'�؟؟؟؟؟�/��ن�א	%%����א/�%%9��L;%%�ن���'�%%��א/".%%2
��L�م��Jאc��א	��2%�ن�אWول�وא/�%9���������LوFGא��=;��!��م��د/�������..�؟؟؟؟؟/����LA#B%�ن��..�

������0%%)@���Q%%/7%%-�ذ��%%;l�/��%%��c�b�%%�'f�Z'%%c�����%%�/و/%%��;%%�ن�א��א/�א!"%%�..��g%%�����%%/و
��CK�g��א/�א!"�� �/�0�6iو�O2��	ع�א�mد��2Bא�.�

  العاشرة حلقيقةا ����
�ن�א�5%�*د�א%0ول�/%د�ز�%מ��%�ن�א�وא/	%#�������..�و�ن��*מ�א����2ق���..�*ذא��

�)����DRو����Lن�א�����Lو�E�;�%�3%�وج�א��%�س����	%���������������د3.���

)�����(���د�����'���א���N��)�و��,מ�א���.�ن�א��

 ورغم ذلك 

���^%%oل�א�%%!�Z�%%&�0J7%%-��%%��د��CA%%67�0%%/ن��%%BJ����G�%%���%%��-%%7و�אق�Wא��%%Ap
�������������������،�;���2".�8א/�����-�א/���H�=G�-7�ZW�?Kא/)��د�א/�F-�ز��א	%��o؟؟؟؟؟/وא�

وFGא��=;��#������ع�¤���/��Q(Aن�/�Aא!"��X7�'��6J%��'�	%��و�د��%�Wو�אق�����������������..��c�����Gد
�..������%%��وJ"%%2��א/)%%�G�%%��Z��|%%.��-��G��&%%�א%%7��2G-�א�د��S\���%%#�Hو�د�;%%7�0%%-���

�.א/�א!"��

  عشر اديةاحل حلقيقةا ����
�ن�ز�%%מ�א�5%%�*د�א%%0ول��%%�ن�א�� ,�%%�ن�א��#%%3�3א0وא2%%ل��%%��وא������

�����#�����د���)�ذ�(��)���3%�������)��ل���,מ����Q(��#������ون�

�ن����מ�،�������%��/%�ل��%Hط�ق�א�ط%��ن���%����%���Dوא�%د�'%و���������������������

������(���.א��
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  ثم يأتي ضابط املباحث 

����%���و�>%��������������������CA%&���%ز���Y��2��7�����-B��j�N/�9/وא�L��=;���lن�א	���2ن�א/�9/
��+��0�A�rsא�S���^Az��-��2������،�و�ن�א/`�G����0��K��������+�.�

 فإن من شأن هذا التضارب 
أن يقطع بأن لصحيح الواقعة وظروفها ومالبساتها تصور مخالف تماما لما ورد باألوراق �

إال أنها لم تفعل مما ) وهذا واجبها(كان يجب علي محكمة الموضوع البحث ورائه والتنقيب عنه 

 .يعيب حكمها 

  عشر ثانيةال حلقيقةا ����
�ن�&��ط�א�وא/	#�/%د� 	�%د��%)�'%�����&%��א� ���%�.��ن���%وמ������������������

א����%)����%�����0ط%�א!�א��%زאع�و*%מ�������)��%מ���%ل��%����%د�������(� ��מ��

وز�%%%מ��%%%�ن�..�وא�5%%�*د�وא�� ,�%%%�ن�"�%%)��%%%����ن�،�و�%%��2 �ن����

��������������%����(%��وא�5%�*د�א%0ول����א�	��#�2א0و�)�א� %)��� �%)�"��,%��א��

�(�%%#�אE0%%�@�وא� %%)��%%)��%%�ن�/%%����ن�א�	��2%%��"�؟؟؟؟؟���#%%�2"� 

%�)���)���)��%د�ز��%�����(�� �)�"��,��א�� ,��ن�א��0	#����� �"��#%�2��

�و*ذא��������E!�א�����#�"�؟؟؟؟؟

  حيث قرر الشاهد األول 

�%�0وא	�O2��%א/9:�%��אWوא%3?�%7-��A3%��وא�%�����������������A�r%s�0وא��%l%���'%!�Nن�������..�+��
��-�������0(؟؟؟؟؟/�א/`�A�rsא�Q/F;و�S�/ل�وא�V�-)�א�����	وא�،��L��%-��V/����0%א�(؟؟؟؟؟/�א/�%9

0�A�rsوא�S�/وא�(�N/�9/א����	؟؟؟؟؟/�،�وא)��^�����<�02�)��دא�'–א�-�

  فهو ليس قريبا هلم ؟؟؟؟؟/ أما املتهم الرابع 

 )؟؟؟؟؟(ولكنه من ذات البلد 
وهو األمر الذي يجزم بأن ثمة خطأ جسيم وقع فيه الضابط في تحرياتـه مـن شـأنه الجـزم  

وبـرغم .. ة وأطرافها وظروفها ومالبساتها تصور مغاير تمامـا عمـا زعمـه هـذا الضـابط بأن للواقع

روحا علي محكمة الموضوع إال أنها لم تعمل علـي فحصـه وتمحيصـه وصـوال طأن ما تقدم كان م

 .لوجه الحق في الواقعة الراهنة ، بما يستوجب نقض حكمها 
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  ذلك كان ملا 
ح أن محكمــة الموضــوع لــو كانــت قــد اســتخدمت ومــن جملــة الحقــائق أنفــه الــذكر يتضــ

سلطاتها في فحص وبحث أوراق هذا االتهام وتمحيص ظروفه ومالبساته لكانت قـد تأكـدت يقينـا 

من أن للواقعة تصوير مغاير تماما لمـا ورد بـاألوراق ، أمـا وأنهـا أمسـكت عمـا هـو واجـب عليهـا 

ي يســتلزم أن يـبـين الحـكـم حقيـقـة ذقصــور ـفـي التســبيب اـلـفـهـو األمــر اـلـذي يعـيـب حكمـهـا بال.. 

ـت يقينــا أنهــا  ـدعوى وظروفــه ومالبســاته الحقيقيــة وعــدم االنســياق وراء مــزاعم ثـب الواقــع فــي اـل

صدرت عن شخص له مصلحة في الزج بالمتهمين فـي بـراثن اتهـام ال يـد لهـم فيـه انتقامـا مـنهم 

 أقوالـه مـن شـبهه الكيديـة ومن ثم ال تخلو.. لسابقة قيامهم بالشهادة ضد والده في واقعة أخري 

مصـادفة ال يعقـل وال ) حسـبما زعـم(والتلفيق السيما وأن وجوده في مكـان الواقعـة لحظـة حـدوثها 

ومن ثـم وحيـث أن ذلـك كلـه كـان تحـت بصـر محكمـة الموضـوع ومـع ذلـك لـم ! يتصور حدوثها ؟

لـه بـالنقض تفطن لبهتان ما قرره هذا الشاهد بما يجعـل حكمهـا معيـب وقاصـر ومتعـين التصـدي 

 .واإللغاء 

 وهو األمر الذي 

��������������������������%!��%�����%BCA/�]/�%`	%2©-�א`Jن���O%"`/א��%Boא��%2Bi�L%A�0%"7�O"�%ن���;
�L%%A�g%%"Azא�D�و���%%��!%%��6Cm%%����وV�-%%7����%%6i%%:ل�אWو�אق�وא/�א!%%[��..��و�אق�א/%%�

������L%A�� A%&�'�=Jد�و��(A/�b��!��J�-7و�אق�W���H�c��7ق��`��ZF/א�'�Wא�Z�7��m'"	��¥%A 7
('�%7-��!%�אل���@و;�ن��'����LAא��Boא/`"��Oن��..��2B��	��l��H�c!�א�����2Iאא2z©��ن��

�������������D��`2©-�א	`�/[�/�0��LAن�א��UCm��!��Boو�אق�א/�/��Bo7-�א�S'`&��#א/)��د�
�.و�!�אل�א/)��د�

 وهذا وفقا ملا هو مستقر عليه نقضا من أنه 

;%%2B���ً��א	�E%�ع�8�J/�0%א	�8/%��א/%��������������kد��7و�/)7�%-�א	�'���ن��J��'�א/�%�אل�א������
��%%Gא'J���0%%�m`"%%�ن�	א��%%Boא�b��ن���א�2B%%���"%%���نX%%��7"�%%|�،�و;%%�ن��%% 7�O%%-�7%%�و

���bא����!و�د�Z�Gאل���������g%E'"�&وא�b�% �%-�����������א/%���Dو����د/%���G'%K����%m�B��g%z��
2©�������������6'�و��6+���zم�א��LA�����د/%����/����GH��!�g)&1L/�אH+�و���mא/���Dא	�

��b� 9/(���+��א	7-��א�������!���/����A�rsאل�א�!�Iא�!��������%�����%��bא/��fא/�% ��و�'�C#�
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���¢�iن��(������K1م�א�������������%��%��<�א/)%��د+�وVא'J�-%�:ً�m������%���H7%'و�������1د���%"�������%"��
������2;�،�'��������W�+7%'دد�bH�%c��z'(/א�b��'fو�"%��7%'و�������ن���%��A�r%s%7-���;%9'��!%�אل�א

�����%��+'%(���%%����©2zوא��%%7-�א/�א!"%�–���%%�c�-%7����Z'%V–�1���ZF%%/%����א	ع�א�%%mد��C%K�L%%/
�م��Jאc��א	`"%�ن��0�Cc������GFVl������������S�%Eو��Q/7-�ذ�g6A��&وא�L@�/א�Z�Gאل����!

�.�#�Bن�א�oد¢�
  )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة –ق ٦٨ لسنة ٥٢٧١الطعن رقم ( 

 كما قضي بأن 
التي استند إليها ة من المقرر أنه يجب علي المحكمة أن تبين مضمون األدل

الحكم فال يكفي أن يذكر في عبارة مجملة الدليل أو األدلة التي اعتمد عليها 

كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن يذكر فحوى 

كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به وما له من دور 

 .ذي خلص إليه ه المنطقي في استخالص الحكم لمنطوق

 )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنة ٦نقض رقم (

 وأكدت حمكمتنا العليا علي وجوب بيان الدليل بقوهلا 
وجــوب بـيـان األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكمــة وبـيـان مؤداهــا ـفـي الحكــم بياـنـا كافـيـا وال تكـفـي  

قـة وافيـه يبـين منهـا مـدي تأييـده مجرد اإلشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الـدليل وذكـر مـؤداه بطري
للواقعة كما اقتنعت بهـا المحكمـة ومبلـغ اتسـاقه مـع بـاقي األدلـة التـي أقرهـا الحكـم حتـى يتضـح وجـه 

 .استدالله بها 
 )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر ٦نقض (

 ثم بعد ذلك 

 ولو كانت حمكمة احلكم الطعني 
الثاني والثالث قـد اعتصـما فـي ا أن المتهمين قد أطلعت علي أوراق الدعوى لكان قد تبين له 

وهـذا األمـر الـذي كـان .. أقوالهما بأنهما لم يتواجدا بمكان الواقعة واستشـهدوا فـي سـبيل ذلـك بشـهود 
يتعـــين عـلــي محكمـــة الموضـــوع االســـتماع إليهمـــا حـتــى يتضـــح وجـــه الحـــق ـفــي االتهـــام المســـند إـلــي 

 صــحته وتبــين عــدم تواجــد المتهمــين المشــار إليهمــا والــذي إذا مــا كــان قــد اســتبان عــدم.. المتهمــين 
لكان في ذلـك أبلـغ األثـر فـي أقـوال شـهود اإلثبـات وفـي الواقعـة برمتهـا إال .. بمسرح أحداث الواقعة 
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أن الحكــم الطعــين قــد التفــت عــن ذلــك وهــو األمــر الــذي يوصــم الحكــم بعيــب القصــور فــي التســبيب 
 .واإلخالل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه 

�7�%�;��د����%)�د�%وع�א�ط%��ن�����������������:����3)�و���א�א ������/'و��א���מ�א��ط	ون������)�א� 

���#�2%%[��#%%�����%%�.�א���وذO%%���دא�/�'%%�א�و����א %%�����%%#�و��,�%%#� ���%%5א	و�دא�

�-� %�מ��%ن��,%מ�א�%د��Lو�وא�, %��و��'%��و ���'%���%ن���������� وא����#�א� �,�ز�وא� )

�-��ط�%%2ن�א��ط�%%����L'%%��و�'%%�����%%ل� %%��د.�����%%#�א��و&%%وع�"�%%)�� ��%%��א.�'%%��;

����,��"�)����7و��ص�א�د��ع�א��و*����Dط��ن�

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 

�������H�%%c��%%!��%%Boא�Sن�7%%���و�د��g%% ��%%1�0ذא����%%2Bא��SF%%G�H�%%�!�>��'%%�	%%7-�א
������������������-%7�0%�/1�L%����7��و¤�A��و����7�O ����+�2"7و�0cא&���/�0	%��א�b��0%...�........�" ��א��m

� ����/����6א	 `?�/�0"7�Q/Fن���B�.�
 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ة ملــجموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 
غامضة فيمنـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا و

أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 
وى الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعأو كانت تشوبها االضـطراب 

 بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فإنه يكون وعناصر الواقعة ، 

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
�ن���%%ون���%%���ذא %%���%%���ط�%%2ن��� ��%%�א���%%����%%)�/&%%�;�����%%#�א�%%��ض��ن�א���%%מ��

�����Lא��ط������������%��"�DدF%���%���%,���.�'ن�א�����#�/د���'.�א0د�#�א� )�/د�.�"��,��و���(�"��

�و�אق�א�%د�و@��%ن������������#%ذ�(��� 	�אض�*ذ��א0د�#�وא� 	��ق����,���������[��ن����7ود�א

�.�'��و�'����
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 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
ر أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم  المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــو 

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
�ن�א�������)�/&�;�א���ض��ن�א�O,�מ�وא��Nوض�وא���ص��)� %����א���%מ��	��%����������������� 

��&������.و� و

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩رقم الطعن (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم واألصـــول والثواـبــت القضـــائية أنـفــة البـيــان وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  

ـقـد محصــت إـلـي أن محكـمـة الموضــوع اـنـه ال يطـمـئن المطـلـع علـيـه يتضــح وبجــالء ـتـام .. الطـعـين 

الجلي من أسـباب الحكـم ٕوانما الواضح .. إليها وحصلت منها ما ترمي إليه لدفوع المقدمة األدلة وا
ولـم تعمـل ظـاهره أن المحكمة طالعت ظاهر الـدفاع الـذي أبـداه المـدافع عـن الطـاعن مـن الطعـين 

وقـد ترتـب .. علـي االتهـام الماثـل بما ينبـئ عـن اإللمـام بـه وبمـؤداه وأثـره علي فحصه وتمحيصه 

والقواعد الجامدة الصماء أن ذهبت إلي كتيب الردود سابقة التجهيز  الفحص والتمحيص علي عدم
رغـم أن كـل علـي كـل وجـه دفـاع تمسـك بـه الطـاعن وألصقتها بالحكم كرد مـبهم وغـامض وعـام .. 

وهـذا .. من هذه الدفوع يتطلب رد خاص ينبئ عـن فهـم فحـواه تطبيقـا علـي واقعـات هـذا االتهـام 

 .و ثابت بالحكم ذاته يتضح جليا مما ه

  أوال ثبت حيث ����
��%%د�..���%%���دא���%%)�א�%%د���L%%�ط�ن�א� ���%%�.��	%%دמ��%%د� ,�������

����%%#�א��و&%%وع���'%%ق�*%%ذ��א�	�%%����א���,�%%#�א� %%)���א� �%%.�

�.و��ن�دون� ط��ق�..����������5ون��ن� �ون�/��د��
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���Jن�l��b�'!�N���%���?�א/%c�'��%)�3��%;���k����א/��b�%�'Cو;@����%��%7��%G-�א	������m�?
�������������L/1�-©2`J��2Bא��g��^��1�gf'א��2Bi��א	��Eع�و	��;��C�/א��`A&�L/1�'7Wא
��������������������������O"�%���%#����%&��%<�]m�%/ن�א�%B�m�،��Y'%Kو��د!�%K��%��W��%و7-�!�م����b��'C�/א����c

�!!.��0�m؟؟

 والسؤال هنا 
ذ�Dو���*%)�5%وא*د�'%د/,��א�%��������!����*)��و���אط���2ن�����#�א��و&وع�� �(�א� ����.�؟���������

�!.و���*)�د-2ل����� ,��؟!���'� ���,��؟

 وما هو رد حمكمة املوضوع علي ما أثاره دفاع الطاعن 

 من حقائق تؤكد عدم جدية أو مصداقية التحريات 

�����������������b�% ���م�א/�2)���b��'C��א/"�A3��א/�א��+�א/G�%��?2%(J�k��א�!�LA��Gد���G��2m
��0و7"�0א	���2ن�א/9:���א�������A�rsول�7[�אWوא3?��אW�..����7�%6V��2�����O�A3��L/1�����%��l��

�^�א	����אWول�..��(/��l9/���FVW�2ن�א��	א�]mن�دא��+'Bm���&�/�Q/وذ.�

 رغم أن الثابت أن مجيع األفراد السالف ذكرهم

  أقر بذلك شاهد اإلثبات األول ا هم عائلة واحده كم

 )املقام علي أساس أقواله االتهام املاثل برمته(
وال يوجد بين الطرفين ثمـة " ؟؟؟؟؟ عائلة " وال لمسمي  " ؟؟؟؟؟عائلة " جود لمسمي فال و 

فـي الواقعـة (ل والمقتـول تـولم يفكر الطـاعن أو غيـره فـي االنتقـام لشـقيقه فالقا ..  ثأريةةخصوم

هـذا !  ، فكيف يفكـر الطـاعن فـي تكـرار األمـر فـي الواقعـة الراهنـة ؟ةأقارب وعائلة واحد) السابقة

إال أن الحكـم الطعـين لـم يـرد ..  جوهرية ما تقدم واختالق التحريات لواقعة لـيس لهـا وجـود ورغم

 .علي ذلك إال بذلك الرد المبهم أنف الذكر 

  آلخرا اجلانب عليو 
 �����������������#%�������%���������*و��د�����#�א��و&وع���)�ز�מ�א� ����.���ن�א�ط��ن��ط�ق��%د

������,����(����د*��א�����'�/%د�/%������)��و�*�ذא��%ز�מ���(�א���F#�א�و��د���0و�אق������Cמ��ن��5*د��..�

����'��.'�א�#���ن����������Dوא�د���ط�*و�����ط�ق���)�א����)������و
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 وإزاء جوهرية ذلك فقد عجزت احملكمة عن الرد عليه 

  بالعبارة املبهمة أنفة الذكر ةمعتصم

�������������]m�%/א�אF%G�x'`/ع��E�	א��2Bi�|� )Jא�������ن�FBGو���%{�L%A�H�%c���� %7��
�0��cא�	�L@Bو>���7و����..O"`/א��Boא�M��ZF/א�|��.#���=;��א/����6<�א/�( 

 ثانيا ثبت وقد هذا ����
������)�א���ض�א��د�)��'�#��/وאل�&��ط�א� ���%�.��%�ن�*�%�(��������������

��%�ن�/%د� �%�ن��%)���%�ن�����������د�����%�������%#�/%د� %מ�"ط�/,%�������������

������#C���#��دد��ن�א��^���!�א�	و*و�א�0..�א�وא/�������!%� Eد��%/�Dא�%ذ���

��%�ن����%����%)�א���%מ�א�ط	%�ن��ن�������������ذ�(��و�	�� 'و���א�وא/	#����

و�ن����/��..��,%%%5���P%%%'%%%ن��%%%د����D%%%_�אط�����%%%���2 ���%%%�.�

���������.���א�%�د��.�و��د���%)�א� '%و��א�%وא�د��,%�����������..�و���/ش����

����و�د��,���א�وא�)�א�ذ�F��Dد�����/د�אط�����L,��وאط�2ن�

 ا أنه عليه نقضذلك أن املستقر 
 أن تبني علي األدلة التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة يجبلما كان من المقرر أن األحكام   

ن أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فـي عالطا

تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســه ال يشــاركه فيـهـا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين 

 ٕدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وان كان األصل عقي

باعتبارـهـا معـززة لـمـا ـسـاقته ـمـن أدـلـة أن للمحكمـة أن تـعـول ـفـي تـكـوين عقيـدتها عـلـي التحرـيـات 

 معينـة ةطالما أنها كانـت مطروحـة علـي بسـاط البحـث إال أنهـا ال تصـلح وحـدها ألن تكـون قرينـ

ولـمـا ـكـان الثاـبـت أن ضــابط المباحــث ـلـم يـبـين للمحكمــة .. أساســيا عـلـي ثـبـوت الصــحة ودـلـيال 

 إـلـي صـحة مـا انتـهـي إليـه فإنهـا بـهـذه مصـدر تحرياتـه لمعرـفـة مـا إذا كـان ـمـن شـأنها أن تـؤدي

المثابــة ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق 

 ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط والكذب إلي أن يعرف مصدره

ٕمن حيـث صـحته أو فسـاده وانتاجـه فـي الـدعوى أو عـدم إنتاجـه  ةرقابته علي الدليل ويعذر بتقي
ٕوان كانت المحكمـة قـد حصـلت أسـاس اقتناعهـا علـي رأي محـرر محضـر التحريـات فـإن حكمهـا 

المحكمـة يتحصـيلها يه ال علي عقيـدة اتصـلت يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحر
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بنفسها فإن ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واإلحالة بغير حاجة إلـي بحـث 

 .باقي ما يثيره الطاعن في طعنه 

 )٣٩٢-٧٩-٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (

 يف ذات املعني 
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

  الثاث ثبت وقد هذا �����
�%%#�א���%%מ�א�ط	%%�ن�/%%د�א� �%%.�و*%%)��'%%دد�א�%%�د���%%)�����ن����

�%%���ول��ن���%%��א�&%%�ط�وא�O&%%���'%%د����..�א�%%د���L%%�ط�ن�א��%%�ض��

���%�� ط�%2ن��	%��א�����%#���������؟؟؟؟؟�وא�&�ط� מ��%وמ������؟؟؟؟؟� ���`��

��&������	 ��Lא;א.�،����ون�א�د���Oא�#�'�(�".�

 ويف هذا الرد املبهم والغامض ما يؤكد عدم إملام احملكمة 

  من الدفع املشار إليه دحيح الواقعة وبالقصوبص

�������������������L���g��9/�mن�א	8%�م��%�Wو�אق�و�C2A/��%�m%'�א	(%`'�#"'%m���G�%��א�� %��bא/�%9
�>�y�=%%	؟؟؟؟؟وא�����%%�����%%��j�� %%�/؟؟؟؟؟��ن�א�>�u��%%ª1و�O%%"`/א��Bo�%%2%%��و�د��;�

G%%-�א�2B%%���وF%%Gא���g%% 9אE%%`'אK�M%%��+�א/�א!"%%��<�ذ��)��(%%|�ز%%��א/�%%�����(؟؟؟؟؟
�.و��/@����/�و�אق�

 بل أن الثابت بدليل كتابي .. ليس هذا فحسب 

 ) الربقيات املقدمة حملكمة املوضوع(

 أن الطاعن واملتهم الثاني أكدا علي القبض عليهما 

 قبل تاريخ احملضر املار ذكره حاال 
 ي أرسـتها محكمـةفضال عن أنه من القواعـد التـ.. وهذا ثبت كتابيا من البرقيات المذكورة 

حيـث .. يقرر بميعاد القـبض عليـه يكـون أقـرب إلـي المصـداقية النقض الموقرة أن المتهم حينما 

 .أنه ال يعلم مدي أثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
هــذا وقــد قــرر الطاعنــان فــور اســتجوابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة .. 
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وقـد أيـدهما )  مسـاءا٩ السـاعة ؟؟؟؟؟(بض عليهمـا بتـاريخ أنهما تـم القـ

أي أن القـبض تـم قبـل صـدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 

إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية 

ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواهـا وكـان الطاعنـان 

األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا منذ اللحظة 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

ومن ثم يكون القبض علي الطـاعنين وتفتيشـهما قـد وقعـا بغيـر إذن مـن 

ة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل السلطات المختص

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 كما قضي كذلك بأن 

إلـي أقـوال شـاهد اإلثبـات التهمة المسـندة للطـاعن يحوطهـا الشـك لعـدم اطمئنـان المحكمـة  
ـأوراق  ـدعوى وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط اـل ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
ذن للضـابط بضـبط وتفتـيش الطـاعن أفي حين أثبت وكيل النيابة المـذكور أنـه وتفتيش الطاعن ، 

أي أن الضبط والتفتـيش قـد وقعـا بغيـر سـند في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، 

ٕمــن اـلـدفاع عــن الطــاعن بجلســة المحاكمــة ، واذ األـخـذ باـلـدفع المـبـدي ـمـن الـقـانون ممــا يتعــين مـعـه 
اإلثـبـات ســوي أـقـوال شــاهد المنســوب إـلـي الطــاعن وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام كــان ذـلـك 

لما كان ذلـك .. عين القضاء ببراءة الطاعن يتومن ثم التي طرحتها المحكمة ، الوحيد في الدعوى 
أن األحكام يجب أن تبني علي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى وعناصـرها ، وكان من المقـرر 

فإذا اسـتند الحكـم إلـي واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي أسـاس 

 .فاسد متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩ الطعن رقم(
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 فقد ثبت .. ونفاذا ملا تقدم 
���%)�א��%�ض���%)�א�� ,�%�ن������������������%دמ��'%دא/�#�&%��ط�א�وא/	%#��%)�ز��%�����%��������������

���/وא�%�����%���%מ��% מ�������%د�/%���א�ط%��ن����وא3�0%���%ن�ذ�%(��������..�؟؟؟؟؟א0ول�وא���%3)�� %���`������

���%5��%�מ���؟؟؟؟؟�)�א�����#��%)���ل�����/�מ�� ��מ�����/�ل���&����������..�א���ض��������	��

�.��)�א0/ل�

 ورغم ثبوت ما تقدم إال أن ضابط الواقعة أثبت يف حمضره 

  ما يغاير احلقيقة ؟؟؟؟؟املؤرخ 

��������������������%6!�H�%@V1ول��Y�0��FG�S�'����2א�א/�����،�و�m�� و���Q��¡��G���7=;���ن���Gو
���א/%�����kو..���O"7و�و��0c`:ن���/�%KWא�+�%�L%Aא/����%)�&lJن���l%���'%�J������%6/�'%)@��Q%(/א

�t�0%%8م��%lن�/�Aא!"%���'K��%��7%��+��������������������..�א	�������5A%&��%7��%{�L%A�mن���7!�م���0%א/�%����
�%2Bi�0%��א	�E%�ع�و�p�Z'V��..�������>�0%�����j/�5א/W���g��9و�אق��/1�-%`@J�j��%7��Gو

�26�"7�0�A��8�@��א/';F������2Bو�J'د���#���=;��!�QA�������%6א/'دود�א/�H�26א/(�����א/�.�
�|��.����2B<�א/�( 

  ارابع ثبت كما ����
��ل�א��د���)�א�%د���L �%�/ض�א�%د��ل�א��%و�)�وא�%د��ل�������������������(�����

��&%������..�א���)����%&��Cو�د.�����#�א��و&وع��دא���,�%��و�..���د�

��%%�7/%%��.����,%%�� ط�%%2ن�0/%%وאل�א�5%%�*د�ن�و'%%�#� '%%و��*����

)�،�و�%ن�%3מ���&%.������وא/	#���%��� �%ق��%�L ���%��א�ط%��א�������������%5

�Lא�د�.�

 وهنا يثور السؤال 

ـات � ـان المحكمــة ألقــوال شــاهدي اإلثـب مــا هــي أســباب اطمئـن

وتصويرهما للواقعة ؟؟ ومـا هـي دالئـل اتفـاق أقوالهمـا مـع تقريـر 

 !الطب الشرعي ؟
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 الدليلني الفني والقويل رغم وجود تناقضني بني 

 مل ترد عليهما احملكمة 

 التناقض األول     
 �����א�ط��א���5)���%����3%.�و�%ود�אO'%��#�א��� �%#��%ن����������������ن��

��������������(���ل�א�	�ن�א����)����������3.�..�א�	����א��������Dو

%��������� א� �%�����ذ�(�و�ود�"'%�� �ن�������A���%ط�� �ن��%�ن�

מ�'���5Eن��� ���ن�א-� ��(�� ��#,���.א�

 يف حني مل يورد الدليل القويل

������%��-��G�(/92?�<��!�אل�א�	א�����������OJ�%G���%��| %&�-%�ذ;%'�
��O���%%%K�����%%%���%%%%2א�G';%%%���ذ	א�..��OJ�%%%%G�g��%%%��5%%%%�Bm
�!.א��O���K؟

 التناقض الثاني 
�%�ن��)���%)��%�ض�'%� ,������(�ن��5*د�א��3O.�א0ول�/����%)��/وא�%�����������

א����#�������%�ن�א����%)����%��وא�ط%��ن���^%#�"ط%�ق�א�	�%������������������

�Dل��ن�� ��ن�..�א����/��.���.�

 ر الطب الشرعييف حني قرر تقري

�������2وز��b��א�z:ق�א/�'�|�����������m�)	ن�אl��..��7;%�ن������Gو
����������-%�LAא�2B��א&����Hא/` �|�א/)'�Lو&%=א/�0�|c��)�
�������m�%%)7>%%���ن����2.2%%.A/�Z��%%�/א���%%�%%�م�אV%%�אق�א/"�| %%&

m�L%%A%%'ض�(و7�x:%%&�-%%7))%%�-�..�א�z%%:ق��!%%?�%%7-�%%��7-�
�L%Aא/(%:CK�����:%��x��FGא�א/��5Kא/�0�X &��ZFא/����%��א���������%7�"/

�.!؟)&��
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 وبرغم ما تقدم .. هذا 

 يأتي ..  ما تمسك به دفاع الطاعن في هذا الشأن وجوهرية

رد محكـمـة الموضــوع عـلـي النـحـو الـمـبهم والـغـامض المـشـار 

طـراح دفـاع الطـاعن فـي هـذا إليه سلفا ، والـذي ال يكفـي سـندا إل

 .الصدد
  خامسا ثبت كما     

���%���%�ن�� 	%�ن����ط%��ن�/%د��و�د��%)�د���%������������ن�א��دא���Lن�א����

��%���..����ن�א�وא/	#�و��)�א��Cמ��ن��*��#�*%ذא�א�%د��ع������������	���#��

������و���ن���������"ذא����.�א�وא/	#��%)�א�^%�מ��%ن��د�%����������������

%�.��*�%�(���و��%��"ذא��%�ن������..�و���3ذ�(���%)��/%وאل�א�5%,ود������������

د�و� %���A%�ن���&%����%��"ذא��%�ن�*�%�(�5%,و����������..����D�E%ن��د�%�������

��F#��ن��د���و����"ذא���ن��ن�� وא�د��)�א����ن��ن�א����%ن�������������

�&%%���%%ن���%%�ن��و/%%!�א�&%%��������..��ن��%%��Dא�����%%#��%%ن��د�%%�����

..��%ن�^%�و!�א�وא/	%#�����وא��&�و��و����  �	��ذ�(��%ن�א� ��%ق���������

و�%%د�D..��و/%%�Lא�%%ذ�Dא� ��%%.���%%��א�����%%#�א�"&%%��#�"�%%)���%%�ن�

ن�و�%و��א��	���%#�����و��%)�א�%�Cמ��%�����..�/��,���و��	د*���ن�א���%زل�������

و�C%%מ��ن�א�����%%#��%%מ� �%%מ��,%%ذא���..�א� %%)� �%%(��,%%��א�ط%%��ن���

��א;�������Hن��������)�����#�א��و&وع��ن� 	��ن�א�وא/	%#�����������Oא

,�� �������د��ع�א�ط��ن�"-���,��א� � .��ن�*ذא�א�%د��ع��������������

�و�"����%%��و*%%و�א��%%�0א�%%ذ��Dو'%%מ�����%%א��%%و*��Dو�%%מ� %%�د����%%��

�.א��'و���)�א� ����א���מ�א�ط	�ن��	���

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

�������%9c�0�m�b�cو�ZF/ن�א�B	د¢�<�א�oو!�ع�א�L@��LA�0�mد�-1ن�1!�7��א/`�
���0�A�rsن�����א�%B	א�אF%G�>�H�7د�د�cم�و���7� 7�g-�א	"�����7-��L/1א&���دא��..���%G
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���Z'G�cع��m�������0..�د%�A��% ����%	–����%K��%/�–����%%7-��!%�אل���?%���Z�Gא�� %��b#%��;%�ن�����א/�
������������0%�@����#�0�A����0و�J'د��C���r"J�0و�/1�-`@Jن����2B7-�א��L�����..����g%A@<���%!7%��و�

���6�/���� ��A��0���mن���B����2Bن�7"A�.א/'د�
�)٨٧ ص ٢٤ س ٢/٢/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥عن رقم طال(

�اسادس ثبت امم 

����א�5%��)��%ن����� �����א�ط��)���ن�א��دא���Lن�א�ط��ن�/د�ط	ن�������

و��%)�א�%�Cמ��%ن��*��%#�*%ذא������..��دמ� �د�د��و�ز�����وع�א�	��������

�)�א�ط��%%��א�%%د��ع�"%%-��ن�����%%#�א���%%מ�א�ط	%%�ن��%%מ� %% د����

�&���ن���,%�����..��Cמ��و*��#�*ذא�א�د��ع�����..�א���5)�و�מ� ��/�����5

�ن�����(%%���%% ��*��و�"����%%���C%%מ�����%%�%%מ� %%�د���%%)�*%%ذא�א�%%د��ع�

�,%ول�����..�ل�א��%�����א�����Qل�א�وא/	%#���,%و��������%&��و�ن�א�	�%���

א�������!���ون�א��30א�%ذ��D%ن�א����%ن�א���%ون�"��%���%)����������������

�א�ط#���ن�א���Qو��ن�א�	����א���ذو!��%�ل��%ون��%دמ���������"���د��

و��)�א��Cמ��%ن����..�و�ود�د��ل���0ول�����Cو�ود�وא���3)���,ول��������

ذ�(��Hن�����#�א��و&وع��%מ� � �%.��,%ذא�א�%د��Lא��%و*��Dو*%و��������

 .��א�ذ��D	���א���מ�א�ط	�ن��	���א��'و���)�א� ����א�0

  يث استقرت حمكمة النقض املوقرة يف هذا املقام علي أن ح

%%7-�א	�%%'���ن�א/%%�m[��%% `:ن�א�%%�א���K%%����א	%%����#%%'ض��@(%%G�L%%��دm%%�ع������
��Z'G�c_������D�����SFGא/�K�6V�>�–������������%2Bא���%���������%2-���–�وm^�א/��%6+�א/%�kא

���������א	`�/ ��א��4�m�U��	א�^�'z�-�0���C����7ز–������L�و����%��x<���–�و��Gא/` �|�א/)%'
������%!�0%�m`"%�ن�	א��Bo،�و;�ن�א��א�'K�-@/א�?G��+�FGא��ن��(�gBא/��mع�-�Az|�د

�L%%Aא/(%%��ق��–���%%7�O%%��-%%7א&%%����1/���0%%–א&%%�����L%%@�;�0وא%%mא��<�1دא�%%��א/`%%�-��L%%/1א
���S'%7��0%���%)Cو�(%������z1�0%'א�%�0،�ودون��ن�����������������/'د��LAא/�m[�#������א�c%�0و�������א	���م��

���،��mن�א�m��Boق�!�B��S��6ن��7`��%������������������m�U��	א�^�'z�-�^�FGא�א/��mع��C���r"�
����0وא��د+�|c�0و�� ��LAא�V:ل��^�א/��mع�#���".�
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 )١٦/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ١٢٩١الطعن رقم (

�سابعا ثبت كما

ن��%%)�د���%%���%%�ن�א�وא/	%%#�/%%د���%%���� '%%מ�א��%%دא���L%%ن�א�ط%%�� 

����������������#%������;.��Eوא��%ن�א�%��Qא������%5����%3��%��א% Eدמ��%)�א�

%������و��)�א��Cמ��ن�ذ�(��Hن�א���מ�א�ط	�ن�/د�א� �%.��%)��������������

و��%)�א�%�Cמ��%ن���%��-������..��א��د���)�*ذא�א�%د�C��L%מ��و*�� %�����ن�

�/%وאل�א�5%�*د�ن�����������-%"�Q�%�و�د���0و�אق�����%د�מ�و�%ود�ذ�%(�א�

د���,����ن� ��/&�.�و�دמ�و'!�د/�%ق��,%ذא�א�%��Qو*%و���������������و���و��

א���0א�%ذ��D%�ن�� 	%�ن��	%����%)�א���%מ�א�ط	%�ن� ���%ق�*%ذא�������������������

א�%%د��Lوא�%%�د����%%����%%��/%%د��%%��3Fذ�%%(��%%)��%%دמ�'%%دق��وא�%%#�������

�ن���وא/	#�'و�������C�D�Eא�'و���א� %)������ ��نא��5*د�ن��و�/د�����

�%.��%ن�ذ�%(������"-��ن�א���מ�א�ط	�ن�/د�א� �����..��و ,���و�אق�א�د�و@����

�����و*و�א���0א�ذ��Dو'����	���א��'و���)�א� 

وملا كان هذا الدفاع جوهريا 
ً

:-  
 ه حقــه ، وتعنــي بتمحيصــه وتقســطهن تحققــأالواقعــة بمــا كــان يتعــين علــي المحكمــة ب هلتعلقــ

 والقواعــد القانونيــة صــولن األألــك واكتفــت بقولهــا ذدت عــن قعــ أنهــاال إمــر فيــه لــي غايــة األإا غــبلو
الطاعن في هذا الصدد ، فـان أثاره عبارة قاصرة ال يستقيم بها الرد علي ما هي ..... ...ن أثابتة ال

 عادة  بما يبطله ويوجب نقضه واإلخالل بحسن الدفاعه باإلًالحكم يكون قد تعيب فضال عن قصور

 )٢٤/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٧٧١٨الطعن رقم ( 

   ثامنا ثبت كما 
و�אق��ن�א��%دא���L%ن�א�ط%��ن�/%د��%�زع��%)��������������ذ�(��ن�א���3.������0�%

ز�ن�א�و����"-��ن�א���מ�א�ط	�ن�/د�א� �.���&���ن�*%ذא�א�%د��ع����������

���� ��*�������ز�#��)�ز�ن�א�و����/د�� �E!���,%����%�ن����������..��Cמ�

�מ��ن�אO*�%%�ل��%%)��..�*%%)�%%���א�و�%%������%%��"ذא����%%.�א�وא/	%%#��

����)�א�و���������� �Dج�*و�א�ذ�	א��..����Dو*و�א���0א�ذ�����%	��L�  %�

�ن�����%#�א��و&%وع�/%د�א� � %.��%ن���������..� ����Nو'!�א- ,%�מ������-%"
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ذ�(�و�'%د�.����,%��دون�� %�Aא�%�د���%)��%����%دא��א�ط%��ن��%ن������������

�D�*و��.د��ع�

   اتاسع ثبت كما 
�ن�א��دא���Lن�א�ط��ن�/د� �(��	%دמ� %وא���א�^%�!�א��5%دد��������������

�ن��ق�"'�א��و �'د�"-��ن�����%#�א���%מ�א�ط	%�ن��%מ� � �%.��������

��3�%���%)�/�%د��������� �Dو�%د��% ��*���&���,ذא�א�د��ع�א��و*�C��Dמ�

�.وو'!�א- ,�מ�

ن املستقر عليه نقضا يفي هذا الشأذلك 
ً

  -:ن أن أ
فيمـــا تقـــدم ، ال يخـــرج عـــن كونـــه إلصـــرار وردة الحكـــم مـــن ســـبق األمـــا كـــان مـــا 

ن تســتظهرها بمــا يــدل عليهــا ، وان تبــين أعبــارات مرســلة يتعــين علــي المحكمــة 
الـتـي تكشــف عنهــا ممــا كــان ينبغــي عـلـي ة مــارات والمظــاهر الخارجـيـئع واألالوـقـا

 صـرارن ظـرف سـبق اإلألـي مـا قالتـه مـن إن توضح كيف انتهـت أالمحكمة من 
ن توضـــح أ الثبـــوت فيهـــا ومـــن ظروفهـــا ، وكـــان ينبغـــي عليهـــا أدلـــةمتـــوافر مـــن 
لة ســي لهــا ولوهعــدادإلطــاعن حتــى قــارف جريمتــه وكيفيــة اســتغرقه االوقــت الــذي 

ًبعيـدا ورويـة  قـد تـم فـي هـدوء هذا كـان ذلـك كلـإفيهـا ، ومـا ه جريمة وقـدر تفكيـرال
ما وقد خـال الحكـم المطعـون فيـه مـن كـل ذلـك أعن ثورة الغضب واالضطراب ، 

ـنـه إ ولـمـا كـان ـمـا تـقـدم ، فصــرارًنـه يـكـون قاصــرا فـي اســتظهار ظــرف سـبق اإلإف
 وجه الطعن  أجة لبحث باقي عادة دون حافيه واإلطعون يتعين نقض الحكم الم

  )١٣/١/٢٠١٥ جلسة – ق ٨٣ لسنة ٣٠٧٤الطعن رقم ( 

 ا كان ذلك مل

 �����������|� %)J�>��@&=76'�!��6א�!�O"`/א��Boن�א��Q(A/���¤ع�������#�g��9/ن�א�m
�������������������-%���%J���H�2%K�8و%���L%Aدود�&%�����א/�.��Q/وא&����<�ذ�-W�0�'zو�0cد�mع�א/`�

وF%Gא�t%8م����..�;���2���0>@?����1��7'אد��و�א/'د��L!�%��LAא/%��mع�������������.�.�QAJ�0���¤א/��mع����
��0%%����|c��%%)���%%#�O%%"`/א��%%Boא�>�|��%%|�א/����%%6א	 `%%?�<�א/�(%% �"�%%�د�����%%����

��C�C6J��6 ��وJ�03�X/1و.�



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

 

 

 

50 

��א�	��'%������/'و��א���מ����:����7و���א���3א��,^ א�ط	�ن��)�א� ����وذ�(��	دמ�������وא

���%%ن����א%% �Eص���,%%��وא0د�%%#�א� %%)��%%�C%%�ق����%%���%%�ن�א�ط%%��ن�و�ود�א %%�א��%%ول��و

������������������א�� ,��ن���)�א� ����א�وא/	#�א��ز�و�#��)���,מ�،���%���	�%��א���%מ�و�% و

��2�N�"و��&���

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
ن األول ثبـوت اتفـاق الطـاعنيفي بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا  قصرت المحكمة اإذ 

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

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال الطاعن الثالث 
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 

إال أن  عليـهـا كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

هـا وكـان ذلـك أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكاب
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 
كـال مـنهم مسـئوال عـن بـل يجعـل ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة 

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

  بأن وكذلك قضي

���	�����������S7"%'ض�%�1'אد�>�Hא�%&�x�E���O ��j�0�m`"�ن�	א��Boو;�ن�א�،�Q/ن�ذ�;
����������-�b� 9/א��د/W�Sو�<�&'د��D����אmW"�ل�א/%�m��!�k%��א/`%���ن�،�و!%������������7/�א!"���א/�G�

������5%<��&% ���0%-��%�אG������������دא(B��j1ذ��،����%����%2�mق��%@Jم�א��%�!�LAدون��ن���/?�
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د����7'���/���7%�0،�و%7-��%��m%�ن�אB���%Bo%�ن�!�K%'א�<���%�ن�א/�א!"%�������������������FGא�א�J@�ق��و�������
��%��و<���%�ن������������������������m�g%"!و�k%/وא/�%'و��א�����0;%�ن�א4'�%%��^%�C�J��%������%���"A/�� c��)	א
�����������%2Bא���%���g%"��!;��%2א��א!"�A/�S���lJ�Z�7�0�m�O ����m�;�������b� 9/א��د/��L/1�Z7=د

�0����|c����#�� �"7�b� m.�
 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩طعن رقم ال(

 كما قضي بأن 
مـن المقـرر أن االشـتراك فـي الجريمـة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـن االسـتدالل بـهـا  

عليه ، ويكفي لثبوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله مـن ظـروف الـدعوى ومالبسـاتها ولهـا 
نـــه ينبغـــي أن تكـــون تلـــك القـــرائن منصـــبة علـــي واقعـــة أن تســـتقي عقيـــدتها مـــن قـــرائن الحـــال ، إال أ

 مـــع العـقــل ىالتحـــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يكـــون اـلــدليل المســـتمد منهـــا ســـائغا ال يتجـــاف
والمنطق ، وحيث دان الحكم المطعون فيـه الطـاعنين دون بيـان ماهيـة االشـتراك فـي الجريمـة ، فـإن 

 .يبطله ويوجب نقضه الحكم يكون قاصرا وفاسد االستدالل بما 
 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �������������O%"`/א��%Boא�b��7�LA�و�';F/א��@�����������א/��G�@	א��A��^����%���..�و��` 
-��1'אد��د/��i�د���gB)7ع���E�	א��2Biق�����+�ن��%@Jא��'mא�%J�L%A��C%Eوא��Gو��א�

������7�7�������������%..��LAא��M�BJא/�א!"��א	8���j���J���%��%��<�F%Gא�א	�%�م��(%'د��وא�%��%7-�@�B
�������د/�?�و/%���I%��&%���<�אWو�אق������������A��O2א/�%9��Lوא/������N%/�9و�L%Gא/�%�ل��%lن�א	%�������..�

�������������H�%`1�L%A��%�@J�0وא%�A�r%sא�g%!�/א�/@%�+�%7-�א�%K'J��%!ول�Wق�%7[�א�%@J����-�F%%G
������0%�A�rsوج�א'V����%7-�א	(%.��و�ن�א	%����א/'א�%[�����א	���O2א����+�/����2AאWول�

��������N%/�9/وא�L�;�ن���7�5(��:�د�אc��������/��'�|�א	%����אWول�،�;2%��!%�م�א	��2%�ن�א/�%9
����gز��2�J؟�;�k/א��CA&W������24א�M�G���.!�
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 ويتضح جليا أن مبني هذه الرواية املعدومة السند 

 هو التخمني واالفرتاض الظني املخالف لألوراق 

 وهذه األدلة كالتايل أسفرت عنه دالئل جتزم بتهاتره وما 

  األول الدليل 
�ن�����#�א��و&%وع��%מ� %�.��%)����,%����3%#�د��%ل��	&%د�و��F%د��%��/�� %���%)���������������������������

�%�د��..��ل���;�א��ول��,ذא�א- �%�ق�א��ز�%وמ���������..�א��وא�#�א��ط����ن���د�� ,�����#�א�ذ����������

�ن���ون�א�د��ل�א�%ذ��D/ول���ل��מ� ������ن���'�����Pو�ن�/����,��������������������،�و���7

�,%و�א��%�0א�%ذ���Dط%���L'%و�����������..�  ��د������א�����#���3.�������و����'ل��%)�א%0و�אق������������

�א���מ�א�ط	�ن��)�*ذא�א�E'وص

�ثانيال الدليل 
��������������%�m�-��G�%��L/1����)��S'K����m�B��?���%����..و����Nن�א���Jم�א	��oא�>�?%�

���L/1����)����m�]!وא/�א������������������(�؟؟؟؟؟/���!�אل���G��وא�����G���mא	%�X%�/%2?�אY�ZF%/א
-�`A/���Gא'B/وא�(�L��)�.����Eא/�א!"�(و!��1��)ق�و�א�03א/G�(��א/�9

 ويف هذا اخلصوص قرر الشاهد األول 
أي في (بأنه عقب نزوله من مسكن المجني عليه وتوجهه إلي المسجد 

ن الثالثة األوائل يقفون مع شاهد المتهمي) المسافة بين المنزل والمسجد

وما أن شاهدوه حتى أبرزوا أسلحتهم وما أن هم بالصراخ .. بعضهم البعض 

حتى جري المتهم األول نحو المجني عليه وأطلق عليه .. لتنبيه المجني عليه 

 .العيار الناري 

 وبفرض جديل بصحة هذه الرواية .. هذا 

�م���������;=Jو�O"`/א��Boא��م��وא���J�����mא���@%�ن�������������%;��%���%m����CK	���O2א/9:
�����%2A/�+��%�1אWول�;2%��و�د�����/%��N%���و��j"��א	���2ن�א/�%9��Lوא/�9 �א���"����א/ "�����
����O"`/א��Bo����2�B��0%%�ن�G%��א/������3�% ��0%א	%�����������������������..�ز�m���;F%	אل�א�%!W��%�m�0و���?�

�%�F؟�������@��A/�+א�����S�`��0و�A�rsذ����!�(�'وج�א��C%K����0@%'ض�%A;�Q%/�..�(�������%;=���%7��%Gو
�م�CK�����7و�د�Sא��Boא/`"FG�>�Oא�א/6�د�.�
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 أضف إيل ما تقدم 
��H*%%���א0*%%��)���%%��و�د�����%%���%%מ���3%%.���%%�ل�א�� ,�%%�ن�א�3%%��)�وא��7%%��3/���,�%%��

�ن��د3.�א�وא/	#�� %�A*%���א�� ,�%�ن�א��%ذ�و�אن�����..������מ���������..���د��/��א��5*د�א0ول�

�!.���H*���א���,و��؟�� )�و��ن�/���

 بل أن السؤال األهم يف هذا الشأن 

 أين هذا اجلمهور الذي جاء احلكم الطعني به" 

 !يتقدم شخص واحد من هذا اجلمهور املزعوم للشهادة؟اذا مل ومل

و�J��%%d%%�م���%%G�%%��LC'א��ن�7%%���و�د�SאBo%%��א/`"%%l%%��>�Oن�א&%%���/c���0%%�د��
G��%7%����1!%�ل�%7�L/�%V�?%&'7-�א/%�/�?��������..�	��O2��%אJ@�ق���Oא	����אWول�و>%�%7�S-�א����

7"�0����0و�03�X/1..�و®�/�5אWو�אق�و�LAא��UVW!�אل�א/)�G��אWول����t��#.�

�ثالثال لدليلا 
א�3%��)��,%ذא�א- ,%�מ�������/%وאل�א�5%�*د�����و�%���^��"�%)�����..�و��)�ذא.��,%�eא�%د��ل�א���%3)���������

)���'�������Fد��دמ�'�#��%��ذ*�%.����������..��؟؟؟؟؟/و*و��/وאل�א�&��ط����)�א��	دوמ�א��د�������P& �

���7/���'�א�#��)��/وא���و ���� ���	دמ���ل�א�� ,��ن�א���%3)�����������..�"��������#�א��و&وع����

�����#�����#����/���,�%����H*%���א���,%و��������#��ن���ن���;�א���מ�א�ط	�ن�����%������..�وא��#�3��7��3

0��#�א� )����.���وز ,���؟��.!�

 بل واألكثر من ذلك 

لنياـبــة العاـمــة ذاتـهــا نســـبت للمتهـمــين الثالـثــة األواـئــل أن ا�

فكيف يعاقب الحكـم الطعـين المتهمـين .. حيازة سالح ناري واحد 

 !.مل سالحا ناريا ؟حعلي أن كال منهما كان ي.. الثاني والثالث 
�����������دل����������������������ن�����..�و���ذא��ن�دل���������������

������������������،�������ون����א�ط$א#�א�وא"!�����و دאن�א���&�����

"د�-��,+�א�*��ون�(�!�"(&�������&����ن�א�)�����وא�)���'�����������

�����מ�&��#0����מ������$�א.�����$ ����.�
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��%2ن��%%�ن�א��5%%�ع�/%%د���ط%%)�����%%#�א��و&%وع�א�%%�ط#�وא��%%ق��%%)� ��N%%��א�و'%%!����

�א���و�#���� ,מ�و '����Pل�Eط����د�D/%د���%��L%)�������������#א����و�)���وא/	#�و 	د�ل�א� ,����

#���Oא����.��

 إال أن ذلك مشروط

 ����������������Z��L%/1�0%"m%����و7�א	א�LA�0�2Bi�LA��א	��Eع�و���Gن���Jم���/�� �|cא��
����ً���@��Q/م���0،�وذ��J���C6Jو���?��"Jو�����XJ�����0%Cن���l%ع���m�%/%����<�א	א�^��LA�

F%%G�L%%Aא�א/��5%%Kא4��%%�����H�%%���0%%�mد��%%�C�/�0%%K'm�..�>��%%2Bא��|%%cن�وא��Q%%/ذ
��?2B�%)��?��"�/��������������������0%א���0%א	%����،�m%�ذא���b'%cא�%2B��א/�"%��?�دون�א/��  �J�>��%� cא���

���2B��?` ���dع��m�/א�^��gAV���!ن��BJ����	א�wA.�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة 
ال يـجـوز معاقـبـة الـطـاعن عــن واقـعـة غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو طـلـب 

مـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه كالتكليـــف بالحضـــور ، 
 .الدعوى 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨نصت املادة كما 
، ولهـا تعـديل التهمـة للفعـل المسـند للمـتهم للمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن  .. سـةبإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجل

ـي الوصــف أو التعــديل  ـاء عـل ـي هــذا التغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن تنـبـه المــتهم إـل

 .الجديد إذا طلب ذلك 

 لئن كانتو

ـه إذا اقتصــرت محكمــة أ  ـنقض قــد جــرت بأـن حكــام محكمــة اـل

ــي تغييـــر وصـــف الواقعـــة دون إجـــراء تعـــديل فـــي  الموضـــوع عـل

ه الحالة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر التهمة فإنه ال يلزم في هذ

طــال التغييــر وصــف الواقعــة وقيــدها وتعــديل التهمــة أمــا إذا .. 
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 ٣٠٨وعقوبتها فإن ذلك يلزم محكمة الموضـوع بمـا ورد بالمـادة 

وهو تنبيه المتهم ومنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه السـيما إذا ترتـب 

 .علي ذلك إساءة بمركز المتهم 
 ح القانون وشراحيث أكد الفقهاء 

  عبد الرؤوف املهدي/ ومنهم الدكتور

 يف هذا اخلصوصما تقدم وأوردوا 
ـفـي وجــوب تنبـيـه المــتهم ـفـي الحــاالت الـتـي  إجــراءات جنائـيـة صــريح ٣٠٨الـمـادة  أن ـنـص 

�ن� �N%���%)����,%��א�و'%!�א��%��و�)����	%ل�א��%�د��������" ذكرتها وهي الحالة األولي �#������

و�,�� 	د�ل�א� ,�#��H&��#�א�^�و!�א��5%دد��א� %)� �3%.��%ن��������������"وא����#�א����#���3"���� ,מ��

������#%��وجـاءت  "  '%���Pא�Eط%��א��%�د���D" والحالـة الثالثـة هـي " א�����%#��و��%ن�א���א�	%#��%)�א�

 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه الفقرة األخيرة  من ذات المادة 
�"�������������%��N ن� ����א�� ,מ�"�%)�*%ذא�א���%��� �&%���د���%������و��)�א�����#��و�ن� ���%��

�."����;���)�א�و'!��و�א� 	د�ل�א��د�د�"ذא�ط���ذ�(�

فأكدت علي وجوب التنبيه بناء علي هذا الوصف الجديد أو 

 .السيما إذا ترتب عليه إساءة موقف المتهم.. التعديل الجديد 
 ومن ثم ال يكون مثة حمل للمغايرة يف احلكم

 خفبني تغيري الوصف األشد أو األ

��L%%@��L%%A��%%&lع����m�%%/%%����<�א	א�^%%Cmم��%%�J�5%%א�V��>�w%%���0%%�/1�0%%c�	א�
�������������SF%G�L%@��-%7�0%��B�5دون��VWא/��6+�א�LA�0 !�"Jن����2B7-��^�א������K+�و/

��.א���Jم�א/7�+��6-�
 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 
من المقرر أن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف الـذي أسـبغ 
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عـلـي الواقـعـة ورفـعـت ـبـه اـلـدعوى عـلـي المــتهم وال بالـقـانون اـلـذي طـلـب 

عقــــاب المــــتهم طبقــــا ألحكامــــه وأن مــــن واجبهــــا أن تمحــــص الواقعــــة 

طـبـق عليهــا نصــوص المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن ت

الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا وـلـو ـكـان الوصــف الصــحيح ـهـو األشــد ماداـمـت 

الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك األمـر إال 

 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٨مراعاة الضـمانات التـي نصـت عليهـا المـادة 

ا طلـب ذلـك الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجال لتحضير دفاعه إذا مـ

وبشرط أال يترتب علي ذلك إسـاءة بمركـز المـتهم إذا كـان هـو المسـتأنف 

وـحـده ، وال يوـجـب تغيـيـر الوصــف الـقـانوني للواقـعـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم 

رفــع دعــوى مســتقلة بالوصــف الجديــد تأخــذ ســيرها القــانوني بــإجراءات 

ـر الواقعــة ـدة غـي ـد ال يتضــمن واقعــة جدـي ـدة مــادام أن الوصــف الجدـي  جدـي

 .الواردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور 

 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم  (

 وحيث كان ما تقدم 
و���.�����%#�א��و&%وع���و�,%���%�ن�א�� ,�%�ن�א�3%��)�وא���3%��7%�ن��%����,�%��������������� 

��D��%%��Q�%%%%����� ,�%%�ن�..����%ل���Dא�%%ذ�#%%���Oود�ذ�%%(�א- ,%�מ��%%)�/%%�א��א%%���C%%מ��%%دמ�و

��H,%�� �%ون�/%د���/�%.�*%ذ�ن����������)���%�ض�'%�#�ذ�%(�����(א��#3�3א0وא2%ل���%ل�%��D��%��Qوא�%د������������

����������#%���Oא� )�و�د.������א���C�#	/א�� ,��ن���)�وא�..����������#%���Eط�ن�و����%���%,�����%�	���%��

�����.א����ون��&���ن�א��'و���)�א� 

�رابعال لدليلا 
��Z���0%א	���������������l���8%���G�%���%��-�'@)J�jو�אق�Wل������ن�א�%��N%/�9/وא�L���2%�ن�א/�%9

��L%A%�و¢�א/�א!"%�����������������%&�+�@/�S�K'J��0و��A�rsא��#���7'א! ��وt��%7���%G%8م����..�!
�?��LA&����و�د/��23�!��<��A&'7�bH�cא�א��6ص�FG�>�O"`/א��Boא��ن��وא�l�.�

 ومن خالل مجلة األدلة أنفة الذكر يتأكد يقينا 
ستبيان واستظهار وجود اتفاق فيما بين المتهمين السـيما الطعين قد عجز عن اأن الحكم �

ال تربـطـه عالـقـة قراـبـة ـمـع ـبـاقي المتهـمـين حـتـى يمـكـن الـقـول باتفاـقـه وأن الـمـتهم الراـبـع تحدـيـدا 
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وهـو مـا (معهم فعلي فرض جدلي بوجود دافع لدي المتهمين الثالثة األوائل علي ارتكـاب الواقعـة 

وـهـو ـمـا يـجـزم بقصــور ..  انتـفـي يقيـنـا فـي ـحـق الـمـتهم الراـبـع إال أن ـهـذا اـلـدافع ـقـد) ال نسـلم ـبـه

الحكم الطعين في بيان ماهية االتفاق ودالئل وجـوده بـين المتهمـين وأن مـا قـرره الحكـم فـي هـذا 

الصدد ال يعدو أن يكون تخمين وافتراض ظني ال يجوز االعتـداد بـه أو االرتكـان عليـه فـي إدانـة 

 .ٕقضاء معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والغائه وهو ما يجعل هذا ال.. المتهمين 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بأن 

��Oא��4+�א	�"�د�-��LAא��M�BJא%4'א�C������3%^�1��1ذא�� %W���gد/%�����������������א�J@�ق���
��������������Q/F;8م�A���2;�-�'V¯7��7[��1אد+�א���g�@Jوא�g«:Jو�gن��1אد+�;?�����7!��א���

�0%!%6�������������ن����7�ل���LAن�;������A%��و�1אد+�و��-%?�J����7�אV?�<�و!�ع��QAJא4'א��3
����������������������% �"7�0%�m`"%�ن�	א��%Bo�0و��1;%�ن�א%A"m�]%7�Sא�K�Mو�.���:Vא�J���א/��אV?�<�و!�

�.وאc|�א/����
 )١٢/٤/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٧٧٠٣الطعن رقم (

 )١٣/١/١٩٦٩ جلسة ٢٤ لسنة ٢٠الطعن رقم (

�امساخل لدليلا
	%#�و��%��Dא� ���%�.�/%د���%د��%)� ���� %��و�/وא�%���%�ن�א�� ,�%�ن���������������������ن�&��ط�א�وא/���

���������,���D�و��%)�א�%�Cמ��%ن�ذ�%(��%Hن�����%#�א���%מ��������..��ل�%���������א���3)�وא���7��3מ���ن�

%��#��و�%��א���,%و���,%�������א�ط	�ن�/د�א د�.������و*%و��..���)�و�ود�א ��ق��ن��و�,������%�ن�

ن�א�� ,�%�ن�א���%3)�������	��%3����)�و�ود�א ��ق����א���0א�ذ�F��Dد��ن�א د-ل�א���מ�א�ط	�ن���������

%%��#�*%%و�א%% د-ل�E%%�ط[��	�%%��א���%%מ�����'%%و��وא�	%%وא��وא��%%�د��%%)����وא���3%%����7%%�ن�

�.א- د-ل�

  -:ن أحكام النقض علي أحيث تواترت 

�Q/F;��'�	و;�ن�7-�א���2BC2A/ز��t�0و/©-�;�ن������J����-��BJ�>ل��"Jن��
���'!����� )��b��'C�/א�LA������1،��د/�����J"8ز�7�0�!�&��7-���������%Gد'.#��A%6Jن�������%BJن�

����0JאF���ً�m�;�:ً�� ��bא���Jم�،�وJ����"��-7�LG"�و���د/�LA��A��)7����'!ن�¤%'د����و��%BJن�
��������MF%%B/وא/%% `:ن�وא/6%%�ق�وא��C%%6/א�b��%%2����]%%�®��� ��%%6/�ZL%%/1�،����'%%"ن��
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������0)@���LE��/א�^�C���w���،د��Cو����G��67�������]�ن�� (%���!���FG�-7�������0%א�א	6���و�(%�`
���<�א�����������LAא/�/�?�و�����!��0�2א/���������Wא�g%�� ��b،�	��;%�ن�ذ/%�Q،�و;����g%AV��%!و�אق�

������-1������%7/+<�� ��bא��b�7��Jא	(��"����Vא	����א�W...�"7-����د/�?�! ?�א/`��Z�%&�0%�
����2B2©-�א�`J�j�k/وא�b��'C�/�0א�A.&1�V��7و�د������L/و��K���>��%c������0�و�אق��

���W%7-�א�D�وא/�%'א���%7�-3(%�����G،�و%7-��%����A%6J���L%�mد/%�ً:��7@%'دًא�<�F%Gא�����������������������د/%����א/�
��O"�%��0%א/��%���H%�אH+��������������و�!'�����א�sل���m�،م��%�J��%7%��;%�ن�	،���א/��2%�b�% ��L%A��%���"

�Wא����	(��+�����א	א�b�7��J7-�א���V1��0�/�ً���������Wא/@�%'+�א�U�%��:ً%2�٣٠٤و/%%7�L-�א	%�د+�����
7-�!���ن�א�bאHא'c����.��א3��4

  )١٨/٣/٢٠١٧ جلسة –ق ٨٦ لسنة ١٥١٥٨الطعن رقم ( 

�سادسال لدليلا
���������������������Z'%V��+��%K��%Iن����%;=J�k%/א�b�%�!���	א/"����7-�א�-�b'@&���!��"!ن�א/�א�

���%%2����j�0%%%% �����%%7��%%..�>%%��א/��%%6+��א/%%��k%%�ول�א/)%%�G��-��ن��'°�W�%%���%%Gو�אق���;�-
����%%�'4����%%) A�7��%%"��Wא�O2��%%	א�..����j��%%2��l��N%%/�9/وא�L�;��%%2א&�)%%���א	�O2��%%א/�%%9

�jو7-�����mن�א84م�2Bi�-7��א��Boא/`"%c���O%�د�אJ@%�ق���������..����אc�א�#�Bن�א/�א!"�����
�������+'B%)7�bא��% �Z��-%7א��%AV�H�%c�0"E�7��<�>��78cن��B������t1��/د����l��0�A�?/�J

'7Wא��G�02و�J�|���א/��K���ZFא��Boא/`"���O/����6<�א/�( 
/'و��א���מ�א�ط	�ن��)� ��������ول�� وא���א��'%د�א�E%�ص�א�%ذ�D  ��%ز���������������:��א���Lא�و���א��

����#�א�� %ل��%ن���2�%א��%�א2מ�و*%و���%#�א�� %ل�و"ز*%�ق�א�%�و���Q%��7%��ط�� %������������������������������

�����#%�2�/���C�#��^�.�&ن�وא� �א��E د�������#�א��و&وع��)�*ذא�א��5ن���ض��%�(%��

�;�N�Oض�وא��������'�������P)�،�و*و�������د�������מ�א�ط	�ن�"�)��د�א��ط�ن�א��و

 بداية 
فإن جريمة القتل تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس 

بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح 

 يختلف عن القصد الجنائي المجني عليه ، وهذا العنصر له طابع خاص

العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه 
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الجاني ويضمره في نفسه وال يكفي في استظهاره مجرد سرد األفعال المادية 

وقصد المتهمين إحداث إصابات متعددة بالمجني عليه وال القول بأنهم 

ق الروح إنما هو القصد الخاص أزهقوا روحه لالنتقام ألن قصد إزها

المطلوب استظهاره بإيراد األدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها 

 .تدل عليه ، وتكشف عنه

 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه

 ��^���QAJ��������������0��%���%!�0%א�B�Wم���و��` ���%����O%"`/א��%Boא�b��وא	 �د±�7�LA�و
����2א���%J�L%/1�L%�אm'�א/�%6��א�%�ص�א	%F;���<��%^�א	%����������������������������|�..�א/�����6<�א/�( 

N�������Boא�א/�%6��א�%�ص�����������و�د�אFGد��cو�b� ���L@BJ��������و����2p�M� &��..��?%�
��0אFG�>��Boא�א/)lن�l��g 9��jد��������A����)J��7��m�;ن������%�"`!��%/�..����|c��%)�0و�% �"���%d

�0����..�LA���7�g��9/ن�א��Q/ذ:�

  أوال الثابت 

وإزهاق الروح لدي نية القتل بتوافر ا لقناعته بقد أورد تسبيأن احلكم الطعني 

 "مسدس " املتهمني ، القول باستعماهلم سالح ناري قاتل بطبيعته وهو 

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن 

�%��א/��%?�و7%��&%�!7�0%-��د/%���������������������������	�����;�ن�ذ/%�Q،�و;%�ن�7%���و�د�Sא6V�>��%Bo%�ص�
%-�א/@"%?�������������������������N��%oא�Z�%&��%�@����O�א/�b� 9א&������0%�7�J�L%AאG'm%��<��%^�א/`%�
���L%%/1����%%Aא	%%�د�Zא/%%m��!�ZF%%�0;%%?�7%%����،�ذ/%%��Qن��0%%c�Jא/`��%%�ن�و�%%�!�Lא�B%%�م�

�"�%�0و!���������� `��:J�%!���:%&�?2Y�?;�0و�A�rsא���������א��%���0%אWول��%�z:ق�A�%�م�א�B%�م�
�%%��&%%��Z¤%%'د��S�%%2"Jא��M�%%BJא/@"%%?��@����?�0���%%<�%%��7K1�0و%%�A�r%%sא�M�%%K��%%����
����������%/�oא�SF%G�>��%����א/��?����2%�ل�����J.%�وز�א/���b� 9/�0JאF��L@B������7��Gو�Zد�	א
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�%��א/��%?�7%�دאم������������������'mא�%Jدون��^%�C�J��!����Kא��QAJن�W�Z�"�/�����5¤'د�א%(B��j��%Boא�
�����ز�א�<��Jא�QAJ�'mא/��������2و�&��O���م��SFGא/������@��א/`�!�-.�

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

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

، وال يغنـي عـن ذلـك نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد ما قالـه الحكـم مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه 

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 �������������������Hא�%���%��%K�V���L%Gא����%����!�8%�2�J�0%�mא��3א/��?�א/"2��وא/)'وع�'c'���ن��	7-�א
�5%%-�א/�%6��א�L3�%�4א/"%�م�א/%A`���ZF �0%א/�%���ن�<�����������������������A�p�SF%Gو�xق�א/%'و�Gא/��?�و1ز

،�	��;�ن�ذ/�m�،�Qن�7-�א/�אc%|��ن��"%�rאBo%��א/6%�د�����دא�%�������������&�3'�א4'א��3א/"2�������
<��SFGא4'א��3�����K�V����FG������&א�א/"�6'�و�1'אد�אWد/��א/J�g% 9J�k%�א�S'm،�و	%��������������

���������������0%�lא/�%�ل���L/1�0�A�?���0!��ذG|�<�א/��/m`"�ن�	א��Boن�א�;)���������%���-%�0%���N%�و�
������-B/و�L�����7-�א/�'و��وא	:�(��bא��`%���������א/��?��S'2���L@V�'7��L�mא�4A��(��ل�

��Dو%%7-�א/(%%:�xא	(%%���م�<�אo%%�د¢�و�7אE%%[�א/�%%'���b،�و��%%��Nن�א	%%���������%%/��
�������������%G�0و%A2��0%/�UV'%	א�Z���/א�x:)/��2א��A�rsא�LA&%:��xא&���م�<�א/"�وאن�

?J�!�����0�G�m�0c�0وو�"���0אWول�������` A�rsא�L/1�.....א��������%��0%�A�^Az�����0و�% ��c�>��%����
���������L���0א/�9A�rsو1ذ���'��א�،�-�Wא�..�����̄ �%�����������>�0��%K��Z	J�" ���0%�د�G�S%��א���%�"��'%V

��S'�������������0 �א��א/"�2د�א/@����A�rsא�O����7:B/א�+'c�(	א�>��m'z��VWא�-B��jو�Z'
�،��%%�CA/א�S�%%��%%��א/��%%?�!%%��BJ%%�ن�و/����H�%%�!�0%%ن�Am%%�ن�אWول�و�A%%�0،�و1ذ�;%%�ن�א	(%%��'�

����b�)�:	א�QAJع���J��]`������������%	א�Z�%/�?%��/א��%���'mא�%���(�..........�،����ZF%/א�אF%Gو;%�ن�
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���������%%�m�!א�k%%/א��د�%%�	ل�א�%%"mWא�-%%�N��%%oא�Z�%%&��%%�2¤�>��%%�@�����%%Boא�Sو�د�
����������������������%Boم�،�و;%�ن�א�%�J��%7;%�ن���	א�א/�6��/���0،�FG�'mא�J�-���JאF��� �J���k/وא�-א/`�

���j����0%%(%%���'�א/�%%6�A�%%��א/%%J�k%%�ل�cא����'G�%%�	وא��د/%%Wא�%%�ص��%%��'אد�א�L3�%%�4א�
�0 �"���dوא/@(�د�<�א�&���ل��|���B��0ن�7)������/����6<�א/�( �m�،�0��5(BJو.�

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

 ملا كان ذلك 
���%%#�א�%%��ض����%%#�א�%%ذ����ن��دא�%%#���Rو�%%�ن�א�وא&%%��P%%ن����%%#�א�3وא�%%.�وא0'%%ول��� 

�����������������%��������%א��و/���/د�/��.��)�א�	د�%د��%ن������,%���%�ن�א��%ول��%�ن�א��% ,מ�א% 	�ل�

�-����)� %د������%)� %وא���א��'%د������� /� ���ط��	 ���)�"�دא�7"'��#�א����)�������Hن�ذ�(

����,^  �زמ�א��Dص�א�ذ�Eא��..�������و�ن�-#��-� �و�د��א���מ�א�ط	�ن��)�*ذא�א��5ن����

�د�%%#�א��ز�%%وמ�א/ �א�,%%���%%ن�א�ط%%��ن�و�%%�س�א%% ^,��א����ن���%%ون�و'%%����]�	%%�ل�א��	%%دو

�����(��Qد�א�� ل�و"ز*�ق�א��و'��.�

  ذلك إيل أضف 
 أـسـلحة نارـيـة ةأن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن ثـمـة دلـيـل ـقـاطع وـجـازم عـلـي إـحـراز الـطـاعن لثـمـ 

د خلـت أيضـا مـن ثمـة حيث لم يتم ضبط ثمـة أسـلحة معـه أو لديـه ، بـل أن األوراق قـ" مسدس "

فـقـد وصــفت النياـبـة  .. ل واألكـثـر ـمـن ذـلـكـبـوصــف للســالح المســتعمل أو عـيـاره أو حـتـى شــكله 

ـر فـنـي جــازم بهــذا األمــر العامــة هــذا ـه مششــخن دون وجــود تقرـي وهــو مــا يجــزم ..  الســالح بأـن

يـل وعـدم قيـام ثمـة دل.. ببطالن ما نسب للمتهم أو غيره من القول بإحراز سالح نـاري مششـخن 

السـيما .. في حياتهم من قبـل ) ليس في الواقعة الراهنة فحسب(علي إحرازهم لثمه أسلحة نارية 

وأن الطاعن قد أقـر صـراحة أمـام النيابـة العامـة أنـه لـم يسـبق لـه حمـل سـالح ، وال يعـرف كيـف 

 .يستعمله 

  فحسب هذا يسل 
�ز�%מ��, ��%���%�ن�������/%د�)� �����א�ط%��א�5%��)����(�ل��ن�א� �����א���)�א�وא�د���0و�אق������� 

%ود�א��%ون��א���Qא�ذ�D מ�א Eدא����)�*ذ��א�وא/	%#��������!!������.�%�3O�(%����!%'ل�*%ذא�א�و%,�

��#�؟؟������ن�א�Fאل��ذ�(���������!���%מ�א�ط��%��א���%5)��ن����..���ز��א�� ,מ�א0ول�����3

�Q�%%%%ود�"�א��'%%دא����وא��� %%.��O؟؟�و*%%ل���'%%������%%ذو!�א��%%���Dא�� ط%%و���5%%د�"��و�%%��
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מ�א�و�%%���%%دل���%%)��%%ون�א��%%دس�؟؟��מ��ن��%%ون�א��%%دس��%%Fد�D"�%%)��	��%%#��و�%%��������	^%%�

��.و�����؟؟

 ومما تقدم مجيعه 

�"�אم�و�cد����د/�?���Wو�אق���LAن�א/`�-�!��»?�و��ز�&%:����������������������������;=�
���������������L/�%4%7[�א/@%'ض�א�w%،�و����א/�א!"�SFG�|BJ�0א��m%�ن�א/�%�ل��%lن�א&%�"�2ل�����..��������و��

����x:&�������������������������%#�>�%;��%<و�|%�"7�|� %)J��%G�?%��/א��%���'mא�%J�L%A�?�/�;�0�"� `��?J�!�Z�
�0�m`"�ن�	א��Boא�����|c��)�.�

  ثانيا ثبت قد كما 

نية (أن من ضمن ما زعمه  احلكم أيضا تدليال علي توافر القصد اخلاص املذكور  

لواقعة بأن قـام القول باتفاقهم واشرتاكهم يف ارتكاب اولدي املتهمني ) إزهاق الروح

الثاني والثالث مبراقبة ا�ني عليه وإعطاء األول إشارة التنفيذ مع انتظـار الرابـع 

 .مستقال دراجة خبارية لتهريب األول 

 فإن الثابت أنه قد سبق لنا 

��O2��	א�O���2�m�¡ق��و�א��א�@Jد�א�cم�و��و�ن��و���CEو�&� ���<����ن�د�3?�
�%�م��%�z:ق����������א��W"��و��CK���A/%�ل�������A/وא/'א�%[�!%����%��א�/%�ول��N%/�9/%����א	ن�אl%�����%�א/"

��Z���/א–������N��oא�אFG��CKض�'m�LA"m�–��������%د��	ل�א�%"m�/�5%Kن�و�%B����0"%�و��ن��%��m�
���א/��?���'mא�J�LA�?�/�J����.א/��G�J��kא	���2ن�و/

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

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

بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـاني لتعـدي علـي الـنفس قانونا عـن غيرهـا مـن جـرائم اتتميز القتل 

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

ولمـا كـان مـا أورده الحكـم ال يغيـر الـذي يتطلبـه القـانون فـي سـائر الجـرائم ، القصـد الجنـائي العـام 

ال إطـالق النـار صـوب المجنـي عليـه ذلـك أن عن عن الفعل المادي الـذي قارفـه الطـاسوي الحديث 
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 تتـجــاوز نيـتــه فــي ـهــذه الحاـلــة مـجــرد الالحتمــال أن أن الجــاني انـتــوى إزهــاق روحـــه يفيــد حتـمــا 

، كما أن إصابة المجني عليه في مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نيـة القتـل فـي حـق اإلرهاب أو التعدي 
نفســه ألن تـلـك اإلصــابة ـقـد تتحـقـق دون أن إذا ـلـم يكشــف الحـكـم ـعـن قـيـام ـهـذه النـيـة بالطــاعن 

 .تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

  ثالثا ثبت كما  

خر ميكن أن يكـون قـد عـول عليـه يف آالطعني قد خال من مثة سبب أن احلكم  

وهـو مـا جيـزم بقصـور .. القصد اخلاص وهو نية القتل وإزهـاق الـروح القول بتوافر 

م يف تسبيبه وأن هذين السببني املتهاترين السابق إيرادهمـا ال يكفيـان حلمـل احلك

 .النتيجة التي انتهي إليها القضاء الطعني 

  حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ال  –ٕنه إحـداث القتـل واطالقـه علـي المجنـي عليـه فـي مقتـل من شأإلي مكان الحادث حامال سالحا 

 ٕمن استعمال سالح قاتل بطبيعته واصابة يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي 
 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 وقضي كذلك بأن 
ٕالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سمجرد استعمال�

وال يكفـي االسـتدالل بهـذه الصـورة فـي إثبـات قيـام هـذا أن المتهم قصد إزهـاق روحـه ال يفيد حتما 

 .القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 ونفاذا ملا تقدم من أصول وثوابت 
��%�ن���%�2ز���%)�א��%ول�� %وא�����%#�������������&�)�^�*�א��ن�א���מ�א�ط	�ن�/%د�/'%���%)�������������

/%د��..�-%����و��%���%)�א�����%ل�������..�������زמ���'%و���وو�%و����&%����������..��د�Dא�� ,��ن���א�� ل��

���%ن������������������������%�Cא�ط%��ن�و�Dد%��Q%�;���%#�א�� %ل�و"ز*%�ق�א�%�و�دد.�א����2ق�وא�5وא*د���%)�א� 	 

�و �(�א�5وא*د���� ��)�..�א�� ,��ن�
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 الشاهد األول ����

��0!��و!'�<�������������]mن�א/%�א���2%Bאن�א��cو������H7%-�و�א�N%وא/ �
����0�A�rsم�و����..���7?�א�%����^�א/`%�-��������אG%��א��%��?%��	��l%9/

������0%�A�rsא�H������m'"#�..���������C%K��%<�]%mא�دאF%Gو���%�J�jو
�������C�C%K�?3د�����0�A�����������%����b�%Eא�mא�L%A�%��N..�و!���3�%�

�Vول��אWא��G�%%%(/�0%%%א�A)����^��%%%��?%%%����O2��%%%	א��%%%���?%%%�
-א/�`�(�����������%���oא��:%V�LA�-..�وذ/��Q/�6ق�א���Jم���/`�
���Lوt�L%A"m"%?�א/`%�-���������و���| &��c�����0�����������-7

�����%%���'mא�%%J��0و�%�A�r%%.2A/2'ون��%%'א�%���O2��%%	%%7-�א�S�%<و
�.!��0Aو1ز�Gق��و��0

 الشاهد الثاني 

���א����%�م��������و��F%Vא/7�w���������Z�%/��l%9[�א/@'ض�א�c���L/�4د�
�<�אB%'و�@m%�ن�אcW%�����%���ن�������..�>�7�S-�א	������O2א/`�-�و�

����G�%%(/א�U�%%��>�Q%%/ذ�F%%�@�Jول�Wא)��O2��%%	א��%%���?%%�
�-�^�א/`%%��%%��?%%����(���O2��%%	א�L!�%%��H�%%����-%%7�Zو�����?%%��

���-�����و�������..����^�א/`�X%Eو���| %&��%c���:%m�0%�A�rs��7א�
���A"t�06���]7��:Vق��و��0ن����و�G��0و�1زA�!�.�

 هد الثالث الشا

�0%%��m��l%%9/م�وא�%%����%%��א��و%%7[�א&2�%%'א��א/@%%'ض�אc���L/�%%4%%�د�
����%A3��>�M���L��������Vم��������l9/א�|��Kم��ن��A"	א�-	

�L��A3%%��א�%%4��L..�א�%%4�Z�%%/�Z�%%;��%%"c�m�0%%A�!ن��%%B��w%%��
��m�0%%��;%�ن����������..A�r%s����0%(���7א�Aو�%7�¥%A-����;�%:���)��»�0%א�²

������LA�M��!�N��������B/א����S'2�-7�O" )/ن����..א�%B��-%/�0A�!و
�D'VWא��A3�"A/�]c�@/7'�אW��.�
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 الشاهد الرابع 

�L%%A/(%%�ن�����b(%% ��2و�د����5%%א/�א!"%%Kو��C%%Kض�'%%m�]%%7�0%%��
�%%���Zوא�%%��������L%%A..�א/)%%�G��אWول����%%��^%%Az��-�%%lن�א/`%%�

s����0א��Klm�0�A�r���������@/א�LA�����G��'m����..����-%7��;l�/א��ªدو
����rsא����K1ن��B7���������07��-7�0AJ�!�g���0،�و1��7ذא�;�A�..��Gو

�xق�א/'و�Gא/��?�و1ز�����H�@���.8t��7م���
 فلو كانت موجودة ومتوافرة

����������?%%��7�-%%7��%%������%%;l�/�%%7;�������1"%%��א��O2��%%	א�x'%%���%%	
�0%%�A�r%%sא��+�%%Wق�א:%%z1�>�'2�%%&א��%%!�-،�و/B%%�ن�א/`%%�

�l���w%���0%;%��7%-�1زG%�ق��و���������������0%A�%��Nن�ذ/%�����Qو�..�א/������
�¢�%%Y�j�0%%A;�..2%%�ن����	א�'%%m����%%Kد��%%�و¢�א�'%%.#��%%ª1و

��O���G)�����:%K���%"!א/�א��CK(% ��������2)��@'ض����و�ن�א/�א!"%��%K�V
�D�'%%7�L%%Aو7(2%%[���g%%��;�-��G�%%(/א�!%%'��אF%%Gو�]%%�%%7-�א24

�L%Aא;�)%������������������'�=%J�k%/א!%|�א�"A/�O2��%	א�b�@�/م�א��r"�
�5%%2%%��1ذא�;���..�א/�א!"%%��A�®�'%%7Wא�אF%%Gو���u��%%!��%%"!א/�א�g%%�

�������������������>�0%���Q%/ذ��%m�BA/م��%A"7��%<و�Hن�>%���7%'و�%B7�>�����BJא�
�����������������+�%Wو�א��Z��%�/א���%�FGא�א/�!B��g%�ن�אz1��%G���%I%:ق�א/"

���.����7-��ن��m'"7���%%����..�א/������دون�א��2�Gم���/��(V�Q/وذ
��������A�³@C�/و�א��O2��	א�..������%<�-%�b'@&���!��"!���1ن�א/�א

�Q/ذ.�

 أنه بفرض صحة ما أورده ضابط الواقعةكما 

��������������r%sא�L%A���%�����+�%��+�%�^%Az��-7-�א/8���%lن�א/`%�
���0���K�0و��A1���Gض������..���א'X/ن�אl8م��t�Q/ن�ذ�mق����:%z1�-%7
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�����%%Kد�א�'%%¤��%%G��%%����/א�+�%%Wא�..�'%%m�w%%���g�و7%%���ن��%%�
�O���G�2ن���	א.�

 امس الشاهد اخل

�%%���زG%%�ق�א/%%'و�x;%%�ن���;���%%2�%%�0<���/%%��1ذא�7%%��;%%�ن����¡�%%�G�
��-%�+�א/����%����%l���w;%��%7-�����������������א/`�Wא/"��%��%7-�א�^%Az���!

�.%%���א/��xق�א/%%'و�%%G1ز�L%%Gو��%%��/1�L"%%&�k%%/א�..�אF%%Gن��%%;�?%%�
������+�%%%Wא�N%%/�9/وא�L�����L%%���ن��`A%%^�א	�O2��%%%א/�%%9��%%)�
�����G�%%(/�0%%א/�!��%%��L%%A��CA%%&W�OA7�%%�����א/����%%����/%%��;%%�

�%�0وG%��א%7W'�������������אWول���l���w;�وא����A�r%s%7-�%��7?�א��"��
�¢�%%%Y�j�ZF%%%/א)��C%%%K�-%%%7�L/�%%%4א/@%%%'ض�א�L%%%A�Q%%%/وذ

��%%�����)�א/�א!"%%�/1�|%%Gذ�k%%/א�xق�א/%%'و�%%G1ز��%%���L%%@��J��%%�و%%7-�
�O"`/א��Boא.�

 وهذا جيزم يقينا بانتفاء نية القتل وإزهاق الروح 
 شواهد وحقائق  ما سبق من ةوذلك من خالل جمل.. لدي الطاعن وغيره من المتهمين �

هـو تسـبيب .. جزمت بأن تسبيب الحكـم الطعـين لمـا انتهـي إليـه مـن تـوافر ذلـك القصـد الخـاص 

وهـو األمـر الـذي يجعـل الحكـم الطعـين .. قاصر ومعيب ال يكفي لحمل النتيجة التي انتهـي إليهـا 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 
�.�����*و�وא������,����������:���Eسא�و���א�����%ن�א% ���ل��%��/'%�.���%���������������#�א��و&وع�

א�����#�א�	��#�"��ن� ����,���� ,�מ�א���3ل�وא د�א(�����C�� ���%ن�"�%�א;א.��%ن���������������

�و���	��%%#���%%د���%%�ل��*�,%%���%%دמ�"�%%�א;��	���%%#����%%�ن�א�وא/	%%#�%%وא;���	�� ,%%���

א��5ط#�،�و�%ذא�א� ��N%ل��%ن�א% د��;�א�5%,ود�א�%ذ�ن� �%(��,%מ�א�� ,�%�ن�،��و�������������������

א�&�ط�א��ز�وמ���� ,��ن�،�و��C*מ���%����F%د�����%����'%و��������������א�&��ط�א��5 �(��)����

��&������א���מ�א�ط	�ن������ و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
 وأن األدلة علي إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة  
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اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. محكـمـة المختصــة ، الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي ال
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـاتطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي  ومواد القانون المراد تللعقوبة
المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 
ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي 

 .خالل العشرة أيام التالية لصدوره محكمة الجنايات 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

 ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيه عـلـي القضــاء ـبـبطالن المحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام–وعدم قبول الدعوى ف الحكم المستأن

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

 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  

 كل دليل يقدم لها وتحكم في أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر 

  .ةوال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

��������������U�Cو��N��>��6א�����א�!�b'6!��!��7�"/א������و;�ن�א/W���g��9و�אق��ن�א/�
������������������l%��-%7ن�;%�ن�������א/�%�A��� cو��bאHא'c1ذ��pא�-�gB)7و��?��^�א���Jم�א	��fو

���%%�����D�F%%Gא�و�%%���7%%-��ن�%%2Bi�?%%2"J��א	�E%%�ع�XJ�..��L%%A%%��و�0%%cא/%%'��Z<�א/%%�
��0א/������א/"�7��وא&���א¡�c1�-%7�0%�A@<���7%'אHא%�'G�c�b��l%��-%7ن�����������m�b'6!��7�2ل�B�&א

������oא�H:.�&���7��1��������������0%7א��-%7�b�% ����1ن�א�2B%�����..��و%67�Z�%7�א!����%��Z�Gא�
����������������k%/א�H�%`VWא�bذא�>�g`�%&�0و%"��S��67א��Boא/`"�g�<�Oא/`%'���J��%2%�م��

�g"!7-�! ?�و��א/"�7���������א/�m.�
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 وذلك كله رغم متسك الطاعن واملدافع عنه 

 بوجوب تدارك هذه األخطاء ومنها ما يلي 

  األول اخلطأ 
מ�א�����#�א�	��#���	���#����ن�א�وא/	#���	�� ,���و���	��%#���%د���%�ل���������������دמ�/���

����������%��L%���%��א;� 'و�������ن�א�وא/	%#�و��%��"ذא��%�ن�� ��O�)א��5ط#�� ���!���,��وذ�

��א��5*د�ن��ن��د���،�و���ن�����"ذא���ن�*��(��وא�غ���ط��%�.� 	%�ن�א�ط%��א���%5)�������������/

�����،����%��/%�����(�و�%��"ذא��%�ن��%�� %מ�"ط�/%����%���وא�%د�������������������	��#��وع�א���Qא�� 	�ل�و����

،�و�%ذא���%�ن��%��"ذא��%�ن��%ن������)���%��/%���א�5%�*د�א���%3)����(�מ���3%���%ن���%��������)�א��5*د�א%0ول��

�%ن��د�%��،���)����ض�و�%ود*מ��'%�������,%�������(א�,ل�وא�����*�و��א�� ,��ن��	د�א�وא/	#�������

�./	#�א��ز�و�#�و�ذא�Fאل�א����אن�א���'��ن�وא��'ول���)�5,ود��,ذ��א�وא

 بداية فإن املستقر عليه نقضا أنه 
الدفاع القائم علـي المنازعـة فـي مكـان حـدوث الواقعـة وزمانهـا اسـتنادا إلـي أن 

ثار الدماء التي البد أن تكون قد آالمكان المحدد بأقوال الشهود جاء خاليا من 

ـيـة سـالت مـن إصـابات المجنـي عليـه وكـذا خلـو ذلـك المكـان مـن الطلقـات النار

ٕالفارغة رغم كثرة ما أطلق منها والي أن الحالة التي وجدت عليها الجثة وحالـة 
يبس الرمي التي وجدت عليها الجثتين رغم إيداعها ثالجة المشرحة كل ذلـك الت

كان يستوجب معاينـة مكـان الواقعـة وحيـث كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أغفـل 

يه لو صح النيـل مـن أقـوال وهو في صورة دفاع جوهري لما يبني عل ذلك ةدالل

شهود اإلثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطـن إليـه وتعنـي بتحقيقـه أو 

ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد أغفلت الرد عليه جملة ، فإن حكمها يكون معيبـا 

 .بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٦٦٧٠عن رقم الط(

 هرية هذا اإلجراء رغم جوو.. ملا كان ذلك 

-�c1'א�03دو��ª&% |��و��������������%7�gB)7���!��7�"/א�����d%��;%�ن�/A���0%%¥�����..����1ن�א/�
���������������0� %)��%���Gوو�J:/���@%K%�م�א	��%?�و!�L%A�´A)/א�'�Wא)����%���CA/��%@/��	���(���O2��%2A/�..
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�������������%2Iא�!��g���%�J�-�FA/א�b� ���LA!�אل����Z�Gא��?z� /وא/�"��?�א�..����?%�����Q/F%���%��
�.�g@/�Vא/����ن�

  من قانون اإلجراءات اجلناية علي أن ٩٠حيث نصت املادة 
ينتقل قاضي التحقيق إلي أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشياء 

 .واألشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته 

 وإعماال لصريح هذا النص 
� ��د��ن�א�����#�א�	��%#�����..�א�وא/	#���)�א�ط��	#�����ن����و��و*��#�"��א;�א��	���#������

��%% ���Eط%%�.��%%)� ط��%%ق�א��%%��ون�وE��&%%���%%ن�/'%%و�*���%%)� ���%%ق�א�وא/	%%#�و��%%�7..�/%%د�

�.���'�*��و'و-��و���א��ق���,��

 وهو األمر الذي مل جيد حياله الطاعن سوي التمسك أمام حمكمة املوضوع

 يابة يف هذا الشأن بإجراء املعاينة طاعنا علي قصور الن

%2?��L%Aא&%��2Bل��������������������%7"Jع��ن��E�	א��2Bi�LA�|c��)ن���;�ZF/7'�אWא��Gو
���א/�%���ن������������������C%6/��%�mو����A`	א��"���	א�Hא'c���'7lJ�0و�A@<���7�¡א��Jو�������0א/�m�b'6!�..

������B��?"c��d�?"@J�j�������12�����������%�������%��א/�!%�ع���������%���(%���<�א	��/@%��א/���A/�^ %&�k%/א
����m�..ع��m�/ل��^�א:V1و�|��|�FGא�א/���7�H-�!���6<�א/�( "���2�:�m.�

 وجتدر اإلشارة 

بهـذا المطلـب ورد بمحاضـر جلسـات إلي أن تمسك الطـاعن �

.. والمرفقة بمذكرة الطعـن الماثـل ) ٢٧ السطر ٥ص (المحاكمة 

ورغم ذلك لم تعـن محكمـة الموضـوع بـإيراد هـذا الطلـب الجـوهري 

 .ليه في مدونات حكمها أو الرد ع
 وهذا عني القصور يف التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 الذي يستوجب نقض احلكم الطعني وإلغائه 
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 ثانيال اخلطأ 
�ن�..��و�د��)��/وא������מ�א�����%#�א�	��%#���������)�؟؟؟؟؟(�Hن�א���3.��ن��5*د�א��3O.�א0ول�������

���5%���"�%�ن��%دو�7א�وא/	%#�������ن������E!�א����)����%������..�؟؟؟؟؟/���ل�����א�ذ��Dد�)�����

������Dא��������	و"ط�ق�א�.�

 مما كان يستوجب 

������03��^�7"�0و&=א/�0�S�G�%���%2و���V�0%%:ل�א/�א!"%���������������LAא/������א/"�7��א&���C�A/
�%�b'%7��Nא/����%����/C@%6������..�و��7��G!��;�ن���/@"?�..���� ���µ���G���S���A/א!"���'��������7�

)٨�(��>�b�%%���C�/�%%9א"�%7-�א/����%%� /�"���%�J%%7-�!'א�א�..��%%^�؟؟؟؟؟/��`A%%|�א	%%��f��%%)A4�
�0Ac�.�

 ورغم ذلك مل يتم تنفيذ قرار النيابة يف هذا الشأن 

 كما أنها مل تعيد الطلب مرة أخري حىت نهاية التحقيق 

 مباشــرة إحاـلـة األوراق إـلـي محكـمـة الجناـيـات دونـمـا وـقـررت�

وهـو األمـر الـذي .. رار االعتناء حتى بإثبات عدولها عن هذا الق

 .كان يستوجب علي المحكمة العمل علي تداركه 
 

 وذلك بأن تقوم هي باستدعاء املذكور 

 أو األمر بضبطه وإحضاره إذ لزم األمر

���و�0%cא/%'��Z<�א/%�����������������D..�وذ/�Q/~د�l��H!�א/����0 %XJ�0�l��-7��#�LJl��0A�..��%7��
���%%�2B��|%%�"��ZF%%/%%7'�אWא��%%�m�?%%"@J�j��%%���/����%%6<�א/�(%% �|�و%%�م�א�	%%�م��m�B%%��و�

�L��K'�א/��א�..�Sµ�X/1و��Boא�אFG�����0"7���t��{�LA.�

 ثالثال اخلطأ 
����(%%���%%E��� %%#���&%%��א�&%%�ط�א��ز�%%وמ�	ن�א���3%%.���ط��H%%%%#�؟؟؟؟؟���	وא���%%������

��%���� &%���P..�وא�ذ��Dز�מ��ن���E%��א��%�ض���%)�א�� ,�%�ن�א%0ول�وא�3%��)�����������������..�؟؟؟؟؟/א�������

��؟؟؟؟؟/�/��������/د�א5 �(��	���)�א���ض�א������
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 وحيث نازع املتهمني ومدافعهما 
في إجراءات القبض وصحتها ودفعا ببطالنها ، فضال عن إقرار الطاعن بأنه 

بل أنه سلم نفسه قبل أكثر من عشرة أيام من تاريخ .. لم يقبض عليه أصال 

 .المحضر المار ذكره 

 علي حمكمة املوضوع فإن ذلك كان يستوجب 

 وصوال لغاية األمر من دفاع ودفوع الطاعن 

����������������������%����FG�Hא�א/�����א/�ZF;%�ن�%7-�א	@%�ض�א&%���%7�03-�! %?�א/���&���'7lJن��
%�%2Bi�^J��א	�E%�ع�،�و������������..����1����J�j@"?�����..�א/"�7����L%A�|%cא�א/�אFG�?�����d1�jن�
�?"@J)Q/F;ل��oوא�(�|�"7���2B���6�/���03;�ن���X/1�0و����O"����#�|��.<�א/�( 

�رابعال اخلطأ

و"��%%���%%�ن���%%��"�%%�ن�א� ���%%ق��%%�Lא�ط%%��ن�/%%������%%���%%מ���%%ن����%%�ن�א�وא/	%%#�����

�،�و�%%ذ�(�/%%���א��%% ,מ�א���%%3)���%%���%%�ن���د��%%#�؟؟؟؟؟/������^%%#�א��%%�*������%%#�א�%%�د�

��.�؟؟؟؟؟�،؟؟؟؟؟/��و/.�א�وא/	#�و��ن���א�����ل��ن�؟؟؟؟؟

  يستوجب علي النيابة استدعاء هؤالء الشهودوهو ما كان

��07��-7��2Iא�!���CK�Z�7ن����^�د�mع�א/`�-�وא	����א/�9��Lو��C�/�..�7��Gو�
����b<�א/ �����/7��9-�!'א�א٢١���Jو�C@6/���b'7����0�A"m�..��!א/������א/"�7����/@"?��f��..�

�';F/א�L@/�&�H���&��.�

 ق مل يتم تنفيذ قرار النيابة إال أنه حىت انتهاء التحقي

 املار ذكره كما مل تقم بإعادة الطالب ، بل مل تعن بإثبات عدوهلا عنه

 أو االستغناء عن استدعائهما 

���������������������¡'%f�j��%��و��Gא7W'�א/FG�?"c�ZFא�א7W'�7`'و�%���7%�م�%2Bi��א	�E%�ع����1
�0G�����;�&�..��O"����#���6�/�����2B��|�"��ZF/7'�אWא��G�0و��.�

 نفة الذكر آومن مجلة األخطاء .. هذا 
يتضح وبجالء تام أن المحكمة مصدرة الحكم الطعـين قـد أمسـكت بالمخالفـة للقـانون عمـا �

يوجبه عليها من استكمال مـا قصـرت فيـه النيابـة العامـة واسـتدراك مـا أغفلتـه إبـان التحقيـق فـي 
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 األمـر الـذي يجعـل هـذا الـنقض معيبـا وهـو.. وذلك رغم تمسك الطاعن بما تقدم ذكره .. الدعوى 

 .ٕبالقصور في التسبيب بما يجدر معه نقضه والغائه 

  اخلامس اخلطأ
�����.�%��(����א��دא���Lن�א�ط��ن��� �D#�و*و�א�ط���א�ذ	ن�א�وא/����#���	������

�ن�א����ن��^�מ������..�א������#�����/�D5%�*د��א�� ,�%�ن���������..�وא�ذ��#%������..�و*و�����	�)��دמ�

�ن�����#�א���מ�א�ط	�ن�/د�א� � .��ن�*ذא�א�د��ع���������������و��Lذ��-"�D�*و��(�و�Cמ�*ذא�א�د��ع�א�

�����������������������;�%&O%#�و*%ل��%��א	ن����,�� ����%����و/%و!���%)���%�ن�א�وא/�	ن�� ���Dא�و/.�א�ذ�(�

وو'%%�����%%��Q..�א�����%%#�א� %%)� ��%%ل�א�5%%�*د���%%)��5%%�*د��א�� ,�%%�ن��%%��وو'%%����,%%מ����

�מ��ن�א���%�ن��^�%מ����%��3/%������������..�#�א� %)����,%��א�� ,�%�ن��������وو'��������%��..�א�� Eدמ�و�و�����

�ن�����%#�א���%מ����..�א��دא���Lن�א�ط��ن�����7-�� ��5���A*د��ن���������2�5�Dو'�����-%"

�%%�א;��C%%מ��و*�� %%��و*%%و�א��%%�0א�%%ذ��Dو'%%מ�א���%%מ����O%%د.��%%ن� ���%%ق�*%%ذא�א	%%�ن�/%%د�/	א�ط

�.א�ط	�ن�����'و��وא�	وא��

�����،���)�א�و/.�א�%ذ�������Dא���מ���:����دسא�و���א���(��P&ون�����/د������ ��/ض�وא	א��ط

����������'�#�א� ����.�و�'دא/� ,��و�د� ,����ل��%�� &%�� ��و�%מ��%و�د�������������������#%�3

�ز�2#���,��،��	ود�و�������ن�א�� ,�%�ن�א�3%��)�وא���3%��7%�ن��������������������D��و��)���,������

������D����Q�..�*��/د������ذ�%(� ���%�����Cמ��ن�א� ����.�و�/وאل�������..������,������ل�

���������-����)���%���%�����%ل�������زמ���ط�ن�א���מ��� ��/ض���ن���Dو*و�א���0א�ذ

��.א�� ��#�א��� ,)�"��,��

 أن املتواتر عليه يف قضاء النقض ما يلي حيث 

���0ن�t"%%?�א/%%�/�?����7د������%%7 l%%��-%%7�ZF%%/א��%%G��%%Boא�|%%�"��ZF%%/ن�א/��%%�!��א�
�����%�!���HL�����`!�)�7و��������������������%��A�2���7��%6"�0%א��2%�د�A%&��%.��B��0%%-��ن��"�%��!�א��%7/��m�

�����FVWوא.�
 )١٩/٩/٢٠١٥ ق جلسة ٥ لسنة ٣٧٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الـذي يقـع بـين أسـبابه 

 بحيــث ينفــي بعضــها مــا أثبتــه الــبعض األخــر ، وال يعــرف أي مــن األمــرين
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ـدليل متهادمــا متســاقطا ال  ـذي مــن شــأنه أن يجعــل اـل قصــدته المحكمــة ، واـل

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

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

�����LAא�i����7�UVW'�א/��b��'Cא	8%�م����S'%�'f%��������������و;�ن�א/W���g��9و�אق�و
-��!�אل�¤'������7م�א/������א/"�7����������؟؟؟؟؟�:�m��..��2!����"��<��;9%'�7%-��7%�م������������������

����Jم���;lو���..������N/�9/وא�L�����2��7��LAن�א	���2ن�א/�9�����-B��j�1%�ن�����������%�������:%&�?%2Y�
�.א/�א!"��

 و إصدار أمر اإلحالة وهو ما حدا بالنيابة العامة حن

 بالقول بأن املتهمني الثالثة األوائل أحرزوا مجيعا سالحا ناريا واحدا

 " مسدس مششخن " 
Eذ�وא�	�و��א� %)����fو�)�א�و/.�א�ذC�D&.�����#�א��و&وع�א�ط�!��ن����#�א�����������..�*ذא���

�%%ل�وو'%%�,��..���%%5.� ���%%�.�א�����%%�7و�/%%وאل�����,%%��،�و��&%%.�א�%%د���L	%%دמ��%%د� ,����

�د�#�وא��'دא/�#�وא�'�א�#�������)�����������%����%5���������و�د.�ذ�%(�������)�و"ن���ن������%,���-%"

��������5"�)� 	و��,����)����#���� &%�� ��*%ذ��א� ���%�.�������������..��و&و��Q)��دو��.����,������

�.دون�"/'�;�����D'���ن����'�*��

  كله ذلك ورغم 

تـعـود محكـمـة الموضــوع ـفـي مـسـتهل الصــفحة الخامـسـة ـمـن �

قرر بأن المتهمين الثاني والثالث كان كال منهمـا يحمـل حكمها لت

 .وأنهما قاما بإرهاب الجمهور بهذه األسلحة .. سالح ناري 
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 وهو األمر الذي يهدم جزء أساسي من التحريات 

 داقيتها هي وجمريها مصويقرر بعدم صحتها و
�و/%%�Lא���%%מ�א�ط	%%�ن��%%)� �%%�/ض���	%%ل�א�%%د��ل�� ,�و�%%��و �Dط��و*%%و�א��%%�0א�%%ذ/�%%

��א�����#���Lא �	�د�*ذא�א�د��ل���� و�����%ض�*%ذא���..�����7-��	�!�א ��Dو*و�א���0א�ذ

�.א��&�;�

 ومل يكن ما اعتصمت به حمكمة احلكم الطعني 

 يف ذلك املنحي جمرد كلمات مسطرة 
محكمــة الحكــم الطعــين ـقـد اتخــذت مــن هــذا االســتدالل ســببا لالعتصــام بمــا أكدـتـه ـفـي إذا أن 

ومن ثم فإن ما ركنت إليه محكمـة الحكـم الطعـين .. ن توافر عنصر االتفاق بين المتهمين حكمها م
ومـن تـوافر .. مـن تـوافر عنصـر االتفـاق بـين المتهمـين .. كان له األثر المباشر فـي إصـدار الحكـم 

وهــو األمــر الــذي أنكــره مجــري التحريــات فــي تحرياتــه .. الطــرف المشــدد بســبق اإلصــرار والترصــد 
 .وهو ما ينال من الحكم الطعين ويستوجب نقضه .. عتصمت بها محكمة الحكم الطعين التي ا

 الثالث السبب 

واعتمـد علـي االستنباط   احلكم املطعون فيه أنطوي علي عيوب متس سالمة

أدلة ليس هلا أصل ثابت باألوراق ، وعلي أدلة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية 

شابه من تناقض وذلك مما يعيبه بالفساد يف االسـتدالل لالقتناع بها ، هذا فضال عما 

 وإلغائه .الذي يستوجب نقضه 
 الثابت باألوراق وما بها من حتقيقات وإجراءات وما سطر علي أثرها ذلك أن

احلكم الطعني الذي جاء معتصما بقائمة أدلة الثبوت وقـرار إحالـة الطـاعن 

من أسباب جـاءت عبـارة عـن وما ابتني عليه احلكم .. لالتهام املنسوب له 

 لعيب الفساد يف االستدالل والذي نشـرف ببيانـه مـن خـالل ة حرفيةترمج

 : األوجه التالية 
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ذ�%%(��ن���..؟؟؟؟؟/��%%�/وאل�א�5%%�*د�א%%0ول��%%�د�א���%%מ�א�ط	%%�ن��%%)�א%% د-���:�א�و�%%��א%%0ول�

�%%��"��%%���N%%�מ�،��&%%���%%ن�و�%%ود�E'%%و�#����5%%������%%��و�%%�ن�א�ط%%��ن��5%%,�د �� �،

�����������������%������%N#� 'و����	زמ���ن��'�#�א�وא/��/وא�����)���و���(������& �(�"�#��&O��

و�د���)������،�و*ذא���E!��دמ�א��	�و��%#����%��/%����%��،�وذ�%(���%����%)�א���%و���������������

�/وא�%��"%-��ن�א���%מ�א�ط	%�ن��%מ���	%ل��%ل�وא E%ذ���,%�����������������������Qط�א"���א�ذ���Dن�� و

�����2�&���#��%�د��%)�א-% د-ل�א��و�%�������������א�ذ���Dو*و�א�0..�א����ز��א0��������	�

�،�;�N�Oوא�;�&����

 كانت حمكمة النقض قد قرت بأن فلئن 

�������������������%Iو7%���%�م����-�%`7�-7����/1�0c��2�7و����A�H���/א�?��"Jوزن��!�אل�א/)��د�و
�������������ZF%/א/��%��'�א�S��%�Jو��%Gא'J�k%/א��8/�	�0/8א�Jع��E�	א��2Bi�L/1�0"c'7�،�b�� ��-7

-©2`J�������������%����!���وJ(�)7�5%'א7%&���@Jو���A6fن����I�0،�و��%���1���lن�ذ/%A;�Q%7�0)%'وط�����1/
و���J"(�5%<�א�&%����ج�و�ن��B%�ن�%2Bi��'%C�J�����%%7��א	�E%�ع�%-��7%%�2ن�א/)%��د+������

���W���gو�אق�و��®'ج�-��cد+�א/"�?�وא	�`^��?K��0/�0�/1�g����.א
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٨٣م الطعن رق(

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

 وكذلك قضي بأن 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
 فلـم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدوقتئذ بنقطة البـوليس 

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

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

 .معيبا

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

 كما قضي بأن 

�LAא/���Cא/�ZFو�א�Sא/)��د ��I�6���/�C�&وא��א/�א!"�+��K�>�O2��	א�����7ز
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�������������������������%^��Bd%��و/%�C�/א�Q%/7�0%�دאم�ذ%���f��%2Bא��L%A�O"�%ن���;���'G�c���mد��"��
��Dא2z©�%%�ن�א�%%2B��W!%%�אل��H�=%%Gא/)%%��د�����%%��0%%�'z��%%2BC2A/ز��%%tو���:�C�%%)7

JאF%%��g%%7א�א/%%'د�7%%-���7دאF%%G�0%%�A�Z�%%`����%%	��%%���CA/��%%�J�m�¤و����F%%;�b�%% ����א	%%'אد�1
�M�A`	א�LA�.�67د�+�

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

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

حومة الفساد في االستدالل حينما تسـاند فـي قضـائه بإدانـة للشك أن الحكم الطعين قد تردي في 

 ـمـا تمســك ـبـه ةرـغـم جمـلـ .. ؟؟؟؟؟/ الـطـاعن وـبـاقي المتهـمـين عـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات األول 

الطاعن ومدافعه من طعون علي هذه الشهادة التي كان يجب طرحها وعدم التعويـل عليهـا وذلـك 

 :وفقا لألسانيد  اآلتية 

  األول لسندا 
��H%%���%%ن�א��%%د������%%ذ�����%%��/�%%ل��%%دو�7א�وא/	%%#�����..�دא�%%#��

א��א*�#���&	#��5,�����.�*��(�وא/	#��� ل���5ق�א�ط%��ن����������

�:و/د� מ� و����א- ,�מ�"�)��ل��ن�)�؟؟؟؟؟/�א����وמ�(

����(؟؟؟؟؟ •/���0�A�rsא�^� )�.ووא/����G��א�� ��bאWول،���

�������0،�و����G���א�(؟؟؟؟؟ •A�rsא�^�� ��bאWول���.�( 

• �-�'V\و�....................... 

%5(��ن�ذ�%(�א�5%�*د�א%0ول����������و*ذא����-�%��-��%دع�� �&%���&%��N#�و��א*�%#������F%د���%�

%����و�ن�א�ط%��ن�وא��% ,מ�א�3%��)�����)���5ق�א����)����%���%)�א�وא/	%#�א�%���#������(��ط��ن��-

�.�א��5*د�و��ERن�3 وא�א�وא/	#�א�����ذ��*��&د�وא�د�������ن�&�ن�א�5,ود�א�ذ�ن�

 ولدي مقتل ا�ني عليه حاليا .. هذا 

 )؟؟؟؟؟/ املرحوم (

�����0�/�E��G�(/א��cو�..������������'%V��U�%��Z��?% !��?���%�ل�א�����r%s! %�و..��m%'ول�7(%'
�����%)@���0%�A����l!�א/%�0وزج��%�	��F%%G�>�O2א�א��J%�م������..�/�%%7��z'%��%%2..�}%%��!(%��א/)زא
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������^��(/��l9/ض�א'X���"!א�A/�����BJאل�����������������%!��?%"t�ZF%/%7'�אWא��%Gو�-F%Gא�א/)%�G�����א/`%�
�O  )/�����b�@�/����+'��c.�

 للحقيقة فـي شـأن القـول بارتكـاب المتهمـين للواقعـة  مخالفته:األول 

الـطــاعن لمخالـفــة ـهــذا الباـعــث للحقيـقــة وـعــدم ـثــأرا لـشــقيق 

وجود ثمة دليل علي صحته ، فإذا كان مـن المتصـور تـوافره 

ــدي الطـــاعن  ــي الواقـعــة الســـابقة لـكــون ا(ـل ــه ـف ــي علـي لمجـن

ـاقي المتهمــين ؟ فضــال ) شــقيقه فكـيـف يتصــور ـفـي جاـنـب ـب

عــن أنــه إذا أراد األخــذ بالثــأر فإنــه كــان ســيقدم علــي قتــل 

أو غـيـــره ـمـــن أنجــــال ) لكوـنـــه نجــــل أحــــد الجـنـــاة(الشــــاهد 

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

 ) .المجني عليه(

 فيمـا بـين ة حقيقيـة وفعليـة يقينا وجـود خصـومثبتأنه قد : الثاني 

 ووجـود ضـغينة الطاعن وباقي المهتمين وبين الشـاهد األول

 عـن الكيـد ةوكراهية في جانب األخير تجعل أقواله غير منزه

وـهـو ـمـا يجـعـل ـهـذه األـقـوال تـجـر مـغـنم إـلـي ـهـذا .. والتلفـيـق 

فكمـا شـهدا فـي القضـية .. الشاهد ، ويكـون قـد انـتقم مـنهم 

 ضــد ؟؟؟؟؟ جنايــات مركــز ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟لمــذكورة رقــم ا

ـده  ـراثن هــذا .. واـل شــهد هــو األخــر ضــدهم لـيـزج بهــم ـفـي ـب

 .االتهام 

  مجيعه تقدم مماو 
%�ق����������������Dא�%ذ�(��%�و�ن�)��%ER�L%��ن��(� ��د�������3و.��ن��5*د�א��3O.�א0ول���%ل�א�

�	%ل����%���%�ن�ذ�%(�א�������������..�/�מ��� ل�5%��ق�א�ط%��ن���������Dو�#������א��%�0א�%ذ%'E5%�*د�وא�� ,�%�ن�

�����#�2-���وز�א-� ��د���)��/وא���و��%��7מ��� %زמ�א���%מ�א�ط	%�ن�*%ذא�א��^%������������א���%�0..�

��2�N�"و��&������د��)�א- د-ل�وא�EOل���ق�א�د��ع������ و��������	��Dא�ذ.�

�

�
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  الثاني السند ����

���������%%�o��%%"!ن�א/�א�%%B#��G�%%(/د�א�%%c6%%�د��وJ��%%�%%�م�7"��/
�%%��Nن�א/1�g%%��9!�%%7��א/)%%����BJ��..���G%%���א��>�g%%ن�����%%B7

���8/�0+�A6�..����������S�%t��%Am�02���B#ن�א/�א!"�����c�J�0�l���8����
��0�B%)7�>�S'%%ل�(و�%%���7%%-��ن������%%oא��%"��m%%��א&�@(%%'�)�;` 
���0��B7�-و<�%��'z��m�..���O��%7%�ذא���L%/1�0%c����0%א	(%.���������..�

K�..��?%�m%@���<��!�א/������0%א	�8ل�وא	(.��f�¢�א/�א!"%��;2%��و�������
���6�:��ن���Bن�ذ/m�6/���¢����!�0A;�Q�؟��.!�

  الثالث السند �
�3#� ��/ض��)��/وאل�*ذא�א�5%�*د�� 	'%)���%)�א��وאH��������������#%�2ن���

�7���� �����ز�מ�������%)�א��%��#��%�ن���%زل��������..�وא� و��ق����

�د��%%/%%د�5%%�*د�א�� ,�%%�ن�א��#%%3�3א0وא2%%ل��..�א����%%)����%%��وא��

%%�� ,מ�%%3מ�������� �	%%�ن��و�%%���ن�5%%�*دو��� %%�A/%%��وא��%%��Hאز�

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

  خر زعم هذا الشاهدآويف مقام 

 ايلالتنه رأي املتهمني متفرقني كأ
א�� ,�%%%%�ن�א%%%%0ول�وא���3%%%%����7%%%%�����%%%%�ن���%%%%)��ول�א�5%%%%��ع�

�א�� و��A"�%)����%#������/دوמ"���'�#��"و�א;����������ز�����و�E ��2ن��

��و�%%)�א��,%%#�א������%%#��%%ذ�(��%%�ن���%%!��)�..א����%%)����%%�(�%%و-

و�%%�ن���%%!��زאو�%%5����#%%!�א�%%دאEل��..�؟؟؟؟؟/�א��%% ,מ�א���%%3)�

�،���%%�ن�؟؟؟؟؟/���%%��א��%% ,מ�א��א�%%���L..�"�%%)�א�5%%��ع��%%ن�א�%%�0מ����

 �ل�د�א�#�����E#�و��!��%)��ول�א�5%��ع��� ^%�א�א��% ,מ��������������

�.א0ول�

�

�

�
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 !صدق ؟نوايتني فأي من الر

 وأي هاتني الروايتني اعتنقتها حمكمة املوضوع ؟؟

������������������������L%A�%�0وm�?%6@��jא�א/��%�!��وF%G�0%cא���j�0%���O%"`/א�H���/7-�א�g��9/א�?"Am
�%����J؟����%:�א24%[�������!��&�س������2;��2Bi�g��א	��Eع��?�C�%)	%7�0%-�א����2و�%&�

���Oא/'وא���O��..������ZF/א�|A`/א�+��`V�-2BJ���Gو�����M�%c7�0%-�و%"mو7�א�-(�0��Qא/`%�
C%%K�Z�%%7�L%%A����OJ�%%G�-%%7�Zא/%%'وא���O،�و7%%��1ذא�;%%�ن�������%%!�A/��%%"!ن�א/�א�%%B7��%%���"7
א	����6�:���6ل�א/�א!"��<��F%G-�א/78%�ن�وא	B%�ن�وو��%6J�^%m'�א/)%�G��אWول�%7-��������������

��G�(/א�bن�ذא�)/�LA�OJא/�א�د�O7-�א/'وא���Zl�07،�وא84م���..�g����k/א�LG؟!�

 وذلك حىت يتم رفع التناقض والتضارب عن الشاهد األول 

  الرابع السند ����

��������;F	ول�אWא��G�(/ن��..��ن�אl%و<��;9'�7-���7م����א�'K�'!�
�Z\'7�LAو7(2[�7-���%[�א�%4אن�وא	%��+�����������א/�א!"����g���

������������������S�%�;lJ�-%�:%�m�،�M'%X	א�+:%K�-%7�OA%6	وج�א'%V�g!وو
�����%�������0(؟؟؟؟؟/�/��cد�א	�A�r%sא�^��02،�و�?����?��(

������و�>%%��ذ/%%��j�Q%%'د��%%�Wو�אق��%%���%%�G��وא�%%���"�%%��8%%7א
��G���.א	F;����و��(�

 بل أن جنل عمه املشار إليه أيضا مل ميثل للتحقيق معه 

 واإلدالء بأقواله رغم طلب النيابة العامة له 

�������������	�+'��X7�+��K��"!א�A/ن�l��������0"`���ZF/7'�אWא��Gو�����u�Q/F%/و�אق�Wא�>�'`&
%-�אWو�אق�������������%�µ'/د�א��%��]%���|.��..����������|%Az��%�'G�cو��%�2G��-%2BJ��%�����%�G�-%7و

�����"�;�ن�&�����('�א�6oل���LA%��د������Nن�ذ/�Q..�א	"�����	�Bن�א/�א!"���LAא/` 
�%��/�Aא!"%%�������oא/��%%6+�א�L%A���1ن�%2Bi��א	�E%%�ع���%��gن�F%G�´%%AJא�א	`A%%|����..�و

�g26�������m��;=���d(�د��G<�א�&���ل�وא��l!�אل���G��א�� ��bאWول��>��
�
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  اخلامس السند ����
و�Cמ��ل�א� ��'�ل�א� )��و�د*��א��5*د�א%0ول��%)��/وא�%�������������..�*ذא���

��%%ل����%%��א��5%%,د�و �د�%%د�����و��F %%��א��3/�%%#�وא���%%5�#���

,מ�وא��Nض�א�ذ�������D*%ذא�א��% ,מ��%ن�א�و/%و!����������� ��و/��Lل����

����ن� �د�دא�،���������א% ط�ع���F%#�א����%)����%���������������)�*ذא�א��

��%%�ض�'%%�#�(� �%%�(�א��%% ,מ�א%%0ول#و�%%ن��%%����E�%%��،�و����%%

��*��و"ط�ق���������������D)�ذ�( .�

G%%?�%%7-�א	����%%6�%%:�و�7`�%%���ن��)%%�G��א/)%%��SF%%G�?%%;��Gא�W%%�א¢�<�F%%Gא�������
��دون��iو/%%��وG%%?�%%7-�א	�6%%����ن����5%%&%%�;���..�א/��!�%%�gא/�r78%%و<��o%%��وא�%%�+��

�����0�A�rsא�-�و��Ff'�א�L/�GWא/c����'%!�ZF%�د���Gو�א�&%�"������%��/%6���������������..�א/��mع�
���Z�"�/א�אFG�.����������������Z�%7�L%A���%!�A/��G�%(/א����7!)%�O"`/א��Boא��2Bi�LA�O"ن����;

����0%%7�%%-�ذ/%%C%%K�..�����Q���SF%%Gא/'وא�%%��%%7-��g%%�@�/א��%%!�O%%"`/א��%%Boא��%%2Bi���1ن�
��!Wא�'G����g26��%|�����������..��אل����2B��S��67א/`"�����Oوא"���%Boא�|%�"��ZF%/%7'�אWא��Gو
�.�א/@(�د�<�א�&���ل�

�������������0%�m(%���م�	א�x:%)/א��%Gم�و��Jא�א�FG�'K���-7�'6���Gن��l(���7��..����%�m%��ز
��A"����0�l���G�(/ن�؟א�A/��0&�د�א�lא/��ل���LA���m�'6�!وא�S����0و����0ABو����!�

�

  مسدس ، وتارة أخري يعود ليقرر بأنه غري متأكدثم تارة يقرر بأنه

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

������������������|c��%)ن���%;��%#��G�%(/א�Q%/אل�ذ�%!���C%K�>��% �'A/���%��Q��:��0A;�Q/وذ
'z1א�א/��'��������א�FG���C68م���A��j�O"`/א��Bo���1ن�א����Aوא7�F%p%-������و�م�א/�"��?�

�������#�03���/�+8�;���G�(/א�אFGאل��!����������H�%��A/�|%c�	د�<�א�&%���ل�א�)@/���02B��|�"��
�H�X/وא�.�

  -:ن أحيث جري قضاء يف هذا اخلصوص علي 
ًسـتكمل الحكـم شـكال معينـا ، بـل ين أسـباب يـراد األإالمشـرع لـم يقصـد مـن وجـوب  ً



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

 

 

 

81 

اقع المطــروح لـمـت بـالوأن المحكمـة أه مـا يطـمـئن المطلـع علـيـه دوناـتـن تتضـمن مأ
 المتهمـين مـن دفـاع ، وحصـلت أبـداهة ومـا لـدأليها من إعليها ، وفحصت ما قدم 

 يحمــل حتــىنزلــت عليــه حكــم القــانون ، وذلــك أليــه ، ثــم إيــؤدي ا مــن كــل ذلــك مــ
سباب صحته ، وينطـق بعدالتـه ، ويمكـن محكمـة الـنقض مـن مراقبـة أالحكم بذاته 

 . ًال كان باطال ٕا منها وهستخلصا وما دلةصحة الوقائع واأل
  )١٣/٦/٢٠١٦ جلسة –ق ٨٥ لسنة ٦٥١٨الطعن رقم ( 

���%ن�א�� ,�%�ن��������������:�א�و���א���3)����%�Cد-�����)�"دא�#�א�ط��ن�و �د�א���מ�א�ط	�ن��)�א�

و ���� %��א�� E%ذ���%ن��/%وאل�א�5%�*د�א%0ول�%�دא�و���%ز������������������؟؟؟؟؟/��/وאل�א�&��ط���

E �/%��وא/	%�.��C%��'%���#�،�"&%��#�"�%)�������������&���ن�א��..��زא�����)��/وא����و� ���� �������

��א;א.���ط�%#���%���%�ن��% و���א% �	�د���/وא�%����������������������H%���%���/وא�%��و/��(���&/�� 

�.�د��ل�"��3.�

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

 تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعدذا سـقط إحـداها إبحيث عقيدة القاضـي 

 .ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، 
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أنمــن المقــرر قانونــا  

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

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

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 كما قضي بأن 

 �����������������������?%;�>�L/�%�/א�?�����ز7%���ن�J`%��^��!%�אل�א/)%��د�و�7%�2ن�א/%�/%/�0%���?KWא
H:	א�LA�L6"�)����!��J�O�!���7��<ن��Bن����L@B��?��r@/א�?�38���7[�א/�/c��7�
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�^�m��/وא.�
 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢عن رقم الط(

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

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

 وحقيقيـة ، ودونمـا ةكيزة وعماد لما قرر به ، وذلك دونما إجراء تحريات فعلياألول التي اتخذها ر

يضيف ثمة معلومة عما أفاد به الشاهد األول وعجز عـن تقـديم دليـل يعضـد مزاعمـه ومـزاعم أن 

ذلــك الشــاهد فلــم يــأت بشــاهد واحــد علــي الواقعــة ، كمــا عجــز عــن التوصــل إلــي نــوع الســالح 

) بفــرض صــحة الواقعــة فــي حقــه أصــال( حصــول الطــاعن عليــه المســتعمل فــي الواقعــة وكيفيــة

ـة  ـم تجــد اإلجابــة ممــا يجــزم بانعــدام .. فــإن أي معلومــة تــم االستفســار عنهــا منــه .. وبالجمـل ـل

بأنـه كـان مـن الواجـب علـي محكمـة الموضـوع االلتفـات تحرياته وعدم مصداقية أقواله بمـا يجـزم 

خــذ آشــابها ـمـع محضــر التحرـيـات ـمـن عـيـوب وموذـلـك لـمـا .. عوـيـل عليـهـا تعــن أقواـلـه وعــدم ال

 :نوضحها تفصيال فيما يلي 

 األول العيب 
������������..��دא�#���(%���� ���"�Dא�&��ط�و�د�L��#��	ل� �����.�א�����#�א��Eאل�����ن�F%ول�

������א�&��ط���ن�..� מ� و��,��"������5ن���*�#��	�و�� ���ن�א�وא/	#���ل�א� ���ق�

لمنـزل عمـه ) الشـاهد األول (؟؟؟؟؟/ أنه أثناء زيارة المـدعو

 ) . تحقيقات٢١ص ) .................. (المجني عليه(
�=;%���..�و7-����������ن�א&��:ل�א/������!�א/�0#��و�د��LA/(�ن�א/)%�G��אWول���������������

��0א����7�Fpא/(���وא/';�8+�א/�kא&���0J�7�A"7����7�Lدو���ª����Z'%fو���L%6�Jو����l�������
وt��%%7��%%G"%%?�%%7-��!%%�אل�א	%%F;���¤%%'د���..��א�&%%�"�����)%%��د�\V%%'�-��א�@%%'אد���!%%�3[��و

6�?���W�?K!�אل�א/)�G��אWول������f..��������������%"J����%��W����%�/אل�א�!l%אد���%�#����t%�ز�א�
�����Z'fو�Nج������-�..���������������%��وF%Gא��..��?��������p'ج�-��!�אل�א/)%�G��אWول�و���7/%��

�|��.l!�אل�א/�����א	m��;=����;F(�د�א��Bo<�א&���/���0
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 الثاني العيب 
 ��������������������������%����/د��3.��ن��/وאل�א�&%��ط���%�מ�א�����%#�א�	��%#���%��ز�%מ��%�ن�א�وא/	%#��

%�;א��������؟؟؟؟؟�� %���`����3.�%د�..��د*��א��5*د�א0ول�و�دد*%��*%و����������#	%و*%و���%�����..��א�%��#�א� �

�.���E!�א�����#�

 حيث أن الثابت من أقوال الشاهد األول 

أن الواقعــة حــدثت عقــب صــالة المغــرب .. ا بفــرض صــحته�

مباشــرة أي ـفـي غضــون الســابعة مســاءا عـلـي األكـثـر مـمـا يؤـكـد 

 .في هذا الشأن عدم صحة أقوال الضابط 
 والدليل علي ذلك أنه قد سبق لذات الضابط وحرر حمضر 

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

 ان هذا احملضر ثم وفاته إيل رمحة اهللا وقد ك

  مساءا ٩ الساعة ؟؟؟؟؟مؤرخ 

 ���g��BJ�5%%%%�ن�א/�א!"%%���%%�Bm٩�����-%%7��%%���H�%%)7א�و<�ذא�bא/�CA%%���%%���א��%%:غ�
�L@(�)	א)����!�אل�א/�����و�م�Am"?�ذ/8t�Qم�����J'�..�؟؟�)��H�)7א�����٩<�א/(�

�.67�א!�����وm(�د�א��Bo<�א&���/�����0

  الثالث العيب 
��%%/�و�%%ن�/��,%%��"��א;א %%��א� %%)�א E%%ذ*���%%)�5%%�ن�א�وא/	%%#���..�وאل�א�&%%��ط���%%���	�%%��

�����מ���מ���	���#����ن�א�وא/	#�و��'��و��ل��מ���و�)������ن�و �د�%د����..�א��א*�#��

����������������������(���د�وא���%زل�א�E%�ص��%���%�و/�Lא�� ,�%�ن�و�و/%�Lא����%)����%��،�وא��%��#��%�ن�א��

3%���"ط%�ق����%�������%#���%)������Rن��د�%�،��و�������،�و���ن����"ذא���ن�*��(��%وא�غ�ط��%�.��%������

�.א�وא/	#����ط�#��א��د�אن�א����ط#

�

�

�
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 وذلك كله وفقا للواجبات التي يلقيها املشرع علي عاتق الضابط 

  إجراءات جنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة 

������������������b����%&و�%[�א���%�� BJ'7א%4'א��3و�-%�N%C /���L3�%��/��7و�א/� ��אl7م����
�k/8م�אAJD��^�<�א/��C�/א.�

  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
 الضــبط القضــائي أن يقبـلـوا التبليـغـات والشــكاوى الـتـي ـتـرد  يـجـب عـلـي ـمـأموري

، ويجـب علـيهم إلـيهم بشـأن الجـرائم ، وأن يبعثـوا بهـا فـورا إلـي النيابـة العامـة 

ويجـــــروا أن يحصـــــلوا علـــــي جميـــــع اإليضـــــاحات ، مرؤوســـــيهم وعلـــــي 

 لتسهيل تحقيـق الوقـائع التـي تبلـغ المعاينات الالزمة

 ............... أو التي إليهم ، 

 ومن خالل هذين النصني يتضح أن الضابط املذكور 

 مل يقم مبا أوجبه عليه القانون 

�������������%Eو��د/%W3^�وא�%�o��%2אz�L%/1�Z7%���د��%G9%�ل�/%��;%%�ن�����..�و	א�?� %&�L%A"m
�������?6f��!ن��B/��+��;F	א��"���	א�Z'c������/א������Z���/א������m�LAغ�א/"�)��W2%�����و�א;�+

�8��(�S�����ع�א/(:�xא	(�"2?�<�א/�א!"��و����f�w�)���w��.�
 وذلك لبيان ما إذا كان يتفق مع الرصاصة املستخرجة 

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

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

  الرابع العيب 
�%מ��%و�د��3%#�ذ�%���%ن� ��'%�ل�א�وא/	%#�و����%#�������������)�&��ط�א�وא/	%#��(�ن�*ذא�א��5*د���� 

 و'ل�א�� ,�%�ن����%�ن�א����%)����%��،�و����%#��%�א/� ,מ��%����%���و�د��%ن���د�� %��،�������������������

��%�ض���%����(،�و��*�#�א��%��#�א� %)����%.� �'%ل��%�ن�א��% ,מ�������&�و��و�و/!�א�&����وא����
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و��ن�א����)������،�و����"ذא��%�ن�א�� ,�%ون��%��وא��� �	%�ن���%���و�د�א�5%�*د�����������������)�א�&���

�מ���,מ����وא�� ��/�ن��)�א�^�מ�����و'!���&��ذא.�א��5*د�א0ول�..�א0ول�א� دא;א�.�

 مما تقدم يتضح أن 

و�ن��%%7�A"7�Z��J�j%%'د��..����+�%%7-��!%%�אل�א/)%%�G��אWول���!%%�אل�F%%Gא�א/�7����%%(%%���
%���M!�א/l��!��������%#�0%!�אل�אWول�/-����/��Zא/)�G��א/�9���L����c1%��؟���������ZF%/%7'�אWא��%Gو

���'z�|c��)ن���;.�

 هذا كله من ناحية

ومن ناحية أخري فلم تأت التحريـات أحسـن حـاال حيـث أنهـا أيضـا 

الغـري صـحيحة والصـادرة (ول معظمها مستقاة من أقوال الشاهد األ

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

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

 .مما يؤكد فساد احلكم الطعني يف استدالله .. عليها 

 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

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

تـكـون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة 

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

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

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـابحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 
وهــي مــن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع قرينــة مســتقلة علــي ثبــوت االتهــام 

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

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

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣طعن رقم (
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 كما قضت بأن 
ٕوان ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة  

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

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

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

وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا  .. والقانون
 أو ببراءتـه أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمهو مقـرر 

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

ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات يشاركه فيها غيره
 إال أنها ال باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، طالما أنها كانت مطروحة علي بساط البحث ، 

 . دليال أساسيا علي ثبوت التهمة  معينة أوةتصلح وحدها ألن تكون قرين

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

  ما تقدم علي مدونات احلكم الطعني ةوبتطبيق مجل
������������U�F%و������)���&%��א� ���%�.�א��	د-����  د��)�א������/د��P& د���(؟؟؟؟؟�%	�

�و����������)�..�מ��د� ,��د�Cמ��3و.��)�א�وא/	#��5,�����ل

�ز%��א/�%����i%'��א/�l%��b�%�'Cن�������m%��..���د±�ذ������H�%��Z:��و���
����������%�Gא/'א��א��א/�א!"%'%z��>م��%)��وG%��א��G)����r%s¡�א

���O2��	ول�وאWא��G�(/�0وא�A�(�..���O�A3��L/1����%2G�°
��%%A3��%%�0و�%%�G��א�� %%�������b(؟؟؟؟؟A�r%%sא��%%I�|%%)�و
�A3%%%%%��)�אWول��%%%%%G�°���%%%%%��و�(%%%%%|�I%%%%%��"�؟؟؟؟؟"�وא/�9

�O2��	א��"��Wא.�
�
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 وهذا خيالف احلقيقة ألمرين 

��2�א�א	������(���ن���[�אzW'א��&�/@�Lא/F;'�����:األول �m
�A3%%��وא�%%��)�א/'א�%%[��%%G+���G�%%(/א�S�'%%!��%%7�?�/�%%��
��%%%�٧bص�(אWول��C�/����(ن��%%%B��-7%%%-��ن�א/`%%%�

��V�-�)�0ل�وא/�����SאA�rsوא�(�����L�،����7א	����א/�%9
����mא�������S�%/�0وא%/�V�-%�)���%�A�r%s%��������)�0وא	��%7א��،

��%%�m�L��^�/�0%%אא/�%%9�%%����%%/��%%وF%%Gא�t%%8م�..��%%-�
�"�م�c����א/��b��'Cو�iو/��א/�%����AV%^�وא!"%�����������

�����oא��:V�LA��l9/���FV�.�

ـاني ���%%A%%6��g��!'א�%%��� %%�!���Lن�א	%%����א/'א�%%[��:�الـث
..�وG��%%ª1%%��¤%%'د�c%%���و��m�b���%%A%%���..�אzW%%'א��

����C�/א��%%��c8م��"%%%�م�%%t��%%א����F%%Gم��و�%%%'�%%��bو
��"��.c1'א���3�LAא/` 

��%%�����:��Q�%%�%%ز�&%%��ط�א�وא/	%%#�و ���� %%���%%ن�א� و'%%ل�"�%%)�א��

�ز��)����ض�'� ,��א� دא;א��(א�� 	�ل��)�א�وא/	#���������

��'ول�א�ط��ن����%������#�ن�א� و'ل���و���و������و��������

�.،�و����#�א� �Eص�����،�������ز��ن�&�ط��

 رغم أن ذلك 
-%%��'%%�Pא ,%%�מ������3%%ل�و�دو�%%��*%%מ���'%%���%%)�א- ,%%�מ�א�

������(�����ن�א�� ,��ن��� ل�א����Cא�ط��ن�و.�

���3��3�:�����C%K�L%A�?�-�א/����L/1�?K��د/�b��'C�/א�b8.
���O2��%2A/�M�)�	א�?�%-����..�א���Jم�א	��b8%.�N%��

�%%��وc%%�د���;lJ�L%%/1و����א!"%%�A/��%%�µ���G�%%��L%%/1�?%%K��/א
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��%%%���0(؟؟؟؟؟/�א	%%%�A�r%%%sא�^�B%%%�ن�#)��%%%?��%%%�
�07��.א/�א!"���( ��2ز��א/)�G��אWول�7-�

�%زא�������زמ��	دמ��د�#�א� ����.���,��و����*��/د�������و�:�א�	����

�ن�א� و'ل�"�)������.�א�د�א� �ن�א�����E �ن�א��ز�وמ�������

א%% 	���,����%%)�א�وא/	%%#�،�و�%%ن�*%%و�'%%���,���و��%%��"ذא����

�����ن�א�� ,��ن��ن��د���؟�)��������.!�

يتأكد يقينا عدم جدية التحريات وعـدم إجرائهـا فعليـا علـي الطبيعـة بمـا ..تقدم جميعه مما �

حينما عول عليها كسند إلدانة الطـاعن وبـاقي المتهمـين يجزم بفساد الحكم الطعين في استدالله 

 .ٕوهو األمر الذي يستوجب نقضه والغائه .. 

 ومن ناحية ثالثة..هذا 

والثـاني الـواردة فإن ثبوت عدم صحة واقعة ضبط املتهمـان األول 

ن الـقـبض عليهـمـا ـقـد مت قـبـل ـهـذا أ وثـبـوت ؟؟؟؟؟باحملضـر اـملـؤرخ 

بفـرتة زمنيـة طويلـة تتعـدي العشـرة أيـام وفقـا للثابـت التاريخ 

 أن الضابط هو مـن قـام بالربقيات املقدمة إيل حمكمة املوضوع يؤكد

بهذا اإلجراء الباطل مما كان يستوجب استبعاد شهادته مـن أدلـة 

 .اإلثبات 

 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 

فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـدم التعويـل لما كـان بطـالن القـبض والتفتـيش  

 .مستمد منه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

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

 وكما قضي بأن 
طالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل من المقرر أن ب 

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

��0��0!�م����אد�%�+����؟؟؟؟؟و;�ن�����Eא/�א!"��!���'���i'א��������������� /:V�-7���ز
�����;'C�7و���������2;����0A�وذ/�Q/�% ��א	��2%�ن�אWول�وא/�%9���������L)�؟؟؟؟؟/�א/���|��(#"�و���ز7

�..�����������������L%A�����0<�א/� ���LAא	����אWول�������2%��ز7��0%A<�א/�% ��l����א	%�����وز
�L��.א/�9

 يف حني أنه قد ثبت بدليل كتابي وهو الربقيات التلغرافية 

 املقدمة من دفاع املتهمان أمام حمكمة املوضوع 
�%%ن� %%���`�א���&%%����ن���*�%%���� �%%ز�و���%%د�א����%%#�/�%%ل�����%%5��%%�מ���%%)�א0/%%ل������

.�-��%�س���,%������ل��ن�א�ط��ن�/د�/������מ�א�����#�א�	��#��%)���%��א��..��!�א�ذ���Rא��ز�وמ�

�.و"����*و��ن�/�מ�� ��מ�����..�و-��Cوض�������מ����ض������

 ) بغري مقتضي(وهو األمر الذي يبطل احتجاز املتهمان 

 ضهما علي النيابة العامة فور ضبطهما وعدم عر

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٦ ساعة وفقا للمادة ٢٤وحبد أقصي 

 وحيث أن القاعدة أن 

تب علي الباطل فهو باطل ، فإن الحكم إذا عول علي دليل ما يتر 

باطـل فـي إداـنـة الطـاعن ، يـكـون باطـل ومخالفـا للـقـانون السـتناده ـفـي 

 .اإلدانة علي دليل غير مشروع ، بما يتعين نقض الحكم
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥القضية رقم (

 حيث كان ما تقدم 

� ��g`:ن�א��.�ز�א	���2ن������ �N���2�LAא/����%��<�א	�"%�د�א	�%'�����������و��E'و�م�
%9'�%7-�)%'+���%�م���������������������;Wن�������'���7��X���2(�غ�7-�א/�%�����،�و!��م�����Eא/�א!"��������!�..

%%�م�א��%%�אد��)%%��د+�7%%-�!%%�م���|%%c����%%#�bאHא'%%cא��SF%%G8م��%% `:ن�%%t�ZF%%/%%7'�אWא
���)��L�و!�%���gدא�%�����	%���J%�م�����و��%%2Bi�-%`@J�j�N��א	�E%�ع����������)�..���G��א�� ��bא/�9
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��������������������0%JאHא'c1��%Az� /אل�א/�%����א�%!��L%A�Q%/7(%���+�<�ذ�O2��%	א�L!و���-�m%���..�א/`�
�03�X/1�0و����|c��)���#�0/���&א�>�O"`/א��Boد�א�)m��;=��ZF/7'�אWא.�

�د�א���מ�א�ط	�ن��)�א% د-������7% %��د��%)�/&H���2�%دא�%#�א�ط%��ن�����������:�א�و���א����7��3�

���%ن����Cذא�������������������و%*�(%�"�Dא�� ,�%�ن�"�%)�د���%�ن�� &%����ن�و� ��/&%�ن�دو��%��א� '%د�

������%%�א� 	%��ض�א��%%�ط���%%��א�%د����ن�،�و*%%و��%%�����%د���%%����מ�"�%%)��%د�א�%%�ط�ن�א��و

�;�N�Oض�وא�����

  أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنوذلك 

����������7��%2���bF%V2%��و�G'G���>�O%E��"�7�OA�"%���1ذא��و�د�bא�2B�����2B��>د/
�����������������������%�@���%7�O %א�א/�"%��ض�و��F%I�Z�%6�J%����دون��ن�	א���� �1�bدא�>��G�2د��2��A"cو

��%%�.�7�g%%��;�D���%%��BJ%%�ن�!%%����/%%���%%��و�L%%��J�L%%G<�א/%%��m�Sد�%%cم�و�%%"��g%%"��!�0وא
�0�������"�7�| )7��<�0�l;���2B��?"tא�FG��2و�E��"�/�O`!�)�7�OA��LAد/�b�2��א

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ القانونية ج  مجموعة القواعد٢/١/١٩٣٩(

  وأيضا قضي بأن 

�����-%%7�bF%%p!%%��א��%%2B��0ن�א�%%�m`"%%�ن�	א��%%Boא�b��	%%��;%%�ن�א/%% 7�O%%-�7%%�و
����|%%�"J��%%!ن��%%B���%%�2Bن���%%mم��%%�Jא��b�%% ��>���%%&�&��:�א/��b�%%�'Cو�%%��د+�¤'��%%��د/%%

���7&%@'���J�0%'�%'�א	"�����������Q/ذ�-�rX2%�و�2%���/@(�د�<�א�&���ل�،�و����B/א�?���CA%6#�Z
��L%%/1م��%%�Jא��� %%)��L%%A�:��%%��Nن�א	�%%'���ن��Q%%AJא/��%%���'���J%%����د/%%��Lא/`%%|�א/)%%'

����0وא���/���|c�0و�� �"���d�Sد�)mو��Bo���6א!��;=��ZF/7'�אWא����	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 (

 كما قضي كذلك بأن 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي نطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي م
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ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه ي يعيب الحكم األمر الذعن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
أنهـا فـي المـواد الجنائيـة متسـاندة إال إلـي أدلـة أخـري فـي قضـائها باإلدانـة ولو تساندت المحكمـة 

 تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ةومنـهـا مجتمـعـ

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

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

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة حاطت بظروفها وبأدلة الثبوت وأالـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

ستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود صالحه لال
 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 ملا كان ذلك 

������������������%!�H�%��/א�אF%Gن����%����O"`/א��Boא�b��و��&��'א��Hو�אق�א���Jم�א	��?�و7�و
���<�1دא�%%��א/`%%�-�و�%%�!��%%)J���Z�G�%%���%%2!%%�אل��Gو�O�%%&�&��OA��Lא	�L%%/1�O2��%%د/%%

�L���2�%%�L%%A}%%����..�א�� %%��bאWول�وא/�%%9�!��J��2و����%%�J��%%<����%%23א�	א�L%%A�L%%6"�)��
��^�m��/وא�..���������?%���K%'�<�א��J%�م�א	��+�%���7�Nو�د��)/�LAن�א/G�(��אWول�<��lن��

..������L��������������r%���%2����L%Aو<�ذא�bא/"��)�א/������J)!��7"��7���0א/G�(��א/�9��%�@�����%#�'%K��
����03��!�O"`/א��Boو������������..�א��-%2[�����l;��%2د/%���دא�%��א/`%�.A/��/�C�%&א�¡��G��2و�ن��&�

�S�<�..�L/��/�;�b��!���/א�SFGن���g��9/ن�א��Q/وذ:�
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  التناقض األول����
..�/د�ز�מ��)������3ن����מ��)��/وא�%������������..�؟؟؟؟؟/��ن�א��5*د�א0ول����

ن�א��#3�3א0وא2ل���ن��%ل��%�,מ����%ل�%������������D��%��Qن�א�� ,���

�� ,מ�،����������������(����زوא��A ������7و�د�/و������,מ�����ن�5,دو

ز�מ���ن�א�� ,��ن�א�3%��)�وא����%����7%��3% 	��ن��%���%د�,�����������������

��#�� ,����א�� ,מ�א0ول��)��ن�

 يف حني قطع ضابط الواقعة يف أقواله أمام النيابة العامة

 احث بأن وبتحريات املب

�����������CA&�����?2Y��2��7�����-B��j�N/�9/وא�L�وFGא�א/��%�!����%�م�����..�א	���2ن�א/�9
����-��G�(/א�-�FG2��-�7-��!�אل��)	א�OA�F%G�0%"7�� %6���dא�א��J%�م�!X���3�%%��������..�א/�/

���&.�

  التناقض الثاني����
�������#��%%�ن�א�5%%�*د�א%%0ول�/%%����%%�ن�א�وא/	%%#��%%د3.��%%)� �%%�מ�א�

;���#	�����D	د�'���א���N�������5(א� ������א��(.�

 يف حني يأتي الضابط مقررا 

���������ن��BJن�א/�א!"%������t�:m�Qm1ز�����H�)7א�وFGא�!�ل�����l�٩ن��SFGא/�א!"������gא/(�
����������L@%(�)7�-%7��z'%(/א��%)!�����¥A J��!؟؟؟؟؟�����H�%)7א�وBJ%�ن�!%���%���g<������٩א/"%�م�א/(%�

�g��!.�H�)7א�؟٩ذ/�Qא/��!

  الثالتناقض الث����
*و�����ط�%ق����..�/���א��5*د�א0ول���Fدא���ن����������Dوא�د���ط����������

������(���.���د�7"'�� ��א��و'و�#��)�א� �����..���)�א��

 يف حني قرر الضابط املذكور

��������������0%�A�r%sא�S�%���%�����+�..�و!%���K%����0وא�%��z1�u��!�0�..�������%�m��%��7:ق��
6?��7�LA%'و���m����Q%AJ�-%7�ZWذא�;�ن�FGא�א/������Kد!��/�Bن�7-������C�/א��)�א/(�?�وא/

������!:z1م���+�א	8Wא�..��J�������S،�و��%�ن�7%��1ذא�;%�ن��������و7-��?�א/���x:)A/�?Kذא�0Jو�)
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�%��א	�%'و��א	(%��'ج�%7-��������������#�Q%/�07وذ���Gذא�0Jא/(:�xא	(�"2?�<�א/�א!"��7-�
��0و��7;�ن�&����E `�0/��;�ن�א/�%�����د�Zو������������A�rsא��)c�����0%2����%7..�אc %�0و�� %87�gא

�?"@��j�0�����mن�א/..��/���r�������وא������m..�����א/��G�0!:z1�u��7ن��.�

  التناقض الرابع����
�ن��5*د�א��3O.�א0ول�/�����ن�*��(�د�א�#�����%#�وא�%د����%ط����������������

)L#�/د�)�/��د��א�� ,מ�א��א�	دא�,���)�א�وא/E �. מ�א

 أما الضابط وحترياته 

هما كانــت لــدي المــتهم احــدإن هنــاك دراجتــين أ زعمــا بــفقــد 

 .األول ، والثانية كانت قيادة المتهم الرابع 
و*ذא�א� &�������Eطو����E'�7%���#%/%�מ�� ��N%��א%0دوא��א���%و�#���� ,�%�ن��%)������������

����E#�����*%و�دو��א��% ,מ�א��א�%��������Lد���د�א�#���)�א�ط��ن(�Hذא���ن�א�� ,מ�א0ول�����..�א�وא/	#��

�!!.	#�؟؟�)�א�وא/

  ذلك كان ملا 
يتضح أن كال الدليلين المستمدين من أقـوال شـاهدي .. نفة الذكر آومن جملة التناقضات �

بـمـا يســتوجب .. بـمـا يـجـزم ـبـأن الحـكـم ـقـائم عـلـي غـيـر ـسـند صــحيح .. إلثـبـات ـقـد ـتـم إـسـقاطها ا

 .ٕقضه والغائه ن
����L%א��א������'%��#��(א� ����#����%5%�د�א���%מ�א�ط	%�ن��%)�א% د-���� ���%��א�'%�#���������������:�א�و

��א�ط%��ن�،��&%���%ن� �%�/ض���������������������)�א�ط��א���5)��%�وذ�(��	دמ����%���3%#�د��%ل�"دא�%#� 

% و����������..�א�%د��ل�א���%)��%�Lא�%د��ل�א��%و�)���������%�	���%�	���Dوذ�%(���%)�א���%و�א�%ذ

�;�N�Oא��

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
يقين علي الواقع الذي لما كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم وال

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 

المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 
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اهدتهما يرتكبان والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مش

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

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

يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة 

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

ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه وال 

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني عليه بعد 

ادس لوجود خصومة ثأرية ، اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم الس

ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق 

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

ٕرأي غيره ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها 
ن أدلة مادامت أنها كانت علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته م

مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 

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

جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر 

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

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

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

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

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

 كانت تصح كدليل يؤيد نٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، وا

أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

 أساسية علي التحريات وحدها وهي ال تصلح ةحقيقة كونه اعتمد بصف

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

)٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٧٥٣٣الطعن رقم (  
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 وكذلك قضي بأن 
ـيكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة  تتكــون  ةومنهــا مجتمـع

تـعـذر التـعـرف عـلـي مبلـغ األـثـر اـلـذي ـكـان لـهـذا أو اسـتبعد بحـيـث إذا ـسـقط أـحـدها عقيـدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ي انتهت إليه المحكمة الدليل الباطل في الرأي الذ
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة   تطمــئن إلـيـه فــي ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــاصــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجـحـت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا ثـبـوت الـتـي ـقـام عليـهـا االتـهـام ال

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 ملا كان ذلك

 �����%%��وאKW%%�ل�وא/�9א�%%�gא/��3�%%������א/��G�%%@	א�^%%���L%%Aو�אق�\و��` �';F%%/א��%%@�
א���Jم�א	��%?�و7%�و���bאBo%��א/`"%����O%��و %:J�H%�م��`%:ن�א/%�/�?�א	(2�%��%7-���������������������

%2Bi�L%A��א	�E%�ع�z1'א�����������������0%�|%tن��;��#�L�7%��و���%���J�..�������?%"@J�j'�'�א/`|�א/)'
�"��Q/ن�ذ�m�����2/@(�د�<�א�&���ل�B��|�..���J¯3^�א��CA/���mو�Q/وذ�

 األويل احلقيقة  

قد تضارب مـع .. الشرعي أن تقرير الصفة التشرحيية الصادر عن مصلحة الطب �

  صباحا٧٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟ط يد الطبيب الشرعي واملؤرخ التقرير املبدئي احملرر خب
�%%د2)����%%����3%%�ن�א����%%)�א�ط��%%��א���%%5)��%%)� ���%%���א��%%�3.����%%د�

�،���و�%#�،���������%�� �%�ن�"'%��#�����%#���%�د���������..������و�%���%���%ن�"'%���.����������

�)�����`�و و/%!����������د���#3���د3.� , (���#��'Oא������ن�א�و���،�و*ذ

�#�Cא5�0ط#�א�د��.�
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 وجتدر اإلشارة هنا

إلي أن الطبيب الشرعي لـم يـورد ثمـة ذكـر إلـي كـون العيـار  

مسـتقرا داـخـل دمـاغ المجـنـي عليـه ، كـمـا لـم يـشـر النـاري ال ـيـزال 

 .إلي ثمة إصابات أخري سواء في الدماغ أو في عموم الجسد
 قرر بأن ) األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

١− ���r2����Zن�א	�%Fو���)�دV%�ل�وא&%��'א���(�lن�א���K��א/������א	@'د+���/��c��א/
�jو�x'4א�?Vא&��'�دא�Z���/ج�®א'.�

٢− 0%%��������%%)��wAl%%��OJود�%%i�O��C`%%&�O��;�%%Bא���O���%%K1294%%�ن����O %%J�
��.���7-�א����B¡� (��AK|��אV�LE)-�i�ود�א/(`��א4 ���. 

  يقينا يتأكد وبذلك 
و�ود� &����و ��/ض���ن�א� �����א���د2)�א�������Eط���א�ط����א���5)�،�و�%�ن����������

�%-�� �%�ن���%ذ�א�و*�%#�א0و�%)��%�ن����������!����ن���ط����א�5)�א0ول(א� �����א��,�2)���(��

�!.א���ذو!�� ���دאEل�א����Qو�מ���Eج�؟

مــن أـيــن أـتــت اإلصــابتين اللـتــين وردـتــا .. كمــا أن الـســؤال 

 .ولم يردا بالتقرير المبدئي ) األول(بالتقرير النهائي 
و*ذא�������طل���Dد��ل�/د�� �د��ن� �����א�ط��א�5%��)���%�3��7%.�و��%ق��ن�������������������

ط����0و�אق�א� دא;א����������وא/	#�'�����!�E�D�E�و*و������Fد�و�%و��ط%��Q*%ذא�א� ���%��������..�و���

�&%���%ن���..�و*و�����%מ� �	�%������%#�א��و&%وع���%���	�%�����,%������%�د��%)�א-% د-ل���������������������

א��'و���)�א� ����وא�EOل����د��ع����7 �(�א��دא���Lن�א�ط��ن����� �%دמ�و�%מ� %�د��������

����)��دو��.����,��א�ط	�ن������و�מ� ����3و�מ� و�د

�

�

�
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  الثانية احلقيقة  

مع الـدليل القـويل ) األول(فقد تناقض تقرير الطب الشرعي النهائي .. لك ذوك�

حيـث أن األخـري قـرر بإصـابة ا�نـي عليـه  .. ؟؟؟؟؟/ املستمد من أقوال الشاهد األول 

 بعيار ناري يف وجهه 

�������������+��z1�����j�0:ق�����lوא�%����7=;�א���Z��%������Z�&�0�A�rsא�S�
����m�..ل����������������%���¢�%��U�%��Z��-%7�'%V��Hא�%�;����j��2د����ذ;'���L%/1ن��Z��¡�%�Gא

���0�A�rs������������0%..�א�A�r%sא�Z�%/�+د�%c�	א����%Kن�א�l%��]%`�/א�|c��%)���d�..���%�m
����0c�/���+�وא�����K1�..�����������y�=%	א�L3�% 	א�'�'��/�%��g% 9	א��%C�/א�LA�Q/؟؟؟؟؟وذ�����א/(%�

٧,٤٥�L�.�K ����������א/` �|�א/)'

 )األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

 قرر بوجود إصابتني 

) بخـــالف اإلصـــابة الناجمـــة علـــي العيـــار النـــاري(أخـــرتين �

ووصفهما بأنهما إصابتين احتكاكيين سطحيتين محـدودتين علـي 

 .يسار الجبهة 
  الدليلني الفني والقويل وهذا ما جيزم بالتضارب والتناقض ما بني

 ورغم متسك املدافع عن الطاعن مبا تقدم 
��,���מ� 	%ول�ذ�%(���#%�3א* �%�מ�و�%מ� %�د����%�����%���و��������������������..����מ�����#�א��و&وع���� �-"

�מ�����������..�/��و�������%!�א�%ذ������Rو�Cמ�ذ�(� 	ود�و  �د�"�)�א� �����א��ذ�و���Cמ������א�

د�א د-�,��������.�

  جند أن وعلي الرغم من ذلك
ـر الطبـيـب الشــرعي دون الوـقـوف عـلـي المالبســات الـتـي   الحـكـم الطعــين ـقـد اعتصــم بتقرـي

والتـي لـم .. ودون الوقوف علـي اإلصـابات االحتكاكيـة التـي أثبتهـا بـالمجني عليـه .. أحاطت به 

 .لي كيفية حدوثها إيشر أيا من الشاهدين 
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 ومع ذلك 
م مـا طـوق بـه مـن سـلبيات وهـو األمـر الـذي فقد اعتصـم الحكـم الطعـين بهـذا التقريـر رغـ 

  .الطعين بعيب الفساد في االستدالل يوصم الحكم 

  ةثالثال احلقيقة  

مل يتضمن ) األول(فإن تقرير الطب الشرعي النهائي ..أضف إيل مجلة ما تقدم ��

تطبيقا لظروف ومالبسات الواقعة حسبما وردت علـي لسـان شـاهدي اإلثبـات األول 

با�ني عليه من إصابات لذلك طلبت النيابة إعداد تقرير تكميلي يف علي ما تبني 

�حماولة لعالج هذا القصور 

 إال أن التقرير التكميلي مل يعاجل القصور 

 بل أكده حيث انتهي إيل نتيجة جدلية ال تتسم باجلزم 

 حيث تقرر بأنه .. واحلزم واليقني 

�"����������%sא����K1�¢����6�وJ�-7�]����7����m��c����������bود��k%/�0%א�A�r
�����0%c�/א�O2���0J��)�א/�!%������L%Aض�7(%����������(و7(%��'א���)��%7אن�(�"%�א����

��%%Gوא��)�%%�cא�	���(�+7%%�م�،�و�دאW%%7-�א)�Z��%%��x:%%&�-%%7�+�%%وא���%%�Az
�!!.؟؟)��&�د�א/�Aن

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

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 

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

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

 .معيبا 

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

 وحيث أن النتيجة التي أنتهي إليها الطب الشرعي يف تقريره التكميلي 
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�&%���..��%د��ل�� %�P%'��AאE0%ذ��%������������زמ�وא����ن�و*و�������� وא�����%)�א��-�  מ�

و�*�,%����طق��و�د*%��5%�*د�א�%�3O.�א%0ول��������ن���)���)��/وאل����#�-�  �ق���Lא�	�ل�وא��

�ن�*ذא�א� �����.�

 !.قطع بأن اإلصابة جائزة باستعمال سالح ناري أسود ؟
�و���%%5F��Dא.��	 �%%��� ��%%د���%%وאز� '%%و���%%دو�����7 ��دون��ن���%%�ن��و�%%���و���%%��

�س�א����%%)����%%��و"��%%����%%)��..�א�وא/	%%#���(%%���� %%�,%%و��%%מ����%%�7و���%%ص�א��^%%�و!�א��

�%�د�א� �%�ل��ن���%ون�������������(%�����,%ل��%ون���..��%��א� ,%)�"��%�������%ل�دون���%�ن�د-2%ل����٩ ����

��ود�א��ون���زמ���ن�������Q��!.��ل�؟٩א�

  مجيعه تقدم ومما 

��������j��/و�wع����E�	א��2Bi�LA��0;�ن�/8א��7l���������������S�%<و�-��`A|�א/`%�
7�0-����J�%��7�º3'+�و>%�����������������/1�L������2אm�0(!��Jو�L�Lא/` �|�א/)'��)Jن���O2��	7-�א

���������0%א4(%�2��������..����7و������c�..�����?"@J�jز7��و��FG�LAא�א/��'�%'��>%���?��"�/���g7�!و
..�|c��)���#א�&���ل��>�H���/א�אFGد��)m��;=��ZF/7'�אWא���m/1�0و����03�X.�

 السيما وقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـه إجــراء هــذا  ـام مرافعـت ـم يطـلـب فــي خـت ـاع الطــاعنين ـل ـأن دـف ال محــل للقــول ـب

التحقيق صراحة وأن المحكمة غيـر ملزمـة بـإجراء تحقيـق لـم يطلـب منهـا ألن 

هذا الطلب مستفاد داللة وحتما من سياق دفـاع الطـاعنين إذ ال يفهـم منـه إال 

سـتدل منـه إال تلـك الداللـة ولمـا هـو مقـرر مـن أن العبـرة فـي هذا المعني وال ي

ــي تجريهـــا المحكمـــة بالجلســـة وتســـمع  ــة بالتحقيقـــات الـت المحاكمـــات الجنائـي

المحكـمـة ـمـن خاللـهـا الشــهود وتحـقـق فيـهـا األدـلـة ســواء إلثـبـات التهـمـة ضــد 

مـن أن المحاكمـات الجنائيـة المتهمين أو نفيها عنهم ، ولمـا هـو مقـرر كـذلك 

ـات الـتـي تجريهــا المحكمــة وهــو واجــب عليهــا ـفـي تـقـوم  ـي التحقيـق أساســا عـل

 المقام األول وال يجوز بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه 

 )٤٤٢ ص ٢٩ سنة ٢٤/٤/١٩٧٨نقض (
 )٢١رقم  ٨٧ ص ٢٤ سنة ٢٢/١/١٩٧٣نقض (
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 فإنه يبني أن احلكم الطعني مما سبق 
لـتـي انتهــي إليـهـا تقرـيـر الطبـيـب الشــرعي دون الوـقـوف واـلـذي ارتـكـن ـفـي أســبابه إـلـي النتيجــة ا 
ودون مناقشـة الطبيـب الشـرعي فيمـا .. ودون الوقوف علي أنها تتفق مع الواقع مـن عدمـه .. عليها 

معـد فيكـف تـيقن .. حواه التقرير من متناقضات ابتنيت علي مخالفة لألصول الفنية إلعداد التقارير 
وكيــف تــيقن أن الســالح لونــه أســود وهــو لــم .. عــرض عليــه بــأن الســالح مســدس وهــو لــم يالتقريــر 
.. وأن الســـالح ـلــيس بحوزـتــه .. وكـيــف تأكـــد مـــن أن العـيــار ـقــد يتـفــق مـــع ذـلــك الســـالح .. يشـــاهده 

.. وهــو ـلـم يفحــص الشــظايا الـتـي اســتقرت بمكــان اإلصــابة .. وكـيـف عـلـم ـبـأن العـيـار ـلـذات الســالح 
لطعـــين مناقشـــتها واالســـتدالل عليهـــا خاصـــة وأن كـــل هـــذه األمـــور كـــان مـــن المتعـــين علـــي الحكـــم ا

المدافع عن الطـاعن أشـار إليهـا إال أن الحكـم الطعـين قـد التفـت عـن ذلـك وانتهـي إلـي النتيجـة التـي 
 .الطعين وهو األمر الذي يعيب الحكم بعيب الفساد في االستدالل أصدر بها حكمة 

�د����������E0א�����%)�א��%ول�� %وא���^%�!�%�ق������������د�א���%מ�א�ط	%�ن��%)�א% د-������������:�א�و

�%%��Eود�%%��#%%���3%%���#�و�	�و�%%אO'%%�א���و�%%ود�&%%��N#��%%د�Dא�ط%%��ن��و�.�#�(/�%%��

%د�و�	�%��و��%�د� �د�%د��و/�L2�%א�%د�و@�������������א�� ,��ن����،����7%�ن�ذ�%(�א% د-ل������������

%�ق�و�א2,%��دون�*%د�Dא�5%�*د�א���%3)��������������������������و�د.���)���ن�א��5*د�א0ول�א� %)��

��ق�א���ل������و�د������2ق� �زמ��	دמ��%وאز�א-� �%�ز�"�%)�������������وא�)�&��ط�א� ����.�(

/و�,מ�א� ���E)��و�ود�E'و����#���3�#מ� و�د�א�����#��3#�د��ل���%)� و�%د���%#�������

���ن�א�� ,��ن���Cو���.א�����3وא-� ��מ��د�Dא�ط��ن�

 أنه .. املوقر ذلك أنه من املستقر عليه يف قضاء النقض 

�̂  &�-��Boא�Sن����7و�د�m�>�0/�b'mא�Jא��،�و1ن�'Kא���א�F%G�b�7��7�'7Wא�'G��
���������������������������،�0A%&'7�bא��% �%��،����1ن���%7&%�!�0אF%G�>��%Boא�א/)%lن�%7-����!��'"7��G��2;��'�/א

��������������Boא�Sو�ن����7و�د�،�D����J��1�0'د��א�/�!�3[�א/����>���/�����r%"	��`)��0J��<�7�و
%-��Q%AJא�o/%��،�א/%�J�k%�م�<��@%��������& ^�א�K'א��،�و�%'و�0z،����"%�و��ن��B%�ن�J"% �א�����������

��%%��،�و�ن��O %%Jא/�!3�%%[��A�L%%Aא�2B%%���ن���G'���%%)J#%%���%%�ل��O"�%%��k%%/وא�،�L�א�%%4
�L%Aא�2B%��7"%��0ن�������������L%X ن���%;��%d�،��%���5%(BJ�k%/א���cא����'G��	وא�b��7אWوא

��5א����J�L/1�gאm'��'��& ^�א�K'א��،�وذ/��Q"���ن���gAVد/%��א/%������;��E�J���%d�D�
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�����������Q/ذ�LA�B��0%%�ن��������������..���ل�m`"�ن�	א��Boن�א�m�،�S�����&א�>��Bo��7!6'�א��Gو
�0����|c����#�� �"7.�

 )٢٤/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠١٥٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لـمـا ـكـان ـمـا أورده الحـكـم ـعـن ســبق اإلصــرار فيـمـا تـقـدم ، ال يخــرج عــن كوـنـه 

محكمـة أن تسـتظهرها بمـا يـدل عليهـا ، وأن تبـين عبارات مرسلة يتعين علـي ال

الوقائع واألمارات والمظاهر الخارجيـة التـي تكشـف عنهـا ممـا كـان ينبغـي علـي 

المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلي ما قالته مـن أن ظـرف سـبق اإلصـرار 

متوافر من أدلة الثبوت فيهـا وظروفهـا ، وكـان ينبغـي عليهـا أن توضـح الوقـت 

ه الطاعن حتى قارف جريمته وكيفيه إعداده وسيلة الجريمة وقـدر الذي استغرق

تفكـيـره فيـهـا ، وـمـا إذا ـكـان ذـلـك كـلـه ـقـد ـتـم ـفـي ـهـدوء وروـيـة بعـيـدا ـعـن ـثـورة 

 المطعون فيه من كل ذلـك فإنـه يكـون الحكمالغضب واالضطراب ، أما وقد خال 

ن نقـض فإنه يتعي.. قاصرا في استظهار ظرف سبق اإلصرار ولما كان ما تقدم 

  الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  

 )١٣/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�%%��א����%%�م���و;%%�ن���'mא�%%J�]z�%%!�r�%%���?�/�%%��D�V�-%%7�g%% 9��j%%:ل��و�אق�א/%%�
�����-�Am�..���1����AK���0©-�;�ن������0!��!�?���/@"?�������..�وא�Z�/��l9/���FVWא/`�A�rsن�א���
�������0A������و1ن�;�ن�א	���2ن�<�!�?����^�א/`%�-��������H��%������2%E�-%7..�/7�0-�!'�|��و��"

���0�A�r.2A/�..������������N%���،����%7���l%9/א��%{�-�%��א/`%���S�%ل������A/���m�;א���&���/�0����1
�������������������������L%/��0"%����7د%/�U�%��%7'���%��א/��%��Hא/"%�دل�/Wא�¡'%Jو�S��%!א�²و�H�%�!�L�J����-�'%V\و

�FG�>�g2א�א��6ص�����!��k/א���7�b�%���c';%�٢٠١٦����8/(%����؟؟؟؟؟�!��(�)��د���J<�א/��
�؟؟؟؟����وא/��kزא/�Lz�gא/��אول�وAc=7؟؟؟؟؟�;�٢٠١٦�LA/(����١٧٩٥وא	���+��'!��؟؟؟؟؟
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 وحىت مع الفرض اجلديل 
���������-� Dא�%ذ��%����(%�������%��'%�#��%��������מ���#�א�����3د�Dא�ط%��ن���H,%������%���%ن�  

�%�ل�א�� ,�%�ن������ %ل�و*%�����.�و"��%�����%��..���� %ل������%5 ���%������������%و�  %%���%%5��מ

����א����)����%����..���ون����	#�0*���و*و����� ��ق�����Cض�א����3وא-� ��מ�����������و�� ل���د*מ���

�.���  ��ق������C#�א-� ��מ�)�وא�ذ��N&�-�D#��د�Dא�ط��ن�����5('����א��	�ن���מ�

 الذي أعجز حمكمة املوضوع عن اإلتيان بثمه دليلوهو األمر 

 معترب علي توافر ظرف سبق اإلصرار 
 ؟؟؟؟؟/ فراحــت تســتعرض واقعــات الــدعوى حســبما وردت علــي لســان المــدعو

أـنــه ـمــن يحـمــل اـلــذي ثـبــت بـمــا ال ـيــدع مـجــاال للـشــك ) ـشــاهد اإلثـبــات األول(

مجـنــي علـيــه الضـــغينة والـكــره للـطــاعن عـلــي نـحــو جعـلــه يـهــرول قـبــل أبـنــاء ال

أنفسهم نحو قسم الشرطة ليوجه االتهام للطاعن وباقي المتهمين مـرتال مـزاعم 

 .وأباطيل أسهبنا سلفا في إثبات تهاترها وعدم مصداقيتها 

 كما أثبتنا كذلك أن الشاهد الثاني 

 )؟؟؟؟؟/الضابط (
�ق/د�����*د��وא���!�و�א;��زא�מ�א�5%�*د�א%0ول�و�%מ��%�.���#%�3%�د��و�د��%ل��و��������������%5

و�%�/)��(��)����ط������&�� ���� ��و��%)�אE0%ص�א�%ز�מ��%�ن�א�وא/	%#���%و�#���ط%��ن��������������������

%%��د�*%%ذ�����..���%%3א���� %%ل�5%%��ق�א%%0ول��)�א�� ,�%%�ن"���%%و*%%ذא��	�%%)�و�و&%%و�Q %%�מ��ن�

�א�وא/	#���ط��ن�*و�

  ؟؟؟؟؟/ فقط كونه شقيق المرحوم 
�#���؟؟؟؟؟א����מ���5ن�/ ���א�����#��/מ��������������..�א�� �دמ�ذ��*%����..�؟؟؟؟؟.�؟؟؟؟؟�

�������������%����L#� �د�מ�د��ل�����)�/%�ط	ط�א�وא/��&�(���(Nو��ن�������	د�وא*)�و��و*ذא�

%(�א�ط%��ن�����%�� ���%����F%دא����%���%מ��� %و�DאE0%%ذ���������..�،�و�%�س���%�د� �E%�ن�^�%)������ 

�.������3 �����א�����0د��و-��3מ�א��&����� 'ون����و������5

 وهذا كله جيزم يقينا 

J�L%%A%%�אm'��%%'��&%% ^�א�K%%'א��������O%%"`/א��%%Boא�?�/�%%Jن�l%%���،��%% �K�!�H�%%c%%'א�و7"
�u��!�-���وא/��ل�א	'&?�����0#���ن�א/`����b�Eא�mوא�b���2pد�'¤�L/1��Gوא&���د�
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�0�A�r.2A/�?J��/א���m1�0ذن����.���mא&�� �ط���z?�و7"�وم�א/(���..�!�?���

 أضف إيل ذلك 

ـخـال ـمـن توضــيح الوـقـت والـمـدة الـتـي أن الحـكـم الطـعـين ـقـد �

فـي التفكيـر ) بفرض صحة نسبة االتهـام إليـه(استغرقها الطاعن 

 ، إعـداده لهـا ، وكيـف تحصـل ةوالتدبير الرتكاب الواقعة ، وكيفي

علي السالح المزعوم اسـتعماله فـي الواقعـة ، وكيفيـه اتفاقـه مـع 

ن وـهـل ـكـان ذـلـك كـلـه بـهـدوء وروـيـة بعـيـدا ـعـ.. اقي المتهـمـين ـبـ

 .ثورة الغضب واالضطراب من عدمه 
 وخبلو احلكم من أي مما تقدم 

��rوc%%�زم���%%���?%%��%%�ن��%%��د/��>��S��%%6!�]%%7�..���^ %%&��'%%��'mא/�%%�ل���%%�א�L%%A
����������������������0%..�א�K'א����|c��%)���%#�0/���%&א�<�א�%&�mو�|���B��0ن�7"�|�و!�K%'�<�א/�(% �m
�03�X/1و.�

 ملا كان ذلك 
�����א� %)�-� ��%ل����א���מ����طو��ن�א���3.���������א�ط	�ن�و����و�د

��Dد��ل��ن�א����ن�א���ون�"�����)�א� '�מ�א���מ�����ول�� وא���^%�!���������

�ق�אO'�א��وא� �'%د�א�%ذ�Dא� '%�.��%��א�����%#��%)�/%�א��א���O%#�وذ�%(�����������

��%%)�א�%%�Cמ��%%ن��ن�א%%0و�אق�/%%د��%%�;.��E%%وא���%%��א� '%%מ��%%��א���%%מ�א�ط	%%�ن�

�:و��س��دل���)�ذ�(��ن�א����2ق�א� ���#�)�وذ�(���)���ض�'�#�א�وא/	#(

  :احلقيقة األويل 
أن الحكم  الطعين قـد عجـز عـن اسـتظهار وجـود اتفـاق قـد جمـع بـين .. أنه كما أوردنا سلفا 

التــي اتخــذ منهــا الحكــم (المتهمــين، حيــث تضــارب مــا ثبــت ـبـذلك الحكــم مــع مــا هــو وارد بالتحرـيـات 
ت فيـــه محكمـــة الموضـــوع أن المتهمـــين اتفقـــوا علـــي قيـــام ففـــي الوقـــت الـــذي قالـــ) .. ركيـــزة لقضـــائه

المتهمان الثاني والثالث بإرهاب الجمهور باألسلحة التـي بحوزتهمـا حتـى يـتمكن الطـاعن مـن الهـرب 
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ليجزمـا بعـدم إحـراز المتهمـان الثـاني .. تأتي تحريات المباحث وأقوال محررها أمام النيابة العامة ! ؟
 والثالث لثمه أسلحة 

 ففي الوقت الذي يقول فيه احلكم بأن املتهمني .. حية أخري ومن نا

 اتفقوا علي أن دور املتهم الرابع قيادة الدراجة البخارية التي سريكبها

 الطاعن ليهرب من مكان الواقعة 
�E%��� �ن��,��د�א� %�ن����� � )� ����.�א������7و�/وאل�����,����������ن�א�وא/	#���������

���%!�� '%و���ن���..��وא�E0@����%.�/�%�د��א��% ,מ�א��א�%���������L،�א�دא*������.�/��د��א�ط��ن�،�����

��������Lق���ن�א�ط��ن�وא�� ,מ�א��א���%�ق�����.���ون�*��(�א �ون�א- ��"ذא��%�ن�א�ط%��ن�����و��מ�

�#���Eא���� ��)�.���ض�'�#�����و�د ��א� ����.��N)�*ذא�א��5ن(�د���د�א

 أضف إيل ذلك 
�ن�����#�א��و&وع� ��د.��)�/و�,���و�ود�א ��ق�����������������D�3%�.����%)��%زא�מ�5%�*دOא�..

�Cמ��ن�א0ول�/د��3.�و�ود�&��N#�و���E.���������%��و�%�ن�א�� ,�%�ن� �F%د��ن��/وא�%������������

א�%�	ض���%�����&%���%ن� &%���,��و ��/&%,����%)��	&%,��������������..������Cز*���ن�א���د�وא� ���ق������

����%%%%�ق�و�א;����ط�%%ل�א%%0ول�..���%%��א�5%%�*د�א���%%3)�..�א����%%5���%%�א;�"دون�..���%%د��.�%%��� 

و*و������Fد��ن��د�א�����%#���%)�و�%ود�א �%�ق�%�دא�وא*%)�����������..�و���7אو� ������ن�א0د�#������

�.و� ,� ��

 ثم فلهذه األسباب وغريها مما ورد تفصيال بالوجه الثالث ومن 

 من عيب القصور يف التسبيب يتأكد يقينا بعدم وجود سند للقول باالتفاق 

  يستوجب نقض احلكم الطعني وإلغائه كدليل علي توافر ظرف سبق اإلصرار مبا

  :احلقيقة الثانية  

��%��t%|��ن��������������������"7"7����%�]%Eو�L%A�g%2����ن����Bم�א/����א	�!'+�!��J%�א�b'Jوא
����و�SF%G�-%7א	"%������8�A��..������|%t�0%م�����א��A/��Boل����אm'��'��& ^�א�K%'א�������%E�J

���ZF/א�g!�/א��2Bوא/����אא���B@�/�2ن�<�א��	�0א!'X�&��"!א�A/��..���%I�Sאد�1���@�و;
���%%��m�?2"�%%)	א�x:%%)/א�L%%A�%%��א6o%%�ل�@��%%)��@%%'ض�وc%%�دS(،�و;@��אJ@%%�ق�و�&%% ��M�و;

����O2��	א�L!� /�S�� V��..�������������������SF%����%2Bא/�8%אم�א���%�@���%d�:%V��%!�O%"`/א��Bo���1ن�א
�.א	"����
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 كما خال احلكم 

;%%�ن��'و�%%���ن�وא� �&%%����,%%���%%ن���%%�ن��%%��"ذא��%%�ن� ���%%��א�ط%%��ن�و�%%�/)�א�� ,�%%
��%����/����%6<�א/�(% �|���������������!�وG�و��Hم�;���א�<�אE`'א�Mو>�|�؟����������%Boא�|%�"���%7��%Gو

�وא/@(�د�<�א�&���/�0

  :احلقيقة الثالثة 

B��|%%J����%%7%%��א/�%%'و�+�..���c�����0%%%%��<�א/�%%���ن�،��و���B%%�م�א/%%����א	%%�!'+�� 
��������0�A�rsא�Hم�������Jא�LA�^�א/`�-�،��ن������Dא/`�-��و�>�7�S%-��وא/8Aوم����?�

��O2��	א�..����l9/���FVW���������0%..�א�A�r%sא�?%�!�L%A����V``�א�ود�'وא�و�K'وא�lو�א/��ل���
��!:�Z��0/���/�0�A���2و����0»��א�²&��-<���7?����^�א/`���2G�)7و��.�

 :احلقيقة الرابعة 
��/%د��E%.��%ن���%�ن��3%#�د��%ل���%)� %وא��������������������ن�א0و�אق�و�/وאل�5%�*د�Dא�3O%�.�ذא ,%��������

����������/�N %�و��و&���P*�%#�א�و/%.�א�%ذ�Dא���,�����Dن�א�� ,��ن���מ��ذ����Dא���د�'Oق�א���

�#א�� ,�%%ون��%%)�א� ���%%��وא� %%د������وא/	%%#�،�و�%%מ��%%�د��3%%#�ذ�%%����/وא�,�%%���%%ن�����%%�

� &%%������%%ل���,�%%�(א �'%%�ل�א�� ,�%%�ن���%%)�א0%%��#�א��ز�%%وמ�א%% 	���,���%%)�א�وא/	%%#��

������������������L%و/ط�،�Q�%��5ن�א���7���Q/���א0ول���ن��ل��ن�א�� ,��ن�א��#3�3א0وא2ل���ن����ل�

�#�3��Qو�א���3)���ن�א�� ,��ن�א���3)�وא���7��3מ����������.�(�

 وهو األمر الذي جيزم 

�������%%c�����N%%�1� %%�J�b%%�אm'�&%% ^�א�K%%'א��و��-%%.8%%א���%%!�b�%% ��%%lن��%%��Z�Gא�
%2Bi�g%J��-%���-%2m��א	�E%�ع�#��/J�0%%�אF%G�'mא�������������..�/%��1� %�W���������Z'%V��bو�אق��%���د���
�!א/�'��א	)�د�؟

  :احلقيقة اخلامسة 
و�ن�א0د�#�א���ط	#���� ��;�^��)��ق�אO'�א��وא� �'%د���%���%ن�א��% ��ل� '%و������������������

�ن��Eط%%ط��א�� ,�%%ون�و�%%د��ون��ن���و�%%وא��,%%ذ��א�وא/	%%#��..�L%%�����%%)��%%��DRو�%%���L%%ن�

ذ�%(���%���%و����..�ن�'���א���N��)�و��,מ�א����)�����(���و��E�;��3وج�א��'��ن���א����אن�وא����

���ن��و�#�و*دو;��)�א� �����وא� د����-E �!���������	�د�و���ن�א�وא/	#��&��ن��دמ�
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�.و�ود�5,ود����,��

  الشأن هذا يف نقضا عليه املستقر أن وذلك

ع أنه ولئن كان سبق اإلصرار من إطالقـات محكمـة الموضـو

أن تســــتنتجه مــــن ظــــروف الــــدعوى وعناصــــرها ، إال أن ذلــــك 

مشروط أن تكون موجـب هـذه الظـروف وتلـك العناصـر ال يتنـافر 

 . عقال مع ذلك االستنتاج 
 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

�الرابع السبب
حمكمة املوضوع أخلـت حبقـوق دفـاع الطـاعن وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن 

 الدفاع املبداه من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو يعيب حكمها الدفوع وأوجه

 .مبا يستوجب نقضه 

 ذلك أن الثابت من اإلطالع علي احلكم الطعني 

-�א/`�-�7-�د�mع�ودm%�ع��J%�ل���������وl��'`&��7& ���0و7`�����������7�LA�א�Sא/��mع���������
������%����%7�0%%-���وא/%%�ZFא� %�gא	%%�..�%7-�!%'א��א��J%%�م�א/%�0J'`%%&�ZFא/�:`��-%-�א/`%%��]mא�

����������O"`/א��Boא��2Bi�7م����Gא����k/ع�א�m�/ل�א/"����7-�א:V�..�����L%A�O"�%و7%��;%�ن��
���������CK�LA���!�A/�bאHא'c1�-7�0�/1�l.AJن���O"`/א��Boא��2Bi�����7�%..�א/�א!"��%7-�

�������������7��-7�b� �CK�Z�7�LA���!�אل����Z�Gא����!�A/و���..������%mق�د�K�-7��;l�A/ع��و�
����������������������0%7�%�م��JאB7�>��2G�%c%�ن�א/�א!"%��%7-��>��%���..�א	���O2א/�F-�!%'�א��%7��0%�م�א/�

��������-�`A/�M�)�	م�א��Jא��LA�Q/ذ���lJ�Z�7و�..���b�%�'C�/א�>�� %A/א��1زא/��{�����و�&"
��G�%%(/و�!%%�אل�א�..����H�%%.A/دون�א�L��%%7�L%%Aא�����0%%��g2%%6'�%%'�א/`%%|�א/)%%'�?��و�א/�%%�/

���7-��7%����������0	��!)��7-�!�م�������K�/�0�7H:7�Z�7�LAل�א/@����!�A/�Sאد��..���Q%/ذ�?%;
���������������%Boא��%2Bi��%���g%�@�/א�k%/وא�-%-�א/`%��]m%�א	א��%Gو�د��k%/ع�א�m�A/��  &ن��;
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�%|�א�V%:ل����������"��O%"`/א��Boא��K���ZF/7'�אWא��G�0و�mدود�وא'�����Aא/`"�Oدون�א/'د�
Wل�א:V�-7������ ���'(��k/ع�وא�m�/א�^�����و�0cא/��/

����%%#�א���%%מ�א�ط	%%�ن��%%מ� 	%%�ون�د�%%�ع�א�ط%%��ن�وא��%% ,מ�א�3%%��)�وذ�%%(�����:�א�و�%%��א%%0ول�

%% د��;�5%%�*د�Dא�%%�3O.�א�و��%%د�ن�����/5%% ,����%%ول�وא/	%%�.�א- ,%%�מ�א���3%%ل������

 د��;��5*د�Dא��3O.�،�و��%)��%�ض��'%�#����������)����و�ن�א��دא����L,���/د� �-

�#���%Hن�ذ�%(�-��%�د���%)������..�א-� ��;���/وאل�א��5*د�א0ول���ن�؟؟؟؟؟����3.����&��

��%����F%د����..�א�%ذ��D%מ��% מ�א� �%�زل��%ن�ط��%��وא% د������������������2)�א�&��ط(א��5*د�א���3)���

�"�Eل�א���מ����وق�א�د��ع�

 فاملستقر عليه نقضا أنه 

�LAא/���Cא/��ZFوא�Sא/)%��د�����I�6���/�C�&وא��א/�א!"�+��K�>�O2��	א����7ز
��mد��"����������������%^��Bd%��و/%�C�/א�Q%/7�0%�دאم�ذ%���f��%2Bא��L%A�O"�%ن���%;��%�'G�c��

��Dא2z©�%%�ن�א�%%2B��W!%%�אل��H�=%%Gא/)%%��د�����%%��0%%�'z��%%2BC2A/ز��%%tو���:�C�%%)7
�F%%G�0%%א�א/%%'د�%%7-���A�Z�%%`����%%	��%%���CA/��%%�J�m�¤و����F%%;�b�%% ��7دאF%%��g%%7א���Jא	%%'אد�1

�M�A`	א�LA�.�67د�+�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢سنة  ل٥٥٩٠الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

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

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

إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما يننطوى عليه من مصـادرة الـدفاع ردا عليه بقاله االطمئنان 

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي علــي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 

ًجلســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دام ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن ال
ٕتعـاون الـدفاع فـي أداء مأموريتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشــهادة 
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مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 
 .اقشته من

 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ العام 

�����������������G�%(/א�-�NC /���'7lJ�0����7و�ن�l7�Hع�<��دא�m�/ون�א�"Jن����2Bא��LA�ن�
���/1�l4��!ع��m�/א/)��د+��7دאم�א�HدאW�+��/����/و�S����1و.�

 )١٧٦-١٨٦ – ٢د القانونية عمر ج  مجموعة القواع٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل ومـدونات الحكـم  

يتضــح أـنـه ـفـي أول ) المرفـقـة صــورتها ـمـع ـهـذا الطـعـن(ومحاضــر جلســات المحاكـمـة .. الطـعـين 

  ؟؟؟؟؟جلسة لتداول الجناية محل الحكم الطعين وذلك بتاريخ 

ـــل الســــادة المحــــامين المــــدافعين عــــن المتهمــــان األول   مـث

 .........والثاني ، وطلبا التصريح باستخراج صورة رسمية من 

 لمناقشتهما ) األول والثاني(وكذا طلبا استدعاء شاهدي اإلثبات 
��������%)A4�D�%-�א	��2%�ن�א	%F;��אن��������������؟؟؟؟؟و�gAclJא/%��O"m%�א	%97��%?�א��mو��..

Az�LA��22Kو��א/(������J� .�

  تكرر الطلب ؟؟؟؟؟وجبلسة 

����%%)A4�D�و;�g%%@A)�وG%%��א&%%����Hא/)%%��A/�)�-��G%%'א��א/(%%��^�؟؟؟؟؟و�g%%AclJא/%%�
��2��:�.א�2B��א/������א/"�7����

 وبرغم عدم حضور الشاهدين) ؟؟؟؟؟(وباجللسة املذكورة 

 إال أن عدالة حمكمة املوضوع طلبت من السادة احملامني 

 يف املوضوع ومت إثبات يف حمضر اجللسة ما يلي الرتافع 

 " النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد " 
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و�ن��Eل�^�و!�و����.�א��&�#�و��%5��%���و�א/,%���%ن� &%�����%)����������..�������ن�ذ�(���� 

'%������(���'%���و*��%#����/وאل�א��5*د�ن�و ��/&,����)��د�����������%5"��,%�� Oق�א�%�(���%�H�

�ن�)�"%%-���%%��ط�%%��و'%%�מ���%%)�ط��%%�(�����%%#�و�%%و��%%מ��ط�%%��א�%%د��ع��%%�ن��%%ن�א�وא�%%����%%)�א

���%�ن��%د����D..�وא� ��س��)�و�,,�%��و��%)�אE0%ص�א%0ول�����������..�  د�)�א��5*د�ن�����/5 ,������

�ن�����#�א��و&وع��מ� �	ل�..�'د/���)�5,�د ���ن��د����-".�

 ورغم متسك املدافع عن الطاعن بذلك الطلب منذ فجر احملاكمة 

  ينفك عنه طواعية وأنه مل

����������������0%�mد�^��fدون���"m'א	و<�א�D�وذ/%1�u�?��..��Q>@�ل�Az �0وא	��L<�א/�
��������������y�=%	א��%)A4א�'%�C#7%��و�د���C67[�א/@'ض���w؟؟؟؟؟����������G�%(/אل�א�!l%��0%3�@�;%7-�א�

��03>%%��%%�م��m%%�ن�ذ/%%l%%(��Z'%%)����Qن�א/)%%�G��א/�%%9��Lא/%%���u�ZF..�אWول��1>@%%�ل�א&%%��
وt��%%7��%%G%%8م�����%%���%%�V:ل�אBo%%��א/`"%%���O%%�ق�..�א/"%%�ول�%%-�Az �0%%א/��%%�زل��%%��0و�

�03�X/1�0و����|c��)���{�LA�.א/��mع�

 وملا كانت الواقعة وما سطر فيها وما أبدي فيها من دفاع 
أو ـتـرد علـيـه إال أنـهـا ـلـم تفـعـل .. ـكـان ملزـمـا للمحكـمـة مصــدرة الحـكـم الطـعـين أن تواجـهـه 

 .ا بعيب اإلخالل بحق الدفاع وهو األمر الذي يعيب حكمه

 هذا فضال عن 
ت اغفلتهـا النياـبـة أن الوقـائع قـد أسـفرت ـعـن العديـد مـن التحقيقـات واإلـجـراءات التـي كانـ 

يطلب الـدفاع ذلـك تحقيقـا  والتي كانت يتعين علي محكمة الحكم الطعين أن تواجهها حتى إذا لم 

   كما أوردنا سلفا..لحكم الطعين لكافة أوجه الحق في الدعوى فكان يتعين علي محكمة ا

  أوال عليها يتعني 
א د��;�5,ود�א���)�א�ذ�ن� �(��,%מ�א�� ,�%�ن�א%0ول�وא�3%��)��%�ل� ���%د*������������������� 

�:و*F-;�א�5,ود�*מ�..�������#�א�	��#����,����מ���و�������ن�א�وא/	#���ل��دو3,��

- �����%�0;%�ن�<�א/�%����������G(؟؟؟؟؟/�א/(��>�-'+�א/%�ZFא&�)%�����0%א/`%�
�)�.��ل���و¢�א/�א!"�

- ����%%�0;%%�ن��'��m%%���0'�%%��������(؟؟؟؟؟/�א/(%%l��L�א/%%�ZF!%%'��א	%%����א/�%%9
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 )�.א/".2����Oل���و¢�א/�א!"��

- �����%�0;%�ن�<�א/�'�%���������������(؟؟؟؟؟/�א/(l��L�א/�ZFא&�)�����0א	����א/�%9
�).א	F;��+���ل���و¢�א/�א!"��

�����%מ��..��د.�و ���N.���,מ�"-���,��..���2ن����.�א�����#�א�	��#�/د�א د� ,מ�����

�C%מ��و*�� %����..� 	ن���ن� ����א�	دول��ن�א د��2,מ��و����ن�����	دמ� ���ذ�/�א�*��������

و*و������ن�� �زמ��ن� �وמ�א�����#��� د��2,מ�و���/5 ,מ�وא� �%�س��%)�و�,,%מ�����..�

�%وز�������-� �ن�و'و-��و���א��ق��)�א�د�و@�و�מ��מ��ط�����,��ذ�(���5ل�'���Pو���7%����%5

�.�و/!�"^,���א��ق��)�א�د�و@��*ن���#2�5א�� ,מ��و��دא�	��

  ثانيا يتعني كان ماك 

����������������%2�m��%2�"7�^�C�/���)@��H��AJ�-7�b� �2Bi�LA��א	��Eع�א&����Z�G���Hא�
��i�>�0و/�������m���!��Jو������J)�?!Wא�LA�زא/��א/�"%��ض��%�Oא/%�/��OAא	�(�����������-%7�-��2�%)

��%%2Iא�!��..%%®���w%%و������OA�%%-�د/%%�Sز�%%BJ�����%% ��%%��א	"@�B/א�SF%%���O%%"`/א��%%Boج�א'
��L/1�0����C����{�LA��א/ `:ن��O�!���7.�

  الثثا يتعني أنه عن فضال
���#���ط���א��و*��Dא���د��Dن�د��ع�א�� ,��ن����מ�����#�א��و&وع����������� وذ�%(��..�א-

��א;�א��	���%%#����%%�ن�א�وא/	%%#����%%�ن���%%��"ذא����%%.�א�وא/	%%#���H%%و���א��%%دو�7و�%%ق���%%' ��

��%��/%�����( %מ�"ط%�ق���%����%���Dوא�%د������ 'و���א�5%�*د�א%0ول��%ن��د�%��،��و��%��"ذא��%�ن�/%د����������������

و���'ول���)��وא�غ�*ذ��א�����0"ذא�و�%د.��������)�����ز�מ�א���3)��(�מ��د�����������)�א��5*د�א0ول�

�"-�ذ�(�*ذא�و�Cמ� �(�א�ط��ن�و�دא�	#��..��&���ن�Fאل�א����אن�א���'��ن���وא/	#�..�

�و�א��د���������ن�����#�א��و&وع��מ� 	ن�����7*ذא�א�د��ع��و�"��אد.�

  رابعا يتعني انوك 

�������������������%��m%:��..�א&����Hא/` �|�א/)'�L	��!)���0%�ل�%7�S'%�'�J��!�%�J[�אWد/%��א/��/
��������������������%��m�0%�m�'%6!��%2�m�0�%(!��7�-:و+��،�L3� 	7�0[�א/��'�'�א�!��J�-�..������L%A�0%A;�Q%/وذ

���C�/א�����:�6@J�0�FGא�و���N;�ن�t|�א&����Hא/` �|�א/)'A"�/�L^��������..�א/(��^�א����+�1/
��2Bi�+�V�6ص�و�Vא�-���א/@����א/` ���و��7��G®'ج����/���+��;F	3?�א�)	�
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�.א	��Eع�،����mא7W'�א/V���;=��ZF:ل�FGא�א/����m�/���Hع�

  اخامس يتعني كان أنه إيل باإلضافة 
وא�%ذ�D/%���א�5%�*د�א%0ول�'%�א�#����������)���ل���5ق�א����)���������(؟؟؟؟؟/�א د��;�א��د�و��

وא�%%ذ�D %%מ�"�	%%�د��..����%%���%%�ن�� وא�%%دא��E%%!�א����%%)����%%�����5%%����%%�ل��%%دو�7א�وא/	%%#�

��%���, %�ن��%زא������..��و��%دא���و"/'����2ن��و�אق�א- ,�מ�א���3ل���و��Q�%& دמ�א�%	���Dמ�5%�*د

%�.��%ن�א% د���E"��2%-���%ق������������و�Cמ�و&و�Qذ�(�"-��ن��������..�א��3O.�א0ول�������#�א��و&وع�

�.א�د��ع�و/'و�א��)�א���Oמ��'���Pא�وא/	#�

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 

�����������%��A�|%t��%2;��ً%�m�;��ً�����D��LAא�2B���ن����2B��>�O Jوא!"��א/��|t
����א�V%:ل��%��mع�א	%�����������������������l%��-%7��%38���%�38'����7و�������ض�א/�א!"'"�)Jو��1;%�ن����ن�

�0����O"و���� �"7���2B��.�
  )١٤٧ ص ١٠٨ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨نقض ( 

 أنه قرر أيضا  املومن
ر وـجـه اـلـرأي ـفـي ـيـتغي -ـلـو صــح  -اـلـدفاع  الـجـوهري ـهـو اـلـذي يترـتـب علـيـه 

دون تعـلـق ذـلـك ـمـر فيـه ـلـي غايـة األإًالـدعوى فتـلـزم المحكمـة ان تحقـقـه بلوغـا 

ـلـي إســباب ســائغة ـتـؤدي أـتـرد علـيـه بيبدـيـه الـمـتهم تأيـيـدا لدفاعــه أو عـلـي ـمـا 

 . اطراحه 

 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣نقض س الحكام أ مجموعة – ٢١/١/١٩٧٣نقض (  

 كما قضي بأن 

سكوت الحكم عن دفاع جـوهري إيـرادا لـه وردا عليـه يصـمه �

 .بالقصور المبطل بما يوجب نقضه 
 )١٥١  ص٣٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣(

 ضي كذلك وق

�����������bH�%c�k%7�2ض�وא���%�م�X/�%�����%(7ن��B���Boن�א��Q/F;��'�	ن�א��N���-7
�A2¤�0�� &��ن���������������������%;���'mא�%Jن��%� ���%�A"�7�g%��;�H7�0-�و!�3[�&%�א�@����2� ����0و��m���7�<و�
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א4'����و��'و����mو�;��6��g�د�א/'د���LAو�0cא/��mع�א7�I%���و�א/%��mع�אG�4'�%��1ذא������������������
�g%%��;���-%%�Mא'`%%E��0)%%�����א��� %%&��g%%��L%%Aو�0%%cא/"2%%�م��و�;���%%�%%�A"�7���K��"%%'�א�دא

����������������-%7�0%�B�����#�����E�7�>��G8ع�א/���Dو����G'Kא/�א!";'J�N���-7�0J'Bmل�:�Vא
�����������������L/�%�/���8%."Jو�L���א&��:ص��0J�7��7&�אA"J��7�H^�������7א!"��א/����Dو��%�/�` �^�א/�%�

���2Bi��א/����7-���2ل��!�C6/�0אc�/א�LA�����.�
 )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض (

 ) ق٩ لسنة ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض (
���� ���%��א��% �دא.�א���د�%#��%ن�א�ط%��ن�و�%מ��5%��"�%)����������������ل��א���מ�א�ط	�ن��C���:�א���3)��א�و

����������*� ,%%%��وא0د�%%%#�א��%%% �د����,%%%���و����D%%%�����%%%د��ن�א�����%%%#����ط%%%.��,%%%ذ

%ط ,����,%���%)�א���%�7وא� ��%�ص��C%מ� �%د��,�����������������א�� �دא.�و���وא*��/���%,���و

�.����."��,�� �د����'�������)�א���و�א���3.��ن����&��א�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن بمـا قالـتـه  واكتفـت لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

  مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجه لبحث باقي اإلخالل بحق الدفاع ،و
 .أوجه الطعن 

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

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن

�����������%%�J��%%6���7א��%%!�bو�אق�و7(%%���א���د/%%Wא�-%%��%%Boא�b�%%@�/1ذא�;%%�ن�<�א
������������ A%&و����%��t11ن�����l%��>�S�/�%��Hو�א�د����%���0%��fم��%����B%)2�7��C%��/����وC%K

�������0A"tא�א/6�د�FG�>�0�m�/�0–�7��א���Z'c��7�LA� %���SFG�H��!�–���:%�mא�2B���و"7�
-�א/����6א	 `?����V:ل��^�א/��mع�.�

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
الثابت باألوراق وما ينبئ عن تخلي المحكمة عن واجبها في التحقيق فـي إذا كان 

عوى مـع مـا لهـا جدية طلبات الطاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة بالـد

 ـمـؤثرة يتغـيـر ببحثـهـا وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد ةـمـن دالـلـ

أخـلـت بحــق الطــاعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحســن ســير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا 

 .المطعون فيه بمخالفة القانون واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـهوحيث أن الطاعن  

وهــي أوـجــه دـفــاع جوهرـيــة  ..... وبصـــحيفة االســتئناف ومذكراتــه الختامـيــة المقدمــة بجلســـةدرجــة 

م  إال أن الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم ـيــرد عليـهــا وـلــبهـــا إن صـــحت وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوىيتغـيــر 

 يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي األمـر الـذي.. يمحصها 

 .تطبيق القانون 

 )١٨/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة  ٧٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ����������%!���C@6/���-"`/א�אF�����m'	א�b�)A4א�'E�i�-7�g��9/٦(و;�ن�א�(����%;l����%��7
�]%%mد�-%%-�א/`%%��]m%%�א	�%%6/�0! %%?�א/�%% ��وא���%%�����ن�אo�� %%�/ن�א:` %%��..........�


	���א���م������.و���א�������א�

 وبذلك فقد تأكد بدليل كتابي 
أن الطاعن قد تقدم بمستندات إلي محكمة الموضوع ومـع ذلـك لـم تـورد ذلـك فـي مـدونات �

 األمـر الـذي يعيـب وهـو.. حكمها ولم ترد عليه بـرد سـائغ يفيـد صـحة إطراحهـا لهـذه المسـتندات 

 .الحكم فضال عن القصور في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع 
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�א���מ�א�ط	%�ن� ��N%ل��%ن�א�%�د���%)��	%ض�א�%د�وع�א��و*��%#�א� %)������������������:���EMل���א�و���א����7��3

������������������������%���دא*��א�ط��ن�و �(��,��و�%מ����%(���,%���C%מ��ن��%ن�5%�ن�����N ��%,3%��و

��%%#��C%%����ز�%%#��� ��	%%#�א��%% ,מ��%%)���%%��)�א�%%����D%%)�א�%%د�و@��	 '%%����%%�ن�א���

د�����دون��ن� ��ن��)����,����,��ط��	.�*ذא�א�%د��ع�وא/%ط ����%���%)�א����������������������7%

�؟وא� ���ص������	������,�����EOل���ق�א�د��ع��

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
يه بمـا يفنـده المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد علمنازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

اجــه  ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حالتســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .لبحث باقي أوجه الطعن 
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

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

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

 كما قضي بأن 
  مادام منكرا للتهمة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

 ـتـرد علـيـه بأســباب اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (
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 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن مويطـل
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 

�������������א/��G�@	א��A��^��@��א/F;'�\و��` ������������L%A7�L%A%�و���bאBo%��א/`"%�O،�و�
���%���ن�א/`%�-�و7�א����B%)���%!�0%"m/"��%��%7-�א/%��mع�����������������..��b�%)Ac�'E�iא��;%2�������

�LA}��>��&�3¥�;���2و����C%E(���1ن�2Bi��א	��Eع��و�د��bدא���..�אG�4'���א�4ز7����
�@A&�(%�1'א�������������������g%A@<و��?%��،�'%VWא/% "��א�L%Aد��"%������LA"���و�0cא/��mع�و�>@�gAא/'د�

�:K����2B��b���.א/��mع�#�و

  علي سائغ غري ردا ردت فقد 

�.א�د����Lط�ن�א� ����.��	دמ��د� ,�� −١

٢− ��&�Oא�&�ط��وא���� .א�د����Lط�ن�א���ض���'و���/�ل�'دو��

 .א�د�����L ��/ض���ن�א�د��ل�א��و�)�وא�د��ل�א���)� −٣

�.א�د�����L ��;���#�א�� ل� −٤

���L%%A&%%�3¥�و7"�%%|��SF%%Gא/%%��mع�אG�4'�%%���دא�>%%���و;%%�ن��د�%%2Bi��א	�E%%�ع�
������0%%6Cmو�]m�%%/����%%د�א��-%%���%%�����%%#�8%%�ª�M�%%�;�-%%7�� %%��7%%�ذج�א/%%'دود�&%%�����א/�.�

�0�7����X/א�LA��06وא/�!���C�0..�و�A�6@J�^��)/א��C�/א�LA�Q/وذ.�

   علي متاما ترد مل املوضوع حمكمة أن كما 
��–���%%�Fود�5%%�*د��%%��א��א�5%%�*د�א%%0ول���'%%ول�����C%%מ�"/%%�#��א�%%د���L	%%دמ�و

�.א�وא/	#�א��ز�و�#���)����@�و����Lن�א����אن�وא������

%�;א�������������−���#	���א�د�����L �אE)��)�א��Oغ�ذ�(��ن�א�وא/	#��د3.��)�א�

�#���;א�١٠٫٣٠و�מ�� מ�א��Oغ�"-��)�א��� 
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�������-%%�]m%%�א	�2%%���ن�אB��b��F%%Gא�و�%%'>���ن�%%2Bi��א	�E%%�ع��و�د�b<�7%%�و
�-��%���و�%%�1'אد��&% ��m�%%/���Q%)���..�������%%J�Mع�א	%���ذ;'G%%����א/`%�A���1��%��J�j"%-��%%�/'د�

�.z'����،�و8t��7��Gم������I:V^�א/��mع�

هذا باإلضافة إيل دفـوع ثبتـت يف حماضـر اجللسـات 

وهي .. ومل تورد هلا حمكمة املوضوع يف حكمها ذكر 

��א;��	���%%#����%%�ن�א�وא/	��%%��7%%����#%%"���� -H%%��)%%ذא��%%�ن��%%ن��א� �

א�� '%%و���%%دو�7א�وא/	%%#�و��%%��� '%%و���א�5%%�*د�א%%0ول��%%ن��د�%%��،�����

Oزא�%%#�(��%%����%%���Dوא�%%د��و���3%%����و���%%�ن��%%��"ذא��%%�ن� %%מ�"ط%%�ق���

و��%�ن��%��"ذא����%.�������)��א� ��/ض��������ن�א��5*د�ن��)�*ذא�א����מ������

������%%3�%%د�אن�א����ط%%#����%%�ن�����)�"ن�و�%%د.(א���%%��0�/%%د� ��%%.�

��)�א��%وא�غ���	��%#��%وع�א�%��Qو��%����و�%�������������א�وא/	#�،�وא��'ول����

� �ق���Lא���ذو!�א�� �Eج��ن�א����%)����%���%ن��د�%��،��������������"ذא���ن���

وא0*%%מ���%%�� �%%دמ����	%%��א��'%%ول���%%)�5%%,ود���F%%#���وא/	%%#��%%ن����

 .א����אن�

- ����������(%��א�د���L �אE)�א�����#�א�	��%#��%)�א-� �%�ل���	���%#���#%3א��

ن��*��%#�א����%)����%���%�ل����������،�و�%دמ�و�%ود��3%#�5%�*د��و���%د��%�������

א��	���#�،��&���ن�א����ز�#�א���د���)���	�د�א�و�%���و�%��"ذא��%�ن�������

����Lط������)��*����%����و/%د����..���ن�אO'��#�وא�و�%������������/#�א�-

������������U�F%ل� ���%��א���&%��א���/�P��5 א�ط����א���5)�א���2מ�������/

��%���"�د���وמ�"��'����������/د��&)���)�א�و�������٧,٤٥א���#���؟؟؟؟؟

/�ل�א���N���	د�����.�و�ن��3#�^%�و!������Fد��ن�א�وא/	#��د3.�����

����� �D�E�  د�O�.�Eدא�7א�و����������Fد��ن���وא/	#�'و���

#�א���א�	%#��������� -��א�د����Lط�ن�א���ض�א ��دא�����/��.�א���د�#��

����E0א. 

 .א�د���L	دמ� وא�د�א��5*د�א0ول��)�א�وא/	#� -

%%��#א�%%د���L	%%دמ�&%%�ط����#%%�3 -�و�%%��ط���L%%מ��%% מ���'%%,�����%%����(



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

 

 

 

117 

���%%!� و'%%�.�א�����%%#���%%ون�א�%%��Qא��%% 	�ل��%%)�א�وא/	%%#�������

 !)�.�E55ن�؟

�%%دמ��د�%%#� ���%%��א�ط��%%��א�5%%��)��	%%دמ���'%%���^%%�و!�א�	�%%����� -

���.א���������Dن��وع�א���Qو����

#E�C%'�א����b�%)A4ع�א�'G�4������mو�'>��� �A��b���SFGא/��mع�و�و�0cא/������..�FGא��
���1ن�2Bi��א	�E%�ع�J�j%��د�I%��ذ;%'א�و�m'�(��������%I�'`%)J�j��FG�]7���J��Kא�א/`"-�א	(

-�!��6+�<�א/�( �|�ن�V����m%?�����������..�'א��&`�:�m��Boא�Q/ن�ذl8م��t�ZF/7'�אWא��Gو
����0و�03�X/1..����ق�א/��mع��|c��)���#.�

����%��א� �%.��%ن�"��%�������ع��א�EOل����%وق�א�%د������א���מ�א�ط	�ن������:�א�و���א��א��EM��Lل����

א�ط��ن�����#�وא/	�.�א- ,�מ�א���و�#�"����،�و�ن�*��(�א�	د�د��%ن�א0د�%#�א���ز�%#����������������

��)�א��ط�ع�'%� ���,%ذ��א�وא/	%#�،���%���%�ن���%د��א��&%�;����א; %����%��*%و��%�د���������������

���".�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

ثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة آادة مـن في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـه

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

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

�LAא/���Cא/��ZFوא�Sא/)%������������� ��I�6���/�C�&وא��א/�א!"�+��K�>�2ن���	א���د���7ز
����������������%^��Bd%��و/%�C�/א�Q%/7�0%�دאم�ذ%���f��%2Bא��L%A�O"�%ن���%;��%�'G�c���mد��"�
��Dא2z©�%%�ن�א�%%2B��W!%%�אل��H�=%%Gא/)%%��د�����%%��0%%�'z��%%2BC2A/ز��%%tو���:�C�%%)7

�FG�0א�א/'د�7�-7A�Z�`����	�����CA/���J�m�¤و����F;�b� ���دאF��g7א���Jא	'אد�1
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�M�A`	א�LA�.�67د�+�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠ رقم الطعن(

 وقضي كذلك بأن 

�1������?Gl�%)J���k%/א����%E�	ع�א�m�%/�0אc��0"��7-��و�����Bא	����/2��A��א	(��+�1/
��Boא��Gو�د��k/א�b� 9/א��7(�@�دא�7-��د/����A�.�دא��z	��;�ن�א/'د�

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣سنة  ل٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه  .. هلما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـوبمفهوم المخالفة  

 نقبـل الطـاععلـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
طـاعن ة الموضوع تكون ملزمة ببحث إنكار الفإن محكم.. كما هو الحال في الحكم المطعون فيـه 

ٕواال شـاب .. ما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه ل

 .حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
�������ن�ذ�(

�و���7�����ن�א�5ق�א�	��ل

��%���%'���و��������1 �����%���..��%�����و7-���ع��J��7�م���G����%���M� &��-7و�&%� ���<��
����������������������%Boא��%����c'%Jو���%E�7و�:B%��0%/� !��c'%J��%��c�M� &��LA�?���م�א/`"-�א	�!

�א/`"���Oل���'�א	��Eع�

 هذا
 وـبــرغم عيوـبــه وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال ن الطعـــين عـلــي الطـــاعوحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 

 .يبرر االستعجالليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما المتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

�%F%G�Fא�א�O%o��%Boא/@%6?�<���������������� @�J���%�����?c�"/ل�א/)^�א� ���]`���ZF/7'�אWא
���E�7�?��.א/`"-�א	�
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 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

��� �ل�א/`"-��B:� :أوال 

��Oo�Fא/@6?�<�א/`"-���/����و<�א/)^�א	(�".?���!�5א/�� :ثانيا @.�

 ويف املوضوع

��0 :أصليا /1�M�)�7��G��d�-�.�� �ل�א/`"-�وא/����H¤�دא���אH+�א/`�

 ���.��� �ل�א/`"-�وAc�M'!�����f(��/��'�א	��Eع�:احتياطيا 

  الطاعن كيلو             
 

 بالنقض المحامي                         


