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�وذ�#�ط	�����"�א���מ�א�!�د�

 – جنايـــات أطســـا ؟؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟؟فـــي القضـــية رقـــم .. محكمـــة جنايـــات الفيـــوم مـــن �

  والقاضي منطوقه ؟؟؟؟؟؟والصادر بجلسة ..  كلي الفيوم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟المقيدة برقم 

 حكمت احملكمة 

����ول�و	��������������� �����������������������������،������%�$��א"!�� �،���؟؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟؟/�

���&���...�و�'���د�-�א�%���,�א�+����*�א(�����א"�����ط�وא"'���� ��!و5�6א�1�������234ن�

�������������������BCא" �������A:@?-�6<=�ووא� �>+�;�:����8��9א���4�7א"� �: 2��

�D6�8��E��;�+<�FG���Aא" ����،�و����H�: א��&�.��Kא���J-�א"!��I،�و�'��

  وحيث كان موضوع االتهام وملخص وقائعه كالتايل
���دא.�������ز���–�؟؟؟؟؟؟��ز�מ���(�����$����+�������..�(�)�א�����'�א�	��'�א�ط��ن�و&%���������א$ 

����.א��0وמ'������/–�ط

 عمدا مـع سـبق اإلصـرار والترصـد – ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ عليهما قتال المجني  -

ـ– ـدا العــزم عـل ـة وعـق ـا النـي ـأن بيـت ـاريين  ـب ـذلك ســالحين ـن " ي قتلهمــا وأعــدا ـل

وتوجهـا إليهمـا فـي المكـان الـذي أيقنـا سـلفا بوجودهمـا بـه " تاليين الوصـف 

ــة مـــن  ــرة النارـي ــال مـــن األعـي ــى أطلقـــا صـــوبهما واـب ومـــا أن ظفـــرا بهمـــا حـت

السـالحين الـنـاريين اـلـذين كاـنـا مـحـرزين لهمـا آـنـذاك قاصــدان قتلهـمـا فأـحـدثا 

 .بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما بهما اإلصابات الموصوفة 

وـقـد اقترـنـت ـهـذه الجناـيـة بجناـيـة أـخـري ـهـي أنهـمـا ـفـي ذات الزـمـان والمـكـان  -

 عـمــدا ـمــع ســـبق -؟؟؟؟؟؟/ ســـالفي البـيــان شـــرعا ـفــي قـتــل المجـنــي علـيــه 

اإلصرار والترصد بأن بيتا النية وعقـدا العـزم علـي قتلـه وأعـدا لـذلك سـالحين 

وتوجها إليـه فـي المكـان الـذي أيقنـا سـلفا بوجـوده " الوصف تاليين " ناريين 

وابـال مـن ) الطـاعن(به ، ومن أن ظفـرا بـه وحتـى أطلـق عليـه المـتهم األول 

األعيرة النارية من السالح الذي كـان محـرزا لـه آنـذاك ووقـف المـتهم الثـاني 

عـلـي مســرح الجريـمـة يشــد ـمـن أزره قاصــدا ـمـن قتـلـه فأحــدث ـبـه اإلصــابات 

ة لسبب ال دخـل إلرادتهمـا ة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمالموصوف

 .فيه وهو مداركه المجني عليه بالعالج 
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٣

 حال – بندقية آلية سريعة الطلقات –أحزر كال منهما سالحا ناريا مششخنا  -

 .كونه مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

السـالحين النـاريين  اسـتعملت فـي – عـدة طلقـات –أحرز كـال منهمـا ذخـائر  -

 .أنفي البيان حال كونه مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

 أطلقت أعيرة نارية داخل قرية  -

و���6�ن�א���מ�א��ط	ون������5�د��!�ل�وא5	��)�א$4(��מ�א���3�ل�$�!�����������..�1ذא��

��0)���ن�א�����0��ض�!��'�א�وא5	�'����"����و���������������������������%�ط.��و�%��8��9و�אق�א�$"�

�(�"��4$	�دو��ن�$��ون��;������و ������ �"��������..�א=��3)�א>و��ن�و!��0;�1د:�

��ل�5�د�$��ون��� �������..��ل�5د�$�ون��;�����و ������ �"�<��"���و)�������..�<�"��و)���

�.وא5	'�5$ل�%ط��%������ن�;�(��א�	�د�

��L��%MNא�O��P�Q�����..��:���Rא��K���SDא���M��'���� ��Tض�א?��V���6�8;������א24��9?א��א����

)��..�N_����������23^�������د��Nع�\�?:��:���א��+�QVوא"��ل�����������������..�]�ZOא��א��������)�وא"�X34א����

6�a�4ن�א�XSCא���d�R'?��'��א��!��V�9^�אc"��م��'��a�Mא��א�����`���6د*������������Xeو���

����������������������fא��א������وא<����4د�����א������K���9gא�^�X��%Tא���'E����������h��Eא�א�OPو�� i���f

����� �6��3��8E	�8�V����l �����mوא�4kق�وא����<�9+ �]������������n6ن�א��א������%����������2..�و�oذ��

����������אgول�وא���� P�@ن�א��%����:�q��������3��:�8(و�د�)�و��V?ض���6��M�iא]���2و>��אز�א���4

�:�st�4D^�6ن�

ـجــاءا إـلــي األرض المتـنــازع عـلــي ملكيتـهــا فيـمــا ) الـطــاعن وشـــقيقه (المتهـمــان

وج مـن األرض وقاموا بأمر المجني علـيهم بـالخر.. بينهما وبين المجني عليهم 

، إال أنهم قد أبـوا وحـاولوا الهجـوم علـي المتهمـين ، فمـا كـان مـن األخيـرين إال 

عيارين ناريين في األقـدام .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / أن أطلقا علي المجني عليهما 

  .إليقافهما 

   ؟؟؟؟؟؟/ أن رأي اAني عليه األول فما 

 ����v�6�;��wط��E9و�l �����..ول�א]$��م�������x4�������..�؟؟؟؟؟؟/�:����א"��X34א�����

�,�%����o%ن�..�وא��S��@44$�ذ��ن�و��yو)� P�@א��zV�� ����:�Z����?N�����x4)�و
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��ز��د�א�%�,���~�ق�؟؟؟�	�����mم(�'����..�E9{�א|}�:��;�אgول��:�}�v��2N.(�

��و�"�$و�5)��	�!��4;$��#�א��$(מ�א���3"��?�א����"������א>ول

) شــومه(ـقـد اســتطاع النـهـوض وتـنـاول ســالح أـبـيض  .. ؟؟؟؟؟؟/ ان المجـنـي علـيـه فـقـد ـكـ�

أدت إلـي جـروح (وكال له عـدة ضـربات قاتلـة ) الطاعن حاليا(وانهال بها علي رأس المتهم األول 

مـع اسـتمرار الفـرض الجـدلي ) الطـاعن( مما دفع المـتهم األول ) سم٢ سم ، ٥ سم ، ٨سم ، ١٨

دفاعا عن نفسـه بعـدما أن  (؟؟؟؟؟؟/ عيار ناري أصاب المجني عليه نحو إطالق .. بصحة ذلك 

 ) .كاد يقتله

 ومن هذا التصوير الوارد علي لسان شاهدي اإلثبات .. ومن ثم 

 ) علي فرض صحته) .. (ذاتهما(األول والثاني 

 يتضح أنه خيتلف متاما عما حصلته حمكمة احلكم الطعني 

 تها حيث قرر بأن ملخالفته للحقيقة والواقع من عنديا
عـلـــي المجـنـــي ـبـــإطالق أعـيـــرة نارـيـــة ـلـــألرض حـتـــى ـقـــام األول المتهـمـــان ـمـــا أن وصــــال  

وسـقط .. فأصابهما بالركبـة اليسـري لـألول ، وبالفخـذ األيسـر للثـاني  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/عليهمـا

وـفــي ذات الوـقــت الطـــاعن بعضــا علــي رأســه ،  وضــربـعــرض إال أن األول اســتطاع الت.. أرضــا 

وهـنـا ـقـررت محكـمـة الموضــوع ..  يمســك بالســالح مــن المــتهم الـثـاني ؟؟؟؟؟؟/ ه المجـنـي علـيـه توجــ

 !.بأنه قد تولدت لدي المتهمان نية إزهاق روحهما ؟.. زعما 

�د���؟؟3מ���د)�و��5)����(�����אد�$����(���

 وهنا يثور سؤال                           
<ذ�!�$�ن��"��ن�وא��د�؟��������9$$و�د��د:�א��$(��ن���$�ن��$	�� �����

�������:�אذא.(���������ط�(��������9��دא�$�����ن�א������"����(�����د�

و�����9$و��ن�<ز�1ق�א���و�����D)����ون�د�س��(מ��"�א��$��ل����

و1ذא���ط?�و��ق���%$�ل�א�وא5	'��"�ذ1�ن������'�א��و �وع�����������!�؟

��.وא ط�א�(���"�$�!��(�

 وعودة إيل وصف احملكمة املزعوم للواقعة 

 ��I�9�9א� EN���23��:�{|�84א����1����G�..����'Nن�א"�234ن�:E א�א��5م�:�
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���d��א��O?�وm�:6�- �:���23��:��E�~6-����..�א"�234ن���23��9א�+��V��9�K�i–����vא���^�

���D��–�K?�����–�L�.���234���R��d�D���d��9–�و�S�fم�א�4'�

 وهنا يتضح عني اخللل يف حتصيل الواقعة

�ن��0��/�א�$!��و����	���"� −١��Hدو��)��D����<�����מ�$و������א�

����������"��..�و1و�����מ����ل���دو3������د����������..�و�و�'���"�א��

5ط	����)��0���ض�!���'�א5وא�(����(���ل��ن�א�;���1د�ن�א>و����ن�

��������������Hدو�����9(�و�$$!���ن�/�و�9א=ط�ق���מ�$��ن�ط��	��'�

�.��ن���ن��$"�א���מ��(ذא�א�$!و���؟؟..�وא��و�'�

و!���9א�����מ��و�$ ���Jא�%���ل�����"�א=�����מ����وא5	��'����"����� −٢

..��و05��������$��دמ����..��وא ?�א=!��'����(���وא �?��$�5����������

و�L���������Kמ���د�6$!و���و<������ن�א=ط�ق��;�وא."����������

 .��!ود�

٣− ����������N����$ذא���(�����ن�5�ن����ق����5ول�א���מ���ن�א=ط����

<ذ�)��0���ض�!��'�$�������)�O���?����5����Oא�ط������א�;���"����

�����وز)�����د:�א=$�'�����ط����ق�5�������ن�א=ط����ق�$���מ�����ن��

 .א�����

�����5$�ل��ط��	$��������5ض����������������� −٤�D�����و!�9א���מ�א�

5ط��?������$�������א�ط����א�;����"����ن��ن�א�����Dא��ز���وמ���

�������9�ون����( �ط��!���L����Jو�����4�ن�א=ط��ق������������������

 .�5$ل؟؟

 ملا كان ذلك 
وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم يتضــح أن محكـمـة الموضــوع اســتهلت حكمـهـا بفـهـم ـخـاطئ لصــحيح �

يوصم حكمها بالقصور في األسباب الواقعية بما ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن ، وهـذا الواقعة مما 

بخالف ما سقط فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفـات جسـمية ، فضـال عـن 

أن عدم فهم الواقع في الدعوى أسلس إلي فسـاد واضـح فـي االسـتدالل والتعويـل علـي أدلـة غيـر 

فقـد عـاب الحكـم .. وضـوعية لالقتنـاع بهـا ، وأضـف إلـي جملـة مـا تقـدم صـالحة مـن الناحيـة الم
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الطعين إخالل جسيم بحقوق الـدفاع وذلـك بعـدم إعطـاء دفـاع ودفـوع الطـاعن حقهـا فـي الفحـص 

وـمـن ـثـم ـلـم يـجـد .. ينـحـدر بـالحكم المطـعـون فـيـه إـلـي ـحـد الـبطالن بـمـا .. والتمحـيص والتحقـيـق 

 ؟؟؟؟؟؟لنقض علي الحكم المذكور من محبسـه تحـت رقـم الطاعن مناصا سوي التقرير بالطعن با

 :مستندا في ذلك إلي األوجه واألسباب اآلتية  ؟؟؟؟؟؟بتاريخ 

����א�ط	ن��

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

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

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

���N_ن�א"��3EN�;��:�?E4%و���hא�6ن�����Lא��B��RD�^�1Rא����Eن�: -����i..�� א

��Pא �f�?N�4א��;�Nن���R"א�XSC�8אR�D�q>و��..���א�+��Mא���4�:��Pو�:��

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

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

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

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : ويل القـانونوصورة الخطأ في تأ.. 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 

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

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

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 نها علي النحو التايل علي أكثر من وجه نشرف ببيا
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٧

!����Jא�وא5	�'���%ط��א���מ�א�ط	�ن��"�$ط��ق�א����ون��������מ��و�د�����ن�������������:�א�و���א>ول���

�����H��� א������و�د1����0)�������א��>و�אق�وא�$�������)�،�ذ���#��ن�א�وא5	��'�א�$��"���������

و1و�..���!د����Oא�ط	�ن���س��(��!د:���>و�אق�و�מ���ل��(��و:�1ذא�א���מ�א���(ول�����������

�)�����'�א��و وع��ن�א$	��ل���(�����"�������������$����מ�&%����)���$�������%ط��

�.�$	د�ل��5د�وو!�9א$4(�מ�א���$و��א��د�א��و�����ط��ن

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
شتمل باإلدانة يجب أن يوكل حكم علي األسباب التي بني عليها ، حكم اليجب أن يشتمل  

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

 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

�824:��������ن�א��א�����א"�4�%>������������������� �@א����Eن�� �6و>c���XS��8��^�Lدא����6ن�

?T���6ن�א�;��BEM4D�������،����E����I'�t49א�Fد���א�g��3وא�N�Iو���Fوא��?و=�א�����

�����������I�'�t49א�Fد����א��gאد���!د*�א?�+��3א�q��e��2SJو��:�������3א"��X34و6ن�5�4�Dم���_

�a�4و>;�א49 <]�����3و��POk1�����9،�وf<���ن�אi���XSC?א��x4دא����c��3א+�.�

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩م الطعن رق(

 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 

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

 .في األوراق 

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

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

 وكذا قضت بأن 

��3:������א���I�+4;����6د��� G��32و���S��X�EDع�6ن��v�"��2אS����:�L��
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٨

�.و:+��I��e�8i6��[�?i^�אgو�אق�

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

 ملا كان ذلك 
وـمــا القانونـيــة أنـفــة البـيــان عـلــي ـمــدونات الحكـــم المطـعــون فـيــه ، جمـلــة المـفــاهيم وبتطبـيــق  

ــه محكمـــة الموضـــوع  للواقعـــة يتضـــح أنهـــا اعتنـقــت .. فـــي بيـــان الواقعـــة محـــل هـــذا االتهـــام أوردـت

أنفسـهم الـذين بل وألقوال شـهود اإلثبـات . .تماما للحقيقة والواقع صورة مغايرة بظروفها ومالبساتها 

صاف وعبـارات أو المشوهة علـيحيث اشتملت هذه الواقعة .. اتخذت منهم دليال في إدانة الطاعن 

لالتهامــات المســندة وذلــك حتــى تتفــق مــع وصــف النيابــة العامــة المعيــب مــن عنــديات المحكمــة 

 .وعلي األخص وصف القتل العمد للمتهمين 

  ل حمكمة املوضوع سلطتهافبدال من أن تعم

   تعديل وصف التهمة املسندة للطاعن وأخريف

  راحت تعمل
ٕعلي تشويه العبارات واخراجها من سياقها ولصق أوصاف بها ال تتفق تماما مع 
ما حدث بالفعل ، وتنسب للطاعن والمتهم الثاني أفعاال لم تصدر عنهما ولم 

 : الحقائق اآلتية يأتيانها وذلك كله علي النحو الذي يتضح في 

 احلقيقة األويل 

 ������EN�������������R �א���2S��IV4א�XSCא��E����d�Rل���1;��������..�� א��:�=��k�?�e6����:

وO��P�^�����D�nא�א�'���ص������v������Mع���..�����dא"���d234،�وא|��}�:�����6���X3ض�

�;��+�� ���14Dض�6م��..�א����=�و�gא�ZO��P�����:�B��Cא�K�M��i6����2P�d234��"ذא�����ن�אfو�����

..�fذ�6ن�^������ذ����oא����E�EM���h�$4��9و����?و=�א��א������و���%����X3����:�{�..��3Dא|��

N_ذא���ن�א"�K�Mi6�XP�d234א�BC^�א�gض�N_ن������3G�kc��3��f��233<�Dא|�}���������������

�������������������D�"א�Z���e6�;��Xeو����l 6ن����E:���'4"و���א�a�Mi� +9���:�XGن����S�X3��:

?�א��א���������8�'D�^�;��:��3م���D>א�אOP��..�������{�|א�Bض��������gא�ZO�P�Iذא�����f����6

?�א��א����������4&�������������'D�^�oذ��������:�����D�"א�����e)ن�א_��N�،�X3����:�..����S�nذא�_��N

�X3��:�{|אج�א?kf��3و��و�����f�2ذא��4�9>�3ن��Nض��gא���:��Vi����d2342���
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٩

�.و"�ذא�^�OPא�א���م��  א�؟؟!��+��3؟

 أن جاء علي لسان الشهودالسيما و
 والفــروض اليوميــة بــأن المحنــي علــيهم يحضــرون إلــي هــذه األرض يوميــا ألداء العمــل

أن المتهمان توجهـا لـألرض التـي ) بأمر اإلحالة(كما جاء بوصف النيابة ذاتها .. للزراعة عليها 

 .أيقنا سلفا بوجود المجني عليهم فيها 

 وبالبناء علي ذلك 

 ���M49ل����Eא���S���א|}�:���X3وא��D����������X3���:�* ��4>;�א"�234ن�����f�..دو�����

���o��Dא�gض����������6ن��Sن�����:�;V�i�*6���2[�..���X�eو�����..�����-���iא�6ن����א�����?P��y��M��

�y?و=�و�I��k�*?�k6�K���96אgو�אق���������������)�:���N?ض��H?kg6)����34M�i،�و��א����א��4 *�����

����3�����..���nذ�f�d���Rא��X��SCא�K���\�*Oא����Lא������d��:א�O��Pو�����E�ECא�hو�א����Mא���X4��

�.وא<��82��h�V4و:���א�q:����و����3

 احلقيقة الثانية 
��د�5$�ن�(�ن�א��$(��ن�א!ط�������ن������ن�&���ن�������..������و�د�א���מ�א�ط	�ن������

��4د��ل������و�4�د�������)�..�&��$�ن ���د�%���א����מ���ن��3�'�د���ل����د:��������..�و1ذא�5ول���ل

����.ن������ن��د:�א��$(��ن��	$�����"�و�ود�

 بل أن هذا الزعم املرسل جاء علي لسان شاهدي اإلثبات األول والثاني 
ـم يــتم ضــبط أي ســالح منهمــا .. دون ســند أو دليــل  حيــث أن الثابــت أن .. فـل

بمـا يسـتحيل .. السالح المضبوط غير صالح لالستعمال وال يمكن اإلطالق منـه 

 .قعة أن يكن هو السالح المستخدم في الوا

 كما مل تتم معاينة مكان الواقعة
وبـيـان عـيـار ـكـال .. حـتـى ـيـتم العـثـور عـلـي الـفـوارغ والـجـزم بوـجـود ســالح أصــال 

وـعـدد األعـيـرة الـتـي أطلـقـت ، وـهـو ـمـا ـكـان سيتضــح مـعـه ـمـا إذا ـكـان .. منهـمـا 

 الخ ... هناك بالفعل سالح أم اثنين وعيارهما 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
�و1ذא�..��(ذא�א��ول�א���ل�א�%��"��ن��3'�د��ل���د:��و���"����وس�5د�א�0$)� 
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١٠

�.��ط?��	دמ�א��ط'�א�����'��!���Jوא5	�)�1ذא�א$4(�מ�

 ة لثاحلقيقة الثا

��������������nא�hن�א��א����א�4 א�Sض���gא���f��3<�D��2+���d234"1ن�א��d�Rא��XSCא�X:ز

6*��+��23+�4*�א�6�84Eو�fز�Pق�א�?و,������S�..OPو� و���Sو6ن��ED?���..�א���ل�^�6و�;�9 

���q ��D�84E1���2ن�����א�SJא� +:��;�?�v��2+ول���g؟؟؟؟؟؟/�א|�}�:���;��(א�..�(��q ���Dو

ذ���N��o_ن��..��>��KOوא�5�4אع�א�%��,��+�;��������؟؟؟؟؟؟/�:+ �א���������+������2ول�א|�}�:���;������������

�.�X3Nא�����2SJא����!� �: م�

 )؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(عليهما ذلك أن التعدي الواقع من اAني 

 نتج عنه وترتب عليه ) بفرض صحة ذلك(علي املتهمني 

 أن دافع املتهمان عن نفسهما 
ٕوهو ما يقطع وبحق بانتفاء نية القتل وازهاق الـروح وانمـا تولـدت لـدي المتهمـان نيـة درء   ٕ

ـداء عــن نفســهما دون توقــع لنتيجــة بعينهــا  ـي مــن األوراق .. االعـت  أمــا مــا ..وهــذا واضــح وجـل

 .ذهبت إليه محكمة الموضوع فغير مقبول ولم يحدث في الحقيقة والواقع 

 احلقيقة الرابعة 
�و�د)�א�����'��!�و���א����מ�א�ط	��ن��������������������"�������و1�ذ��O"�و��אدא��ن�����و�1���د�

ذ��#��ن�א��	��"�א�����"����..�א�	��������"�ذא$(���$�ط�?����0$�����H�'�א��$�ل���د:�א��$(���ن����������

��'���(��ن���אدא�<�ذא�Hא����"����(����	دמ�א�$��وز��"���ق��و����"���ق�א��$(���ن������������������ن�א��$�(��

�������6	����وא�"���K(�����������������دאن�א�$	����מ������(מ�"�و������	�"�א�	����"�)���������	��د

�$��ل��ن���!�د�א��$(���ن�$	�����و$	����א�����"���������..��ذ�#�طوאل����1מ��������Kמ���و�ن�3

��(�����(�#���ط?�������H�0$'�א��$�ل���?�������������	ل�ذ..����(����� ?�3وא�"�3מ���$5(�������

������אدא��ن�����و���1د��..�(�����"���ذ�#��ن�א�	�����א>%����$�زמ���ن�א��$(��ن�5!دא�<�ذא�Hא��

�.�و�ن��	��وא��ذ�#�طوאل����1מ�)���0ض�!�'�ذ�#�(���(���

  امسةاحلقيقة اخل

�����ED م�������f�&v6�..���234"ز:1���2ن�א�d�Rא��XSC���h�<� EN��23��9����i� ��d

���X3��:�{|א����L������..�وOPא������������7��+4א�����g����Iو�אق�����..��_��Sم�א�4'�
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��i �������א"�����X34..�6ن�وא������f~���ق�א��������א���O*�6ود*������D;�א|��}�:����;�אgول�������

� �N:��دf������N~��;�����א��3ل�:���;�א|�}�:���;��@������������������)��V?ض���Miذ���o(אgول

�،�١٨�،�٨�،�٥(س�و��ل��;�: -��D���q��?v;����4:+��3א�� � �����א�T?و,�6~�א]�������������:���א�?�6

٢��2�4+9��..�(������������������hא?�<�q���وOPא�1���REن�א"���X34ن�^������د�Nع�\?:����g;����د�6ن�

��.؟؟؟؟؟؟/�א<:4 א�h:��;����א|}�:��;�

 كما أن العيار الناري الذي أصاب اAني عليه 

   ؟؟؟؟؟؟
ساكه للسالح وهو بيد المتهم الثاني وظال يتجاذبان السالح نتج عنه إم

حتى خرجت طلقة ) ويعافر كال منهما مع األخر علي حد زعم الشهود(

 دون معرفة المتسبب في اإلطالق .. ؟؟؟؟؟؟/ أصابت المجني عليه 

 وهذا يؤكد أن لفظ أحكام التصويب 

����2S��qא"���vع�و������Q;�6*�>� و�H^�א���������������  +:����h�<����nو�אق�وgא����وא��

6�o�O��8E*����א�@�3د��)X[��6א��Miض�?N���:�(��&�iو����L�9�B�k�o�Oو������

�;�1���:�R��� +%"�3م�אD>2:�84 �"�א��"�����cز:�1���2?�א�h�<��2�%�.�

 سادسة احلقيقة ال
�0Lل�א���מ�א�ط	�ن�$������ن�א�وא5	�'����$(�������)��$�$("�$������و�$$و������������������95

��و��4)���"�א�0%�ذ���(؟؟؟؟؟؟/��وא����"��������)��"�א����'��(؟؟؟؟؟؟/�!��'�א����"�����������د��د�<��

���������"��א%$ط��9א����Dن�א���$(מ�א�3���"�وא�$	�د:�������،�و�5��מ�������������..�؟؟؟؟؟؟/����و�'�א��

��������"������;�و�'��	�د�� ����)������������؟؟؟؟؟؟/�א��������و�'�5$ل�א��$(מ�א>ول�� �������"��

�.$����د)��ن�$Uد:�����

 وهذا يقطع وحبق 
ٕأن صحة نية المتهمان كانت الدفاع عن أنفسهما وليس قتل وازهاق روح 

 ، ؟؟؟؟؟؟/ السيما وأنهما حال سقوط المجني عليه .. المجني عليهما 

  في البداية بإصابات في الركبة والفخذ ؟؟؟؟؟؟/ والمجني عليه 
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١٢

 مل يوايل أي من املتهمني 
 ������"����(���و1ذא�د��ل��5ط?���"�א�0$��5�H!�د�א��$�ل�و<ز1��ق��������������א�$	د:���"��:��ن�א��

�Dא�ط������9..�א��و�( Lن�و�	א���מ�א�ط�Oوز)�����א�����'��!د����.و1و����$

 احلقيقة السابعة 

كما أغفل الحكـم الطعـين تمامـا مـا أقـر بـه ضـابط التحريـات �

وفي أكثـر مـن عشـرين موضـع فـي أقوالـه أمـام النيابـة .. صراحة

بأن أي من المتهمين لم يقصد قتـل أو إزهـاق روح أي . .العامة 

ألـيس هـذا .. فقط إلحاق األذى بل أن قصدهما .. من المتهمين 

هو الضابط وملك هي التحريات التي تتخذ معظـم األحكـام منهمـا 

ـة  فهــل إذا كانــت لصــالح المــتهم ال يؤخــذ .. ســندا رئيســيا لإلداـن

 !.بها؟
��������ن�ذ�#

�'����"���H0'�א�ذ��و����������א����.ق�

بفــرض ارتكابهمــا للواقعــة (وبجــالء تــام أن صــحة االتهامــات المســندة للمتهمــين يتضــح  

ٕوضــرب واـيـذاء ) الـطـاعن(ال تـخـرج ـعـن أنـهـا ضــرب أفضــي إـلـي ـمـوت بـحـق الـمـتهم األول ) أصــال

 .وقتل خطأ في حق المتهم الثاني 

�د��و�������������%ط�)�����'�א��و وع��"�$ط��ق�א����ون�و��������..�و�Lמ�ذ�#��������(�

�و1ذא��ق���5و�"���ن���"�..��ن�א$	��ل���(���"�$	د�ل�א�$(�'�א���د�����$(��ن�

�א�����'�א$	�����و����������"�

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

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 
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١٣

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

ت ـلـم ـتـذكر وـلـو كاـنـبإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي 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 ون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري يك

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١  لسنة١١٥٧٤الطعن رقم (

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

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

 ملا كان ذلك

 ��+Pא�?א����E6و�אق�א��hא?E49���;و����א��..��"������-?����-��i6ن����א�����a�4�
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١٤

�وאgو��i=�א"� و��������وOPא�P��y�x�$4?א���� �fزא����א������א���������q..�א:��2S��;4E+4א"��vع����

��}����v6و�� P���\����3��8��E�n�F��3وא���D�א�%��+ �א�������2S�����3��I��D6�Fא"����vع������:+�� 

�6�qو�]��i�*6 *�^�אgو�אق������?��..�;Viو�a�Mi�^�3م�D>א�אOPن��S��)אض����Nو���א

��4��א��K�SDא"�234ن��;����:�

 بالنسبة للمتهم األول 
���:����ل���ن�א>��وאل���دود�وא5	�'� ������������������د�א$4(�מ�א���د�<��������$��4��وز���

�����������"���؟؟؟؟؟؟/����،�وא�$	د:���"�א����"�������������؟؟؟؟؟؟/��� )�<�"��و)�א��

�و<�دא�6<!��$��

 أما بالنسبة للمتهم الثاني 
����وز����$���������"�������د�א$4(���מ�א�����د�<���������دود�و!���9א��$��ل�א�%ط�������

��.؟؟؟؟؟؟/����

��2Sא"��vع�:��אc"�م��'�a�Mوא���OP�qא����و������ ����q..�"����ن����ED م������

�s��aא"�د-�������?i�o�O���V�3م����D>٣١٠א�������������Q��96�����،����G�+Tא�qאhא?�<cن�א���������

و�$���h��R:6���:�o�O����3�%V��Iא�� :��B+4�D��3��<�..������������Hوא����<�9+ �]��و<�د�������������3��:�8

���������2S��h��+���I��2��9،�و������V�SD�3م�D>א�&��SDو�a�M'��3א�Viو�����q��vא�N�7א������:���3

�Sن�� ���k&�א�����Eن�وy�..�����������;�E��RD�^�1�Rk6+���وא:���4א��q?د-�����o\�����32Sن��_N

�;�E��L<�4%���.�

 وجه الثاني لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون ال
��Kن��..�و�"�ذא)���ق�א�0�$/����"��5�وאل�;�(ود�א=�3��)�،�و����$�אض���د�"��!��$(���������������������

!���Jא����ون�و�%ط����"�$ط�������������5 �"��	�و��'�������������א���מ�א��ط	ون���ون������9��%

 ��د�א��$(����ن��L��מ��3��و)���(���������������"������'�د����ع�;����"����ن�א����0س�وא�����ل�،������

�מ���و�<!��'�א����"����(���א�$�"��ود)�����������������$(��� �و���و��5'��0(����ن�%ط����و

���)$����.�

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
 عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو ال
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١٥

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

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 

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

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

 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

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

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

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

 وـفـي ا الكـتـاباألـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

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

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

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون فاع الشـرعيجريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـد

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

 .التخوف أسباب معقولة 

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

 وقضي كذلك بأن 

���6;����א� �Nع�א"��v:���א��L��Fא�����3��o%24 *�����א�8ig^�א� �Nع�א�@?��� :

�����������������������Gא������Iذא�����f�>f�،�7E+���2א��Sول���?-����6م��g���3D��efع�و<�¡�ز��v�"��2אS�

����������������������a�\?Dن�6و�����Eא��;�N?:���2�����3:�����������B��Eא�� �Nع�א�@�?:DאOدא�����XSC����4א����

��3���E�.�

 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
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١٦

 ملا كان ذلك 
م الطعـين علـي مـدونات الحكـأنفـة الـذكر  والمفـاهيم القانونيـة الثابتـة وبتطبيق جملة األصـول 

تحقـق حالـة الـدفاع الشـرعي مـا يـدل علـي قد أورد فيما أثبته مـن وقـائع يتضح وبجالء تام أنه .. 

بمـــا .. )  واألخـــرالطـــاعن(وتؤكـــد قيامهـــا فـــي حـــق المتهمـــان وبمـــا ترشـــح .. كمـــا عرفـــه القـــانون 

 إجـراءات جنائيـة ٢٤٥ ، ٦وتطبيـق نصـوص المـادتين مراعـاة ذلـك يستوجب علي الحكـم الطعـين 

ذلـك .. بمـا يسـتوجب نقضـه األمر الـذي يعيـب هـذا القضـاء أما وأن محكمة الموضوع لم تفعل .. 

 :ما يلي .. أن من ضمن الوقائع الثابتة بذلك الحكم 

'���ن�א��$(��ن���ل�$و�((���א�$دא�H<�"�א>�ض����ن�$وא�د�����������و�د�א���מ�א�ط	�ن�!�א����:��و��4

و��מ�$��ن���$(�����$�(�'����$�ل����������..�������$و�(�ن�=%�א�(מ���(������..�א����"����(מ���

�Dو�<ز�1ق�א��و��.�ل�����0/���"���و5(����"�1ذ�Oא>�ض�..�

 وهذا دليل قاطع 

����23�6���:�E���:و�X3+:ع��N ���X3Sض����gא���f�d3$4����������3��:�X3��..����2N

���POن���R?د����������������������..�%�AG	�mא���oض�و����ذ���gא�ZO�P����:�B���d234�2ن�����S�>6���'D

�����3+��X3��:�{|א�..���X3��:�{|א����P66ن��oذ����f�&v6)���)�א" :�BC����dא"� �

�������X�3Sض����8א��א��������g1ن�א��� �V��: א������2Sא"��vع��4%��*1+ ��fא��� E4�n

1�����REن�א�4'����א������������K?��g..��א|}�:������3�N�X3ن��@?و:��������و6ن��Dא> ��*Oא���?�gא��Pو
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��[�X3��:�{|��3..�א+��X3<א?kfو�XP  34����PON.�

 وهذا إن دل علي شيء فإمنا يدل 
.. الة دفاع شرعي عن مالهم المغتصب علي أن المتهمان كانا في ح

بفرض صحة وجود سالح (وأنهما اضطرا نحو االحتماء في السالح 

 .دد الكبير من الرجال المتواجدين باألرض لمواجهة الع) أصال

 حيث ثبت باألوراق 
/ ونجلــه الثــاني  ، ؟؟؟؟؟؟ / ومعــه نجلــه ، ؟؟؟؟؟؟ / أن األرض كــان بهــا المجنــي عليــه 

 ، باإلضافة حسبما يدعي هو ذاته ) شاهد اإلثبات األول (؟؟؟؟؟؟/  عن المدعوفضال .. ؟؟؟؟؟؟
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١٧

 .الذي قرر بذلك أيضا ) شاهد اإلثبات الثاني (؟؟؟؟؟؟/ إلي المدعو

 هذا وحيث أن تواجد هذا العدد من الرجال 
حـيـث ـلـم يثـبـت أنهــم (وـبـدون أي أســباب مشــروعة ) عصــي وشــوم(ومعـهـم أســلحة بيضــاء  

يعد دليل قاطع علي عدم مشروعية تواجـدهم علـي ) ل زراعي أو غيره فـي األرضيقومون بأي عم

ما كانوا في حاجـه فلو كان وجود المجني عليهم وأقاربهم مشـروع .. األرض ، وأنها ملك المتهمان 

 .إلي حماية من أي نوع 

 ومن ثم 

�2�����X3���E:�����3،�و������������������4 Cض������d3$4א�6ن�א"��234ن���������?P�y�x�$4����

��8��<6����������?<�X3����SDض�א�?��N��N_������������23^��������د���Nع�\��?:��:����א"���ل�،�و:���
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4$�ذ��ن�א�%�,�وא\���S�4א\�������������������4 ��yو�� �א"�X34א��������,�%����£�%�cو��م���

�����V�+:א�و <����אgول�وא����������Eل��1ن�א|}�:��;����������..��� P�@ن���؟؟؟؟؟؟/�:��:+;�א�����

�"�?N�����"ن������*Oא����.��Pאkg?����א|}�:��;�"���N?�"��א"�X34א����

 الشك و

مـن أن المجـنـي علـيـه إذا كـان ـقـد نـجـح فـي االـسـتيالء عـلـي  

 .لكان قد أرداه قتيال في الحال.. السالح من المتهم الثاني 
 وعوده إيل االشتباك 

د وصــف الـشـاهدان عـلـي ـحـ( ، والـمـتهم الـثـاني يتجاذـبـان ؟؟؟؟؟؟/ فـقـد ـظـل المجـنـي علـيـه  

.. إلي أن خرجت طلقه من السـالح وأصـابت المجنـي عليـه ) األول والثاني بفرض صحة أقوالهما

 .مع استحالة الجزم بالمتسبب في خروج هذه الطلقة ، وما إذا كان المتهم أم المجني عليه
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١٨

 وعلي فرض بأنه املتهم الثاني 

��REن���1;���ن�^������د�Nع�������� �BR+"�8وאEن�א��_N��������;�D1T6�H��'��-و�?�vو��:?\�

�1:����א����5د���������������Rk�}א�%��,�وא�����£?Dא|�}�:���;���������..����: م��L��'Dو���E�Rج�א�?�t4�

�����O"�����������2�9..�� ون��' ��+;����..�א>�;%V���:��Nא �و����2?������–و�N� 'E�����x4_�;���ن�

���V�9–ن�������������������������Sو���������6دא6��Zن�א|}�:��;�����'��8:����א�%��,�"����D?£�א"��X34א�����

!� �6ن�א"���X34ن�^������د�Nع�\?:��:�����2������8S��;%V;����������..�����4^�א�Cل������`

�����������2�Sא�.�

�$و�5)��	�!�����وא5	�'�א�����'�����"ذא$���� ��א���و5د���3)�א���מ�א��ط	ون�����:����3��3

�����������"����..�؟؟؟؟؟؟/��א�����"������������ن����..�؟؟؟؟؟؟/�א�$"���	)�א��$(מ�א�3���"�وא��

�������'/��L��!��"ط�ع�א��(وض�و$�!ل���$�س�א��$(מ�א�>ول�������)�;و�'(א��"����)��Vو1و

�.و�א����Dل����א� ���)�א���$�'�)�א�ط��ن(

���Fوج�وא�?Tא�o�D6~�אل��Iو����Hو¡��2د�����v��,١٨(��&�:+��3>?و��،�X�9

٨�،�X��9�٥�،�X��9٢X��9�(א�O��P�،�..�����34��"6س�א����Xو���?	���D�X د��q��?��vא|��}�:����;�:���

��א���?�������Dא�H?�kgدو����6ن��SV?��������������������)�א��R:�(אgول�E�Dق�א�+���:��;�و�~fد�?�n�;�6�>f

�;��:������-m:6�*6ق��~f�^.�

 وهذا يقطع 

) الطاعن(ٕبانتفاء نية القتل وازهاق الروح لدي المتهم األول  

إذ ـلـو كاـنـت مـتـوافرة لـمـا انتـظـر الـمـتهم أن يتلـقـى ـهـذا الـعـدد ـمـن 

 .يصاب بكل هذه اإلصابات البالغة الخطورةالضربات وأن 
 وعندما شعر بأن استمرار اAني عليه يف التعدي عليه إال أنه 

 ة علي رأسه سيودي حبياته ال حمالة مبالشو

�����;����i1N�;����:�{��|א�Z���¡����وذ����o..�א�N �����?R��vع�:�����V%��;�و�B���~6:�����א����

��א�S&�:��א<249?א��^�א��4 *�:��;���:�Z���<c..�������X34�"ق�א��~fض�?�V�;��6� ��!�����
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١٩

�v�;�D1T6� �EN?و�-�¤�����V%�;����������������..�א�������א�+���*�:����א|�}�:���;�����������)�א��R:�(אgول��

�o�8ذ��V�.א�6�84Eن�

 ملا كان ذلك 
ــه غوـبــر  ــين ذاـت ــم الطـع ــدم بصـــلب ومـــدونات الحـك ــة مـــا تـق ــوت جمـل إال أن محكمـــة .. م ثـب

 إجـراءات جنائيـة رغـم انطباقهمـا وانعقـاد ٢٤٥ ، ٦١الموضوع قعدت عـن تطبيـق نـص المـادتين 

 .وهو ما يؤكد خطأ هذا القضاء في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .. أحكامها 

 وجه الثالثال

احلكم الطعني خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه وذلك بعدم التنبيـه علـي الطـاعن 

ـمـة ، وذـلـك ومدافـعـه إيل تغـيـري القـيـد والوـصـف اـلـذي قدمـتـه ـبـه النياـبـة العا

باستبعاد ظرف سبق اإلصرار والرتصد ، وكذلك استبعاد وصف جنايـة الشـروع يف 

 مـن ٣٠٨وذلـك كلـه باملخالفـة لصـريح نـص املـادة .. القتل حمل التهمة الثانيـة 

 قانون اإلجراءات اجلنائية 
 ��������W$�"��ق����ط'�وא�����א�و!�����9�.ن�����ن�א��;���ع�5��د���ط��"�������'�א��و �وع�א�

5	'�و$	د�ل�א�$(���א���و�'����$(מ�و$!����Jل�%ط�����د:�5�د����?���"�����א����و�"���وא�

����א=���'�.�

  إال أن ذلك مشروط

 ����������������*6����f�;��Nو� א�X34�"א�������2Sא"��vع�و6��Pن��EDم����4+��;�:��:�L<א��

���������;�M+ع���1ن���N א���^�X34�"א�B����:��y�V��oم��;�،�وذ��ED�a�M'D6�8و� �D6و��m��D

m���M4��;��i?N�� �� Tא�&��iא�א��O��P�����:�h���+��;��:�N����2^�..��دSJא�L��<6ن�وא�oذ���

�8���82S4%א>�D�^��3+��;�א"��N�،�X34_ذא��q� �<6א���2SJא���4 �8دون�א�4+���;���������������א��4 

��32S��8R��.:��xא"�SD�X34ن�� ��B��I�k6א� �Nع�`��

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

كمـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه التكليـــف بالحضـــور ، 

 .الدعوى 
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٢٠

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
 ولهـا تعـديل التهمـة ،لمـتهم للفعـل المسـند لللمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن ..  بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسـة

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

 .الجديد إذا طلب ذلك 

 واحلقيقة 
اقتصـرت محكمـة الموضـوع علـي تغييـر وصـف قـد جـرت بأنـه إذا أن أحكام محكمة الـنقض  

 .الواقعة دون إجراء تعديل في التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هذا التغيير 

 عبد الرؤوف املهدي / إال أن الفقه وشراح القانون ومنهم الدكتور

 قد خالفوا هذا النظر وورد يف هذا اخلصوص 
في وجوب تنبيه المتهم في الحـاالت التـي ذكرتهـا ة صريح  إجراءات جنائي٣٠٨نص المادة  

�ن�$����W"����(��א�و!�9א����و�"���0	ل�א���د�����$(מ�����" وهي الحالة األولـي �'�������"

و�(��$	د�ل�א�$(�'��K ��'�א�/��و�9א��;�دد��א�$�"�$�3�)���ن�א������'��و�������" والحالة الثانية 

��������'���وجـاءت الفقـرة األخيـرة  "�$!����Jא�%ط���א����د:����"�ي هـوالحالـة الثالثـة "��ن�א���א�	�'���"�א�

 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه  المادة من ذات

�����$� ����د���������������������"��و��"�א�����'��ن�$����א��$(מ�<��"�1�ذא�א�$��W���و�ن�$������

�.������H"�א�و!�9�و�א�$	د�ل�א��د�د�<ذא�ط���ذ�#�

"���H��������$و��א���.�1ذא�א�و!�9א��د�د��و�א�$	د�ل�א��د�د����د)���"�و

 ومن ثم ال يكون مثة حمل للمغايرة يف احلكم 

 بني تغيري الوصف أو األشد أو األخف 

 ��&��k6�^�x��4��;����f�;��<�"���3م�אD>א����V������:�Q��914�B��MNא"���X34^�א��� �Nع�

�������������ZO�P���V������;�+�Sدون���&kgא�'��-�א���:�;����D6��2ن�SJא�B�����Qو���-��i

�.�'��-����א<�3Dم�א
 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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٢١

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 

 ��������:�A���96�*Oא����&��i����� ���E4D�>ع����v�"����2אS6�8ن����ig6ن�א��?��E"א�����

�����E����>و�X34��"א�����:�H�: א����;����I���Nא��א������و�������E�~�X34��"א�K���E:�L���~�*Oن�א������

��S�g;�و6ن����وא>�6��3ن���sMא��א����א"R?و�����3N������2���3���6و6و��3N��iو6ن��������������

����3��:�B�RD�������������Iدא����� �\gא���P�a�M�'א��&�iو������ن�א����M�Mi��E��RDن����Eص�א��'�

�-�א�����q���2א��א����א"R?و������3א� :��m�4D�n�H،�و����Q:�����3^�ذ���oאf�?��g<��?א:���������������

��D+���;�א"��X34و�+�M;���������٣٠٨א��I�'��F:�����3א"��د-������Pو����G�+Tא�qאhא?�<cن�א����������

��ذ�h�9f�o-��?��5א"�f�X34ذא�����:�LD��m�M4���<6دf�;:�Nذא����~��Lذ��oو�@?ط�6<�

�����������������X34�"א����f�- +�%"א����א���������Eא��&iא���m��D�L<���ن���Pא"%�14&�و� �Z،�و<�

� -����دאم�6ن����������������Nد:�� <�qאhא?<_���������Eא���Pm�9�O�k1D� � Tא�&�i�������E4%��H

��������������&��S4א��L�~6و������cא��א����א��א�د-���1?�א�m	�- ��2�4وא����> �>�  Tא�&iא��

����C��.�

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

 ملا كان ذلك
 ائية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه القانونية والفقهية والقضوبتطبيق المفاهيم  

ـفـي وصــف التهمــة المســندة يتضــح أـنـه ـقـد أشــتمل ـفـي الصــفحة الخامســة عـلـي تغيـيـر وتـعـديل .. 

 " سبق اإلصرار والترصد"  وهما المشددينوذلك بأن استبعد الظرفين ) الطاعن حاليا(للمتهم األول 

 ليس هذا فحسب 
يل أخر في وصف التهمة الثانية المسندة بل قام ذات الحكم بإجراء تعد

 وحيث ؟؟؟؟؟؟/ الشروع في قتل المجني عليه " حيث كانت زعما .. للطاعن 

فقد انتهت إلي وصف .. ٕاستبعدت محكمة الموضوع نية القتل وازهاق الروح 

ومن .. أي الضرب .. هو إلحاق األذى بالمجني عليه .. االتهام وصفا جديدا 

 .ن ثم نفت ظرف االقترا
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٢٢

 هذا رغم تغيري مالمح االتهام املسند للطاعن متاما 

 ���������������������X34�"א����و���Pא�4+���;�:�������Eوא>����3א��h5�4م���1دא�D�nع��v�"��2אS6ن���>f

����3:����א<���3Dم������D?<6�Fא���q����ZO��Pא�m���4א�qوא����4 ��f�;��N���3;��..�و� א��n��و������4

!�� ����6�d� �"�..������V>���4$�5�3و���mد�N:;�و�BNא��E �وא��i&�א����*Oא���?�gא��Pو

�s��aא"�د-���?iو�a�M'��d�Rא��XSC٣٠٨א������G�+Tא�qאhא?�<cن�א���������..���������Pو

�h���c�7وאE+����;��* '4א��L<�4%.�

احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي : السبب الثاني 

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

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

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

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
 علي األسباب التي بنـي عليهـا يجب أن يشتمل الحكم

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 التي اقنعت القاضي الذي  األسانيد والحجج أن يشتمل الحكم علي يراد بالتسبيب المعتبر 

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

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

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

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

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

 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان ستور في ضـمائرهمم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 
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٢٣

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

 ولـو بيـان مفصـله مـن  وهـذا العلـم البـد لحصـولوجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم

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

 .ذهب إليه

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

 فتسبيب األحكام 

��������X3������?3����Pذ�f�-��Eא��������:����X�:6������X3א���q���2א���3v?N�Fא����Eن�:�

������������;��Nن����'V���2�N��3��+���Fא���E�ECن�א�+�?���4?=�א���fو��Mא���B�� D�L<وא���

�������������;��� E��2?1Dو�;�و�N��O�����;�gوא<�49 אد��XSM4�2ن������+��א��%�Z א<�����و�;�و�

�������������L� *�א�'�م�وא����32Tو��;�?���Nن������� ��?د�:����אgذ��Pن�����א�@��S£�وא�?�d�

��: ]�d+¢2R��Xو<�ED+��אf�K��9gذא�����I:���א�N������������������+ED�>����2����3D :�ن���f���2Tא

�Zد�%N����XSCא��Mi�d�4��>���7E+��2א�S���3�N� ¡�>�6 �و.�

 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

نون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز بمخالفة القا

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

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

 ملا كان ذلك 

��Iل�وא���א��igא�����Rא����ن����و���V�6��;�Nن���R"א�XSCא�qو�� ����:�..��x��$4
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٢٤

  األول لوجها

 الطعني يف التسبيب وذلك لعدم بيانه العناصر التـي مت احلكمقصور 

استخالص وجود اتفاق فيما بني الطاعن واملتهم الثـاني علـي ارتكـاب 

ـاألوراق يقـطـع .. جرـميـة القـتـل وإزـهـاق اـلـروح  الـسـيما وأن الثاـبـت ـب

باستحالة وجود اتفاق ذلك أن لكل مـن واقعتـي القتـل ظـروف خاصـة 

التفـت ) وذلك علـي فـرض ارتكـاب املتهمـان هلـا( منفردة ومالبسات

  الطعني دومنا سبب أو مربر مشروع عنها احلكم 

 خصوص أنه لفاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا ال
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

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

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

 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية واإلعــادة متـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

همين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتالطاعن الثالث 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (
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٢٥

 ونفاذا ملا تقدم .. هذا 
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 كما أكد احلكم املطعون فيه ذاته 
ــاريين عـلــي ـكــال ـمــن ــارين ـن  المجـنــي عليهـمــا       أـنــه حـتــى ـمــع إطـــالق عـي

لم يكن لـدي الطـاعن ) .. علي التواليبالركبة وبالفخذ  (؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟/

بل انحصـر القصـد علـي .. ٕثمة نية للقتل وازهاق الروح .. والمتهم الثاني 

 .إلحاق األذى لحثهما علي الخروج من األرض محل الواقعة 

 فقد أقر احلكم الطعني ذاته .. وإيل هنا 

  وجود مثة اتفاق بني املتهمان علي عدم

 ) وذلك بفرض أنهما مرتكبي الواقعة(
ـة أ    ، ؟؟؟؟؟؟المجنــي عليــه كــال مــن وفــاة  والتــي أحــدثت.. مــا عــن واقعـتـي اإلطــالق الثانـي

بـمـا يســتحيل مـعـه تصــور ومالبســات تختـلـف تمامــا عــن األخــرى فلـكـل منهـمـا ظــروف  .. ؟؟؟؟؟؟و

مع استمرار الفـرض بأنهمـا (فيما بين الطاعن والمتهم الثاني ٕعلي القتل وازهاق الروح وجود اتفاق 

 ) .مرتكبي الواقعتين

  )حسبما زعم الشهود(فالواقعة األويل 
���5�6��מ�א>%�����������..�؟؟؟؟؟؟/�و��ن�א�����"������������.�.�؟؟؟؟؟�/��	)���ن�א��$(מ�א���3"����� 
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  وأثناء هذا الشد واجلذب خرجت طلقة من السالح
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٢٦

  )فبحسب أقوال الشهود أيضا(أما الواقعة الثانية 
 �����������"���	���������:���"���������6ن�א>%����!����..�؟؟؟؟؟؟/���	)���ن�א�ط��ن�وא��
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  رار الفرض بصحة أقوال الشهودومع استم

  بأن الطاعن هو من أطلق علي اAني عليه

  رغم إصاباته اجلسيمة؟؟؟؟؟؟

��������x4��;�_N����oذ���Miאض��Nول����..�אgא�X34"6ن�א� w)�:�Rא��(���n�8و����� ��
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�!!.א�?و,�؟؟

 ما تقدم ملا كان 
خــال الحـكـم الطـعـين ـمـن بـيـان ثـمـة دالـئـل أو عناصــر تـكـون محكـمـة الموضــوع ـقـد وحـيـث  

بين المتهمان علي ارتكـاب جريمـة القتـل ، بـل جـاء حكمهـا مبنـاه استخلصت منها توافر االتفاق 

وهـو األمـر الـذي يعيبـه بالقصـور المبطـل  .. سـواهااالفتراضات الظنية واالعتبارات المجردة دون 

إذ لو كانت تلك المحكمة قد ألمت بصحيح الواقعة لتأكـدت يقينـا مـن .. صيل وفهم الواقعة تحفي 

اق جنـائي بما ال يجوز القول بوجـود اتفـ.. الواقعتين سالفتي الذكر واختالفهما تماما انفصال كال 

 فـهـذا ـقـول مـعـدوم الـسـند الـسـيما وان لـكـل ـمـن اـلـواقعتين.. جـمـع المتهـمـان عـلـي ارتـكـاب الواقـعـة 

ظروف ومالبسات مستقلة تماما عن األخرى علي نحو ما سلف بيانه وعلي نحو ما أورده الحكم 

 .ذاته في مدوناته 

 ملا كان ذلك 
��د���"�א�ز�מ��و�ود� $�����و���6�و�د�א���מ�א�ط	�ن��د������א)�$;���<�"�
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٢٧

5(���!�و����<ط�–��ن�א�$وא.(���–��د�$وא����د:�א��$(��ن�(א$�0ق���ن�א��$(��ن����������5�6

����������"���ن�א��$(���ن�<�����5!�دא���ن�ذ��#�5$�ل�����������–��5!�د�ن���ن�ذ��#�<ز1��ق��و�(�מ������������−א���

�.)א�+............��ض�>א����"����(���א�$������	دמ�%�و�(����ن�א

 ومن تلك العبارات يتضح أن 

 ��������������و����ذ������n�o..�א�XSCא"��Rن��N;��?����>�د�א�VDق���dא��R:��وא"��X34א�����
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 ثانيلوجه الا

 املطعون فيه يف بيان وحبث أسباب ودوافع الطاعن واملتهم احلكمقصور 

توجـد أسـباب ودوافـع ت انـوعمـا إذا ك.. الثاني الرتكاب هذه الواقعة 

كمـا أشـتمل هـذا ..  وإذا وجـدت فهـل تـربر القتـل ‘أصال من عدمـه 

العيب أن حمكمة املوضوع أخطـأت خطـأ جسـيم يف القـول بالـدافع إيل 

 .القتل مبا يؤكد القصور يف حبث ومتحيص األوراق 

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

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

ـفــي بـيــنهم تضـــامنا ـفــي صـــحيح الـقــانون ال يرـتــب  وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم  عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه بل يجعل كال منهم مسئوالالمسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

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

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

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

 المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما 
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٢٨

 .صار إثباتها بالحكم 

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

 ويف البداية يثور تساؤل هام .. هذا 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
 بطبيعة احلال ستكون اإلجابة بالنفي

 ��o�O��..א������������ ���*Oא���Nوא� א�L�%א��hو�א��Mع�א���v�"��2אS����:�Lن����
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 اخلطأ األول 
��(���מ��6��$���$و���א��$(��ن���8ض���ل�א�وא5	�'�א�$�دאHא������������..�������و��מ�$����6

��"�א>�ض�)��	!���وא�دO(�زو�(מ�$وא�د�א����"����(מ�א�3�3'�و�	(מ

ذا كـان المتهمـان ال يملكـان تلـك األرض ولـيس لهمـا ثمـة فإ -

فلـمـاذا ســيتوجهان إليـهـا إلخــراج ـمـن ـكـان .. حـقـوق عليـهـا 

  !!.؟؟)أيا من كان(بها 

فلمـاذا يؤمنـون .. ٕواذا كان المجنـي علـيهم يملكـون األرض  -

 تواجدهم فـي األرض بعصـبه مـن أهلـيهم وزويهـم وبالسـالح

 !!؟) الشوم والعصي(األبيض 

  ما تقدم يشري وبوضوح تام فعلل
ومعهـمـا شــاهدي  (وأراد المجـنـي عـلـيهم المتهمــان ـهـي مـلـك..  محــل الواقـعـة إـلـي أن األرض 

لــيس للقتــل أو إزهــاق فكــان توجــه المتهمــان لــألرض  .. االســتيالء عليهــا) اإلثبــات األول والثــاني

 .ومنع المجني عليهم وزويهم من االستيالء عليها ليها بل لحماية أرضهم وحقوقهم ع.. الروح 
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٢٩

  وهنا تكمن أهمية ما كان جيب علي حمكمة املوضوع حبثه

���3D ���E:�����SDل������..������oض�����8א��א�����������g1ن�א����I��+E6� ����Iذא������_��N

��d2342��)����4&�N�..�����+�E_ن���?�4���3D>;�א"��d234��ض�������..�)א��R:��وא"�X34א����t49

�.:���o�Dא�+�?-������ن�א"�234ن�<����Sن��o�Dא�gض�6و��E��*6ق�:����3..�

 ومن ثم يتضح 
أن خطأ محكمة الموضوع وقعودها عن بحث الدافع والسبب وراء توجه المتهمـان لـألرض  

ـيهم منهــا  وبـيـان أي مــن الطــرفين صــاحب الحــق عـلـي تـلـك .. محــل الواقـعـة إلخــراج المجـنـي عـل

تـكـون حجـبـت نفســها عــن الحقيـقـة والواـقـع وقصــرت ـفـي اإللـمـام بصــحيح فإنـهـا ـبـذلك .. األرض 

 .واقعات التداعي 

 أما اخلطأ الثاني 
����'��ن�א>ول�و1و���ن��–���"����(�����–���6א�$��)�����'�א��و وع�..�;د��������

���ن��������دמ������..���"�א����"�����(מ�����)���0ض�!�'�ذ�#��(<ط�ق�א��$(��ن�������8א�����'�����

�.�ض���ل�א�وא5	'�>%�و�(מ��ن�א

  هذا اعتقاد خاطئ ينم عن خلل واختالل للواقعة

  يف ذهن حمكمة املوضوع حال إصدارها للحكم
الـتـي حــدثت توـقـف عـنـد المشــادة األوـلـي المجـنـي عـلـيهم مــن األرض ذـلـك أن ســبب إـخـراج  

األمـر ..  ؟؟؟؟؟؟/ المجنـي عليـه أحدهما علي ركبة  عيارين نـاريين بأن المتهم األول أطلق والزعم 

 .وسقوطهما علي األرض .. ؟؟؟؟؟؟/ الذي أصاب فخذ المجني عليه 

 فالواقعة إيل هذا احلد سببها 

������..��	���א"�234ن�^��kf?אج�א|�}�:����X3وزو�����X�3א�gض��������������� mkg�7א�Nو�

��V�9�=�i�"א��M+א����.א�?ج��Ie MNא��א����:�

   موتأما واقعتي اإلطالق الثانية وما نتج عنهما من

  ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟/ اAني عليهما 
للـمــتهم الـثــاني   .. ؟؟؟؟؟؟/ وهـــي مهاجمـــة المجـنــي علـيــه .. أســـباب أـخــري تماـمــا ـمــا هفل 

 أصــابت مـمـا ـنـتح عـنـه خــروج طلـقـة ـمـن الســالحواالعـتـداء علـيـه ـبـه ومحاوـلـة ـنـزع الســالح مـنـه 
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٣٠

قـد اسـتطاع النهـوض  .. ؟؟؟؟؟؟/ كـان المجنـي عليـه وفي ذات التوقيـت .. المجني عليه المذكور 

نحو إطـالق عيـار نـاري لمنعـه مـن مواصـلة ضربا مما اضطر الطـاعن وانهال علي رأس الطاعن 

 .التعدي 

 أي أن السبب يف اإلصابات التي نتج عنها املوت 
 ؟؟؟؟؟؟/ بل لقيـام المجنـي عليـه .. لم يكن تماما إخراج المجني عليهم من األرض 

ـة نــزع الســالح مــن ..  ـك ، بمحاوـل ـذي صــاحب ذـل المــتهم الثــاني والشــد والجــذب اـل

 . باالعتداء علي الطاعن حتى كاد أن يقتله ؟؟؟؟؟؟ولقيام المجني عليه 

 تلك هي األسباب 

א����2S���R4%D�n�Fא"���vع��'�����3وز:6�I�2ن�א�����8�4Eن��%���kf�L?אج�������������������� 

������8��R�א�X��SCא|��}�:����������X3א�gض�وO��Pא��'����L������8و��~���8و����i?����א������

d�Rא�.�

 ثالث اخلطأ الأما 
�(��و�$����5ض�א�����מ�א�ط	���ن����?��0�����;���ن�א���دא�?�א���ذ:����دא�������$(��ن�����و����

�.وא�$"��د)�<�"�و��$(���<�"����'�א������..�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/�<!��'�א����"����(���

��������������8�4E6ن�����א��;�Nن���R"א�XSCא�;�N��?��*Oא��Iא�����VN)�������Pض�و>�د?�N����:�(

 ��D������������������;���:�{�|���3¦���א��hא"��234ن�����>�?א����* ��q�/؟؟؟؟؟؟�..�������،�����X34�2א�����

��א"�X34אgول�؟؟؟؟؟؟/�و����>?א�hא|}�:��;��:�)�:�Rא�.�(�

 إال أنه عاد وزعم 

هــو رفــض المجنــي ) المزعــوم توافرهــا(أن ســبب نيــة القتــل  

 .عليهما الخروج من األرض محل الواقعة 
�����*Oא���?��gא��Pو�� ��!..�א�4�kل����i-�א��א�����^�و>� אن�����2Sא"���vع�������..�

���������������4�6��`��3��:�L<وא��P��2:��3��%�f�8وe�"�3م�אD>6و�אق�א�s�Mو�����^��P��'و�

����������Z ���96�^�����+4א�^����96;�א��א�����و�?i��������2و��S��..�����H �'4א��K��<����RE��`

�;G���fو�;�E+��;�.�
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٣١

 لعيب ثالثلوجه الا

ور يف التسبيب القص

 الطعني يف التسـبيب حينمـا أغفـل العديـد مـن الـدالئل احلكمقصور 

املؤكدة علي انتفـاء نيـة القتـل وإزهـاق الـروح لـدي كـال مـن الطـاعن 

واملتهم الثاني وبناء اعتقاده بتوافر هذه النيـة علـي أسـباب واهيـة 

وهـو مـا .. وظنية مستقاة من افرتاضات خالية مـن السـند والـدليل 

 .يب هذا القضاء مبا يستوجب نقضه يع

 بداية 

���:� �א��4 * XGא?<� ��� �Pm	� �:� ������� 5�24D� 84Eא�� ��?<� N_ن

��G�+T�8א�Vא��K�SDא��������Tא� 'Eא�+�k�?'+���QVص�6��Pن�

��;�~�����kص�§�4&�:�� �א��+'? �وOPא ،� fز�Pق��و,�א|}�:��;

��R4;�א����Eن�^��*Oא���م�א���G�+Tא� 'Eא���Pو�XGא?Tא�o�D�?G�9

�Z��3�49א�^��VS�و<� ;%V��^�Z?2���و��Tא� ;+R�� ?�6� ;4���R�

�و�' �א"�f�d234 א�4��q���if�l د-� ��?د�9?د�א��Ngل�א"�د

��|}�:��;�و<�א��Eل��6�X3�1ز�EPא��و�;�����E4م�gن��' �fز�Pق�

�א ?אد_�� Z��3�49א� K��R"א� �א��ص  'Eא�� �P� ��f� gد���א�?و,

;+:�&@SDل�:��;�،�و D��3�6��2SJא�q6��Fא���>���א��?P��"وא.�

 لقصد اخلاص اوللطبيعة اخلاصة هلذا 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل لمجـنـي علـيـه ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة الســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

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

ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 
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٣٢

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 

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

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

 وقضي أيضا بأن  -٢

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

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

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

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

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

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

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

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن حكم ال يغير سـوي الحـديث كان ما أورده ال

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

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

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

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

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

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

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 
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 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

  ما تقدم وحيث كان
بشـأن وجـوب اسـتظهار نيـة إزهـاق الـروح ما أوردته محكمة النقض الموقرة وبتطبيق جملة  

ـنــاري قاـتــل وأن حـمــل الـمــتهم لســـالح .. وهـــو القصـــد الخـــاص ـفــي جـــرائم القـتــل الواجـــب ـتــوافره .. 

نـه قـد السـيما وأ.. دليال لثبوت نية القتل ال يفيد وال يكفي علي المجني عليه منه ٕواطالق بطبيعته 

هـــذه النـيــة ـلــدي أي مـــن المتهمـــين اـلــدالئل عـلــي انتـفــاء وانـعــدام ـفــي أوراق االتهـــام الماـثــل تـعــددت 

 :ومن هذه الدالئل ما يلي ) و المتهم الثانيأالطاعن (

 الدليل األول 

��qא"?���ENא|?*�؟؟؟؟؟؟/�א����{�(�f?א��و��1D �א�@�P �א�%�دس������?M4و�אق�����g���

1����3ن����א"�234ن��..� ��?N�4אD�n������2�����,ق�א�?و�Pزf�84وEא�א����14 ������������..���א�O�P�h�<� و�

�.א����{�^���v������?��6^���6א]��6��2م�א�+�����א������

 التي تعمدت عدم إيراد ذلك 
ممـا أدي إلـي إغفـال محكمـة الموضـوع ذكـر ..  بقائمـة أدلـة الثبـوت هحال سردها لمـا قـرر 

لم تطـالع أوراق هـذه القضـية ولـم تلـم بمـا جـاء فيهـا وعلـي األخـص بما يؤكد بأنها .. ذلك تماما 

ـذكر والصــادر عــن ضــابط  ـي اإلقــرار الصــريح أنــف اـل ـي اشــتملت عـل تحقيقــات النيابــة العامــة الـت

فهـل .. الذي دائما ما يكون محل تقـدير ومصـداقية وحياديـة لـدي محـاكم الموضـوع .. التحريات 

يتم إغفاله واطراحـه بهـذه الصـورة .. ئا في صالح المتهم إذا أوردت التحريات أو قرر مجريها شي

الـتـي ـتـنم عــن أحــد أـمـرين ، أـمـا عــن تعســف ـفـي االســتدالل واالســتنباط ، أو عــدم مطالـعـة تـلـك 

يتجلى ظاهرا قصـور الحكـم الطعـين فـي تسـبيبه فـال هـو .. في كال األمرين .. األقوال في األـصل 

بـمـا يعيـبـه ويبطـلـه ..  رد علـيـه بـمـا يفـيـد اطراـحـه أورد ـمـا ـقـرره الضــابط ـفـي ـهـذا الخصــوص ، وال

 .ويستوجب نقضه 

 الدليل الثاني

��������;�%V��d��Rא��XSCא��א?�f�..א��א��������������������ل��D>�����233(��1ن�����א"��d234^�� א
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٣٤

 مستدال علي ذلك بصحيح القول 
والمجنـي ) فـي ركبـة السـاق اليسـري (؟؟؟؟؟؟/ ابة كـال مـن المجنـي عليـه بأن موضـع إصـ

ـيـنم عـلـي عــدم انـتـواء القـتـل ، كـمـا أـنـه ـبـرغم ســقوط هــذين ) ـفـي الفخــذ األيســر (؟؟؟؟؟؟/ علـيـه 

إال أن المتهـمــان ـلــم يـحــاوال ـمــواله التـعــدي عليهـمــا بـمــا يقـطــع بـعــدم .. ـنــي عليهـمــا أرضـــا جالم

ـل  ـة القـت ـداءا هــو إخــراج وهــذا .. إنتوائهمــا لنـي ـألرض ابـت فضــال عــن أن ســبب توجــه المتهمــان ـل

 .المجني عليهم منها دون القتل أو إزهاق الروح 

 وذلك علي حنو ما استقر عليه احلكم الطعني ذاته 

  ثالث الالدليل 

���ود-�f~�ق�:�������*�:���א|�}��)�..�א��N���;�6)�:�Rאض����م�א"�X34אgول����

���"�\�������"_ن�ذ���D���o:�����م�א|}�:��;�����4 *�:���א��N������������:�R..�؟؟؟؟؟؟/�:��;����:

��X�9�٥،������X�9٨،����١٨(وא��q?V96�;����q��?v�- :�;��8�S:��>?و,��6���v~�א]������������..��96;��

�،�X9٢X9.�(�

 واملعلوم أن اجلروح الرضية 
بقوة زائدة مما يحدث عنه رضوض .. تحدث جراء االعتداء بجسم صلب 

انه برغم تعدد .. ما يقطع بانتفاء نية القتل لدي الطاعن وم.. وجروح رضية 

إال أنه لم يرد أن يطلق عليه ثمة طلقات .. ضربات المجني عليه المذكور له 

 .أخري 

 إيل أن شعر أنه علي وشك املوت 

 فاضطر حنو إطالق عيار ناري أخر 

ذى به والتوقـف عـن ومنعه من االستمرار في إلحاق األ .. ؟؟؟؟؟؟/ إلصابة المجني عليه  

وهذا دليل قاطع علـي أن نيـة إزهـاق الـروح لـم تتـوافر لـدي .. ضربه باستخدام الشومة التي معه 

وـهـذا كـلـه التفـتـت عـنـه .. وحـتـى ـلـو ـتـوافرت فإنـهـا تـكـون بـغـرض اـلـدفاع ـعـن اـلـنفس .. الـطـاعن 

 .محكمة الموضوع بما يستوجب نقضها 

 الدليل الرابع  

 X34"אض����م�א�N���;�6�;��:�{|א�����..�؟؟؟؟؟؟/��א�������_~�ق�:�������*�:�
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٣٥

�������������������l�3¦��א|}�:��;�و��و�4;�א�54אع�א�%�,��+;�و� و��;������:��D���oن�ذ�_N

�dN?��Rא��d���� ��@وא��KO��Tא�%���,�..������א��و6ن�������+����23?	���L^�א<M49'���ل�:���

M49>א�^�a��w� ذא�����ن����f�*Oא�%���,�<��2���9א|��}�:����;�א���������Sن���� �..�'���ل�:���

�.�����4^�א�Cل�دא�B�~6Zא�+���:���א"�X34و�6

 ومن ثم 
أصـاب المجنـي عليـه .. فقد نتج عن الشد والجذب سالفي الذكر أن تم إطالق عيار ناري  

وحتـى لـو كـان .. دون قصد أو حتى فعل يمكن نسبته للمتهم الثـاني .. في البطن   .. ؟؟؟؟؟؟/ 

فإنـه قـد تـم عشـوائيا ، وبطريـق الخطـأ ، وبغيـر ثمـة .. ا منسـوب للمـتهم الثـاني فعل اإلطالق هذ

 .وهذا دليل قاطع علي انتفاء هذه النية تجاه المتهم الثاني أيضا .. قصد إلزهاق الروح 

 الدليل اخلامس  

��א<\�£��4א��d���2�N�l ��*Oא"�X34אgول���������� �f�-و:�د−����:�Rא|}���–�א��dو��

�a�4و�����k�����hل�א�2�4�9ل�א|�}�:���;�א"������O%��,���������������������7���6..�؟؟؟؟؟؟/�:��;��

)������	������\�(��:���R6س�א����..�و��א<����Z ��"�K?������;��D?א�������44��q..�وא�����3��;�����3:���

���G�P�-�Eو�.�

 كل ذلك يقطع 
الطـاعن ( ، أما المـتهم األول ؟؟؟؟؟؟/ بأن نية إزهاق الروح قد توافرت لدي المجني عليه  

فلم تكن لدية هذه النية فبرغم تعـدد ضـربات المجنـي عليـه لـه إال أنـه لـم يسـتعمل السـالح ) الياح

يطـلـق علـيـه إال بـعـد ـمـا ـشـعر ـبـأن ـمـوااله الضــرب ـسـتؤدي إـلـي موـتـه فاضــطر دفاـعـا ـعـن نفـسـه و

الذي جزمـت األوراق بأنـه مـن كـان يضـمر نيـة القتـل .. إلطالق العيار الناري علي المجني عليه 

 .الروح ٕوازهاق 

   سادس الدليل ال

 ��������;�Dذא�d�Rא��XSCא�qل�� و���kא���������+�;���������(و�����MV�'4'�&�א�+�����N�(��q?��6

�� ��6אدא���)�א���R:��وא"��X34א�����������(�6;�و�?�^�و> א�6��3ن�א"��2S��..�������d234א"��vع���

�.د����9..�؟؟؟؟؟؟��،�؟؟؟؟؟؟/��dE�Dא|}�:����23
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٣٦

 واستخدام احلكم هلذه العبارة 
 التعليم علي المجني " بل أرادا .. يؤكد وبحق أن المتهمين لم يقصدا قتل أو إزهاق روح  

أي أنهـمـا ـلـم يرـيـدا ـقـتال أو .. روا ـبـه فيـمـا بـعـد وطــوال حياتهـمـا ـيـأو منحهـمـا درســا يع" عليهـمـا 

إذا ـكـان يضــمران قتلهـمـا ؟؟ وـهـذا دلـيـل ـقـاطع ـمـن .. فـمـا فاـئـدة اـلـدرس والتعـلـيم .. إزـهـاق اـلـروح 

 .دونات الحكم الطعين ذاته علي انتفاء نية القتل م

 والقول بغري ذلك 

��4-�E?����1ن�א"��234ن��6אدא��d�E�Dא|�}�:����������������������23 N�;%V�����XSC�7א��+D� �!

�E:��23�1��X:5 א�א�+����:����א��������������8�4E..�د����9�*?k6�-��Dو�..���������L��������'���?��gو^�����א

�8e�"�3م�אD>א���^�א����X3Nو: م�.�

 ملا كان ذلك 

وبــرغم تعــدد اـلــدالئل أنفــه اـلــذكر والقاطعــة ـبــان نيــة القـتــل �

) الطـاعن وآـخـر(ٕوازهـاق الـروح منتفيـة تمامـا فـي حـق المتهمـان 

إال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد التفـتـت عنـهـا معوـلـة ـفـي الـقـول 

بتوافر هذه النية علي محض تخمين وافتراضات ظنية علـي نحـو 

 :ما يلي
مـن خـالل ) الطـاعن وأخـر(كم الطعني بتوافر نية القتل لـدي املتهمـني احلقرر : أوال 

 .ناريني أليني قاتالن بطبيعتهما  استعماهلما سالحني 

  وهذا قول معدوم السند

 ��������������d234�"א�* ���d���©�d��9�}�v��:و�אق�gא�?V%D�n�����..6�8ن�א"5:��م�������

������}EN� �9,�وא���P�;R�v�..����cאم�6و�א t49���ª�i�m	��������8..�~�ق��و�D���;��1ل����E�&��SN

�;4���R�.�
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٣٧

 وال ينال من ذلك 
.. ما أورده الطبيب الشرعي في تقريره من أنه ال يستبعد سابقة اإلطالق من هذا السـالح  

السـيما وأن الطبيـب الشـرعي ذاتـه .. حيث أن ذلك مجرد تخمين وافتراض ال يمكن التعويـل عليـه 

للوقـوف .. نـائي لتركيـب إبـره إطـالق للسـالح مكـان التالفـة علق ما قرره علي انتداب المعمـل الج

 .عما إذا كان سيطلق من عدمه 

 ومع ذلك مل يتم تنفيذ ذلك 

 ��s��'t4"م�و>���د�א ��:�X�:ز�..�d��E���S�Nن�..�و»���D?£�אO��SP�?���gא�دون�>��5م�6و�

���������������������;�4���R��8�D���;��1��;V�iא��2�4�9;�6و�و���S��>�8�R���,�%1ن�א���{�Eא���� Eא��..���Sن�و

��OPא�א��D�^�X:5אN?�����א�E+�8א49+�دא��k~¬�و����Lو��~8�:�d�Rא��XSCא49+�د�א.�

ومن ضمن األسانيد أيضا علي القول بتـوافر نيـة القتـل مـا قـرره احلكـم مـن : ثانيا 

 إطالق املتهمان صوب اAني عليهم عدة أعرية نارية عن قريب 

  وهذا قول غري صحيح وخمالف لألوراق

 ���k� ���������������������������I�E�~6�Fא������Iאgو�אق�������د���8:�����D د�אm�:g-�א�+��

��א|}�:��������23�:�d234"א)����i6�oذ���Miض�?V��..�(ن�א�������6و������������S����+����X+�D�X�N

�-m:�د�� �Dل��1ن�����E�x4א�غ���N�*6���.א������:�

 هذا فضال عن أن القول 
 فاسـد ومعيـب فوقفـا للظـروف والمالبسـات بأنه قد تم اإلطالق صوب المجني عليهما قـول 

يتضـح أن إلطـالق األعيـرة ظـروف خاصـة ) وبفرض صـحتها(التي رواها شاهدي اإلثبات األولين 

 .تخالف تماما القول بالتصويب والنشان 

 أما االدعاء بأن اإلطالق كان عن قرب 

 ��������������� �Cא�qق�¡��وز�~cא��N�%ذ���ل���ن��f����Z�?�����7��+�N��Lא��L��Rא�@?:?Eא�

�..����������q?Nא��D� ���8�4Eل��1ن�����א��Eא��^�d�Rא��XSCא�;��:� ��%D����?D�34���REوOPא���;�

�d234"א�* �)?k6و��:�Rא�.�(�
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٣٨

أما القول بأن نية القتل توافرت لدي املتهمني لالنتقـام مـن اAنـي عليهمـا : ثالثا 

 .لعدم اخلروج من األرض 

  فهو قول خيالف األوراق أيضا

 �����:���������������q����^�����%D��Oא�����������9&�����;����6ن�א� אf�����N~��ق�א������

t4�9���K?������* ��D�;��6 אم�\���������������..�؟؟؟؟؟؟/���ن��@1ن�א|}�:��;�����..�א|}�:������23

���Z?R��vא���`��:���R6س�א������:)��oذ����M��iض�?�V��(���،�;����:�{�|א��c~���ق�א�������:���

א\���4;����א"�X34א������و��و��4;���5ع�א�%��,��+�;�����������������P..�؟؟؟؟؟؟/�و���+$2�����%}�:��;����

�;��:�* �4���..�KOT4'��;����$�4א�@ �وא���E�Rא��I<?tN.�

 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا أن جمــاع األمــارات والمظــاهر التــي رتلهــا الحكــم .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

وـهـي مجـرد افتراضــات ظنـيـة .. مخالـفـة للحقيقـة والواـقـع .. الطعـين ـتـدليال علـي ـتـوافر نـيـة القتـل 

ٕبما يؤكد قصور الحكم فـي إثبـات تـوافر نيـة القتـل واغفالـه العديـد مـن الـدالئل .. تخالف األوراق 

 .وهو ما يعيب هذا القضاء ويستوجب نقضه .. القاطعة بانتفاء هذه النية 

 رابع لوجه الا

للقصور يف التسبيب 

ـور  ـمقـص ـاحلـك ـة  الطـع ـأن احملكـم ـا أورد ـب ـك حينـم ـبيبه وذـل ني يف تـس

اطمأنت إيل استخدام املتهمـان لسـالحني وبتأييـدها لوصـف النيابـة 

بنـدقيتني (العامة بـأن املتهمـني أحـرزا سـالحني نـاريني مششـخنني 

رغم أن املزعوم ضبطه سالح واحد وغري صـاحل ) آليتني سريعة الطلقات

اقصا وغري مكتمل ، مبا يضحي لالستعمال والتقرير الفني بشأنه جاء ن

 معه احلكم الطعني معيب بالقصور علي حنو ينجدر به إيل حد البطالن 

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

أو ضـبط مظـروف فـارع كـاب الجريمـة آليـة وقـت ارتكان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
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٣٩

ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .طأ في تطبيق القانون خ.. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .تطبيقه 

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

 ملا كان ذلك 
قـد اسـتخدما ) نيالطـاعن والمـتهم الثـا(قد تم الزعم بأن المتهمـين باألوراق أنه الثابت وكان  

عـلـي ـفـرض (وـبـرغم ذـلـك ـلـم ـيـتم ضــبط ) .. بـنـدقيتين آليـتـين(ـفـي ارتـكـاب الواقـعـة ســالحين ـنـاريين 

 .إال سالح واحد فقط  )صحة ذلك

 وحىت هذا السالح األوحد كان حيمل املفاجأة  

 ��������������'���Mא��L�Rא�@�?:�f�;4���_��;�6�����..����������:�-����:�;��1د����N6�..�������©����� +�

��P���:٢٩×٧,٦٢���.� ون�5kא�;�،�و� ون�د�@�o،�و� ون����6م�..�����

 وبها عطل يمنعها من اإلطالق 
��E�Rغ���%����א�?N�����2S4D��N��E�R��£?M4D�>���+א��K?v�-?�f6ن������..�
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٤٠

��+P4;�א�?א������:�,�%��N�Xeق�א�+���،�و����~fو.�

 ال يصلح لالستخدام 
تقريـر قـد جـزم باسـتحالة تصـور اسـتخدام المتهمـين يكـون ال.. ٕوالي هذا الحد .. من ثم و

ذلـك أن السـالح غيـر صـالح لالسـتخدام لعطـل يمنعـه .. ة المزعومـة لهذا السالح فـي هـذه الواقعـ

وهـو يعـد دليـل قـاطع علـي زور وبهتـان الواقعـة برمتهـا وعلـي األخـص مـا نسـب .. من اإلطـالق 

بفـرض صـحة (تلـك البندقيـة المضـبوطة حيـث أن ) بندقيـة آليـة(للمتهمين من إحراز سالح نـاري 

 .بما كان يستوجب القضاء ببراءة المتهمين من هذا االتهام .. عبارة عن قطعة حديد ) ذلك

 إال أن حمكمة احلكم الطعني قد خالفت القانون والثابت بالتقرير الفني 

 أخذ بقولني مرسلني هما 

 األول 
���4و��د���������?��ن������"���ز�מ��א��ول�א�$%��ن�א���ل�א�!�د���ن�א�ط����א�;����  ����

�.��ون�5د��ق�א=ط�ق������"�$���+�א�وא5	'�3מ�ط��������ذ�#�א�	طل��	د�ذ�#�

فهذا القـول بـرغم أنـه مرسـل وجمـرد ختمـني أبـداه الطبيـب 

 .فهو أيضا .. الشرعي متطوعا 

قال به الطبيب الشـرعي ذاتـه .. معلق علي شرط 

 ذلـك البـرج وهو أنه للتأكـد مـن ذلـك يمكـن إرسـال

ـة ليـقـوم باســتبدال  ـة الجنائـي المعطــوب لقســم األدـل

بجـزء أخـر سـليم ) إبره ضرب النار(الجزء المعطل 

 ... ثم تجربه اإلطالق 
���@��1ن�א�%���,�..�O��Pא��G���3+א��Z?��?ED�^�8��2..�و�������f�,���%6و�د�����1;��_����9ل�א�

�1;��O��V+D���+N��O�4א"�����Rאgد���א���G�+T»��د�Zو�N6دوא����K�..�����s4���{�Nم�و>��د� ���

�.��oVאc���-?�cدא�-�
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٤١

 وهذا يقطع بأن

א�;�ط�א��	�ق������5ول�א�ط����א�;��"��	دמ�و�ود�����?���ن��ن����ون�5�د���ق�������������� .١

����������ن�..����מ��$����ق�1��ذא�א�;���ط��..����ن�1��ذא�א�����Dא�	�ط��ل����"�א�وא5	��'���א=ط���ق�

������	ط�ل����ط��دون��:�����'�ز���د����������4�"��>�H��)$�4א�����د��(���و��4د���ل������$و�

��)���. 

��0�د��������4�دع�����..��ن��دמ�א$ط��'�א��ط?�������ز�מ�א�ط����א�;���"�א���ذ�و���� .٢

��D����������4;��#�����ن�������و�د�Oא�ط������א�;����"����ن�א�$������'����ق�א=ط���ق����ن�א��

1و���ض�5ول����ل�و$%���ن�وא�$����"����..�א�	طو���"�$���+�א�وא5	'�3מ�$מ�$	ط������

 .�وא����ن������وز�א�$	د�ل������$��4מ�����زמ

 أما وأن احلكم الطعني 

يتخــذ مــن هــذا القــول المعــدوم الصــحة ســندا لقضــائه فإنــه  

يكون قد خالف القـانون وقصـر فـي تسـبيبه وأفسـد فسـادا مـبطال 

 .في استدالله 
 أما القول الثاني 

�ز��وמ� ��ط�������د��1د��א���מ�א�ط	�ن�א�د��ل�א��0"�א���ط?��	دמ�!���'�א���Dא����������� 

�1"�..���������(�'�و��L '�و��(���..�وא��ز�وמ�א$	������"�1ذ�Oא�وא5	'�

�������������������������������������������������������������بأن المحكمة اطمأنت من قيام المتهمين باستعمال سالحين 

��א�%���d؟�و���6��>��qhאO���2SJא£�א<~2¢+�ن�א"������������OP��1N���7א������X3

��אgد���א��q ��%D�F:����3^�א~¢2+����3א"5:�م�؟؟P؟؟�و���.�

 ومن ثم 
ـفــي مجــال اـلــرد علــي دـفــاع الطــاعن ـفــي هـــذا .. فإنــه باســـتقراء الحكــم ـفــي صــفحته الســـابعة  

سـوبة للطبيـب الشـرعي نيتضح أن محكمة الموضوع تساندت في اطمئنانها علي القالة الم.. الصدد 

ها بعـــين االعتبـــار لكونهـــا مرســـلة واحتماليـــة وظنيـــة ومجـــرد رأي تطـــوع بـــه هـــذا التـــي ال يمكـــن أخـــذ

 .الطبيب الشرعي 
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٤٢

 كما تساندت علي قول 

�����fن���q��E�Eא�+���������ل���א>�43;������������������� �'t\�*6?���Z��6 א�*Oא��q�?M4א��}��v

�;R�v�X:5�*Oא�%�,�א��LR���..��Pא<������24وא��+���و����E"א�qאO���?E�N_ذא��;�

كن يكون المتهمين عبثوا بالسالح في الفتـرة بـين الواقعـة يم�

 !!.وضبط هذا السالح ؟؟
 �����������������O�k!�>����G�+Tא�q��2��Jو^�א�،���+y��3�6�a�4�ZOP�y�V�6�aא�����-�?iو���

�����d2t4������������2..�������6و�א��S��qO�k6�;��N����R"א�X�SCو^�א���+P��6;�^����4+���א�?א�>f

������������������q..�א"��vع�����D?��d2t4ن����?M4א��}���vوא����������������X�e..�?-�����א��L�Rא�@�?:

�����8e�"א�L��"��32אS��I+��..א��+�ن�����ZOP���:�..����������+�E6�Xد���>�ز���و ED��:�q5$:و

�..�;�E��L<�4%�*Oن�א��Rא��� ����f�h��Eא�א�O3��� M+�����Pو.�

 امس للقصورلوجه اخلا

ص اـلـدعوى ، قـصـرت حمكـمـة املوـضـوع يف أداء واجبـهـا بفـحـص ومتـحـي

وأخلت حبقوق دفـاع الطـاعن أميـا إخـالل ، وذلـك حينمـا التفتـت عـن 

استدعاء شهود اإلثبات وعلي األخص األول والسـادس والسـابع الـذين 

ظل الدفاع مستمسكا باسـتدعائهم ومـا انفـك عـنهم إال مضـطرا ممـا 

 .يعيب احلكم وجيدر نقضه واإلحالة 

  أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنحيث 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود أن تجـيـب الـدفاع علـي المحكمـة 

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

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

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

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

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (
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٤٣

 كما قضي بأن 

��B�Eאgد���^�א"�אد�א���P����G�+Tوא>��Lא���2SJ^�א"��Eم�אgول�و<����ز���������� 

�;+:��N6و�א" א�X34"א��¢�@���Pن���S .6ن�

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

 كما قضي بأن 
 وواجـب علـي المحكمـة فـي المقـام األولعلـي تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب  

ة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شـأن هـذا الـدليل المحكم

 .ألن تحقيق األدلة في المواد الجنائية ال يصلح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  (

 وقضي كذلك بأن 
كـمـا جــاء ..  بـقـوات حـفـظ الســالم وـكـان مجــرد تواجــد الشــاهدين ـفـي مأمورـيـة.. لـمـا ـكـان ذـلـك  

بكتـابي اإلدارة العاـمـة لمكافحــة المخــدرات ال يصـلح بمجــرده ســببا لـمـا قررتـه المحكـمـة ـمـن االســتغناء 

عن سماع أقوالهما مادام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت مـن جانبهـا 

ن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع أقوالهمـا وال كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاع

وكـان قـرار .. لمـا كـان ذلـك .. يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها مـن الـرد علـي هـذا الطلـب 

المحكمة باالستغناء عن سماعهما والبدء في المرافعة قد أحاط محامي الطاعن بالحرج الـذي يجعلـه 

بطلبـه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار علـي نظـر الـدعوى معذورا أن هو ترافـع فـي الـدعوى ولـم يتمسـك 

مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول مـا رأتـه المحكمـة مننظـر الـدعوى بغيـر سـماع شـاهدي اإلثبـات  

، وال يحقــق ســـير إجــراءات المحاكـمــة علــي هـــذا النحـــو المعنــي اـلــذي قصــد إلـيــه الشــارع ـفــي الـمــادة 

 عنــدما خــول للمحكمــة ١٩٥٧ لســنة ١٣القــانون رقــم  مــن قــانون اإلجــراءات الجنائـيـة المعدـلـة ب٣٨٩

أن تقــرر تــالوة الشــهادة إذا تعــذر ســماع الشــاهد ألي ســبب مــن األســباب أو قبــل المــتهم أو المــدافع 

عنــه ذلــك ، لمــا كــان مــا تقــدم وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يســتجيب لطلــب المــدافع عــن الطــاعن 

وجـاء رده علـي هـذا الطلـب بأسـباب غيـر سـائغة . ..و .... بسماع شهادة شاهدي اإلثبات الرائـدين 

 .فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 

 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (
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٤٤

 ملا كان ذلك 
وعـلـي األـخـص .. والثواـبـت أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة األصــول  

عـــن الطـــاعن تمســـك الســـادة المـحــامين الـمــدافعين يتضـــح وبجـــالء ـتــام ت منـهــا محاضـــر الجلســـا

 ) .األول ، والسادس ، والسابع(وعلي األخص منهم استدعاء شهود اإلثبات بضرورة 

 وظلوا علي متسكهم باستدعاء هؤالء الشهود 

 علي مدار اجللسات 

%��f�o<����6;�^�>�%����א"?א�����Nאm��kg-��6*�א��� �Nع�����������2Sא"����vع�א����24

�����H�: �8^�א��'V����..������������������������Nא"?א�^�h وא����X3:��³���:�h�+�4�9>א���;�����א ���������Pو

��������������������Pن�fو�א�O����-?���"���2אSJא�h���E����ENو�;�����*Oج�א��?�Cא��� �6ن���6~;�א?R��

���;����R��o��%24�nو����Nא?D�..�����L$4��%D�nع����v�"����2אS��X��S��8��������Sو��L���R�

������?د�:���O�Pא��א" א��N:��א��R:���%�ع�\�3د-�\���3�n��2��،�?�Oא���V�6�q��ecد�א

��L�Rع�����������������..�א��N ق�א����Eل����kcوא�L���%4�8^�א��R�"א����'Eن�����������S�;�_N�..�����

;�E��L<�.�

 سادس لوجه الا

 للقصور يف التسبيب 

قصور احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده بأسباب سائغة علـي التقريـر 

 والثابـت مـن ؟؟؟؟؟؟/ م مـن السـيد الـدكتور الطبي االستشـاري املقـد

خالله بطالن أي دليـل يسـتمد مـن تقـارير الطـب الشـرعي إذ جـاءت 

 .متناقضة مع األدلة مبا يستعصي علي املوائمة والتوفيق 

 ويف هذا اخلصوص قررت حمكمة النقض بأن 
 بعـد الحـادث لـم يكـن حيـا وقـت أن ألقـاهلما كان دفاع الطاعن قد قام علـي أن المجنـي عليـه  

استنادا إلي ما شهد بـه كبيـر األطبـاء الشـرعيين بجلسـة المحاكمـة ومـا ورد بتقريـر الصـفة التشـريحية 

من أن سبب الوفاة يرجع إلـي اإلصـابات الناشـئة عـن الحـادث ومـا ورد بـالتقرير االستشـاري ، وكـان 

يـدل فـي صـريح .. " .كل من قتل نفسا عمدا "  من قانون العقوبات علي أن ٣٣٠النص في المادة 

لفظه وواضح معناه علي أن تحقق جريمة القتل العمد تلك رهن بأن يكون الفعل المادي المكـون لهـا 
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٤٥

قــد وقــع علــي شــخص علــي قيــد الحيــاة ، لمــا كــان ذلــك ، ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تلتــزم 

ي حكمهـا مـا يـدل علـي بمتابعة المـتهم فـي منـاحي دفاعـه المختلفـة ، إال أنـه يتعـين عليهـا أن تـورد فـ

أنـهـا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وألمــت بهــا عـلـي وجــه يفصــح أنهــا فطـنـت إليهــا ووزاـنـت بينهــا ، وكــان 

 ـفـي –الحكـم قـد دان الطـاعن متلفتـا كليـة عـن التعـرض ـلـدفاع المـتهم المتقـدم ذكـره ، وهـو دفـاع يعـد 

المحكـمــة أن  هاـمــا ومــؤثرا ـفــي مصـــيرها ، مـمــا كــان يقتضـــي ـمــن –خصوصــية اـلــدعوى المطروحـــة 

تمحصه لتقف علي مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لـم تفعـل فـإن حكمهـا 

 .يكون معيبا بالقصور في البيان واإلخالل بحق الدفاع 

 )١٢/٤/٢٠١٦ جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٣٤٤الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
إدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه ب�

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 

ـلـم تمـحـص ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ألن فـي ذلـك ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 

ـمـواد الجنائـيـة متســاندة إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

  كما قضي بأن
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 

ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــ أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت ي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم وـبــين أدـل

ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 
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٤٦

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 

 .ن إليها وعدم االطمئنا

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

 ملا كان ذلك 
أن الفعـل أن يثبـت دائمـا مـا يكـون رهـن جريمة القتـل العمـد أن تحقق والمقرر  وكان الثابت 

لتـاريخ إصـابات معاصـرة وأن تثبـت بـه قد وقع علي شخص علـي قيـد الحيـاة ، المكون لها المادي 

 دون -، وأن تؤدي هذه اإلصـابات ها شهود الرؤيـة بالتي يدلي اف تتفق مع األوصوساعة الواقعة 

 . إلي إحداث الوفاة –غيرها 

 جماال للشك   مبا ال يدعوجيب
�ن���3)�ذ�#�א�0	ل�א���د:�و$�#�א=!����)�א���$��'������و��د:��	�!��$(���$����+������������������ 
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 أما إذا اعرتاها أي شك ولو ضئيل 

 ونظرا خلصوصية جرمية القتل 

?�א�V+����و�� *���34M�iود��������������34 ���E4א��^�o�S�@4����X34"ع�א"� *����א�N ن�א�_N

������������ :��������Eد���א�gא����BV4D�Iذא����fא�^������������..�و���?e!و���،���?P�<و�����P���:�Nن�د��S

��4���������������'�mא"�X34وא��E��Bא���5وم������–� :��Hא"R?و���:��������2Sא"���vع�����?R��–�

�������������������>fو�;��N���������4Mi�A;�،�6و�D?د�:��;�����:�&E4��;'Mو��;'MVD6��2ن�SJא���:

�.N_ن��E�����������32S'���^�א����ن�وא�kcل���Eق�א� �Nع�

  وهذا عني ما عاب احلكم الطعني
ـــد حـيـــث  ـــدكتورأن الـمـــدافع عــــن الطــــاعن ـق  .. ؟؟؟؟؟؟/ اســــتعان بالســــيد اـل

، ورـئـيس مصـلحة الـطـب الـشـرعي ) حاليـا(استشـاري الـطـب الشـرعي والـسـموم 

وذلـك فـي بحـث ودراسـة وفحـص تقـارير ) .. سـابقا(وكبيـر األطبـاء الشـرعيين 

الـطـب الـشـرعي ، ـمـع ـمـذكرة النياـبـة ، ـمـع أـقـوال ـشـهود اإلثـبـات ، وغيرـهـا ـمـن 

أوصـــاف إصـــابات المجـنــي عـلــيهم الثالـثــة األوراق الرســـم الموضـــح ألـمــاكن و
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٤٧

  )؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟(

 وبالفعل فقد انتهي سيادته من أداء مهمته 

 مقررا من خالله .. حمرر تقرير استشاري مفصل 

 بعده نقاط غاية يف األهمية واخلطورة
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 ملا كان ذلك 
ـلـي اـلـرغم ـمـن جوهرـيـة ـمـا انتـهـي إلـيـه الســيد الخبـيـر االستشــاري ـفـي تقرـيـره اـلـذي ـتـم وع 

إلي عدالة محكمة الموضوع إثباتا النهيار الـدليل المسـتمد مـن تقـارير الصـفة التشـريحية تقديمه 

إال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد .. لتناقضــهما بـمـا يســقط ـكـال منهـمـا األخــر .. وأـقـوال الشــهود 
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٤٨

حيــث التفتــت عــن هــذا التقريــر االستشــاري ..  مغــايرا لمــا يوجبــه عليهــا القــانون اتخــذت موقفــا

ولم تورده في قضائها ولم ترد عليه بمـا يفيـد إطراحـه ألسـباب سـائغة وهـو مـا يعيـب .. الجوهري 

 .هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب بما يتعين نقضه 

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

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

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

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة لفساد في االسـتدالل  تعتبر مشوبة بافإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 

 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

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

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

  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســت   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة داللأســباب الحـكـم تعتـب

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

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

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

 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

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

 المبطــل ـفـي أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن انتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 

عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 
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٤٩

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

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

 وهو األمر الذي جيعل 
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 األول وجه ال

 االستنتاج واالستدالل وذلـك بغضـها احلكم املطعون فيه شابه التعسف الشديد يف

مـن أقـوال شـهود ) الطـاعن واملـتهم الثـاني(ن االطرف عما هو يف صـاحل املتهمـ

علـي حنـو جعلـه ) علي فرض صحتها(اإلثبات أنفسهم ومن تقارير الطب الشرعي 

 .يتنافر مع حكم العقل واملنطق وتردي يف حومة الفساد يف االستدالل 

  قضاء النقض أن حيث أن املتواتر عليه يف
ورـتـب عـلـي ذـلـك تشــككه ـفـي صــحة عـلـي محـمـل الـكـذب واإلنـكـار .. إذ حصــل أـقـوال الحـكـم  

ـفـي االســتنتاج وتـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف اـلـدليل المســتمد مــن أقواـلـه 

 فـيدون أن يستند ... ذلك أن الحكم إذ قـال والمنطق ، وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، 

فإنه يكـون قـد انطـوى علـي إلي أدلة مقبولة في العقل أو المنطق ولها أصلها الثابت بـاألوراق ذلك 

وأغفل التحدث عـن هـذا ......... ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلـي فساد في االستدالل 

 يفـيـد أنهــا بمــاودون أن ـتـدلي المحكـمـة برأيـهـا فـيـه ومــدي ســالمته ـفـي تأيـيـد االتهــام أو نفـيـه اـلـدليل 

فإـنـه قاصــر فطـنـت إلـيـه ووزنـتـه وـلـم تقتـنـع ـبـه أو رأـتـه غـيـر صــالح لالســتدالل ـبـه عـلـي ثـبـوت التهمــة 

 .البيان بما يعيبه 

 )١١/١٠/١٩٩٤ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٠٧٤٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 إذ حمل أقوال هذا الشاهد علي محمل االنكـار والكـذب ورتـب علـي ذلـك تشـككه فـي الحكم

ـلـدليل المســتمد ـمـن أقواـلـه ـهـو والشــاهد الـثـاني فإـنـه يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف ـفـي صــحة ا

وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، فضـال عـن أن المحكمـة لـم تكشـف عـن وجـه االستنتاج 
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٥٠

حتى يسوغ مذهب الحكـم فـي تـرجيح وجهـة نظـر علـي أخـري ... ما استولت به علي الصلة بين 

 لمحكمة أن تجري تحقيقا تتقصي به وجه الحق في أمر هذا الدفاع بل أن ذلك كان يتطلب من ا

 )١٤/٥/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٢٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ولهـا أن تأخـذ بهـا أو عليهـا ، المطروحـة سلطة تقـدير األدلـة لمحكمة الموضـوع ولئن كان  

لـي مـا رتـب عليـه مـن غيـر أن يكون ما أوردتـه واسـتدلت بـه مؤديـا إإال أنها يجب ويلـزم تطرحها 

تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقـل ويكـون لمحكمـة الـنقض المـوقرة مراقبتهـا فـي ذلـك 

قد تضـمن تعسـفا وحيث أنه بتطبيق ذلك وجماع ما تقدم علي مدونات الحكم الطعين يتضح أنه .. 

ال عـن شـهادة ضـابط فضـ.. شـاهدي اإلثبـات األول والثـاني وانحـرف بـأقوال االسـتنتاج فـي واضحا 

رغـم مسـتدال بهـا علـي ثبـوت الواقعـة فـي حـق المتهمـان إلي غير مرماها ) ؟؟؟؟؟؟/ النقيب (الواقعة 

أو .. أنها تحمل في طياتها عدة إقرارات كان يجب علـي محكمـة الموضـوع وضـعها فـي االعتبـار 

 .بالقليل إجراء تحقيق تتقصي من خالله وجه الحق والحقيقة في الدعوى

 من اإلقرارات الصرحية التي أديل بها شهود اإلثبات أنفسهم ومن ض

 ما يلي ) بفرض صحة أقواهلم (

 اإلقرار األول 
����د��5����א�;���1د�ن�א��>ول�وא�3����"�����ن��5���מ�א�ط����ن����Kط�ق�א�	������א������:�����"��� 

��������"����ن�������5מ�א>%������$	�د:����"�א�ط���ن����)���"���ض�!�'�ذ�#����(؟؟؟؟؟؟/�א��

 �����'/��L��!دאמ��%$���د����א)�������و����Dط���ن���)�;و�'(�����"���Z$����"���و�

מ�٨�،�٥�،�٢��١٨($�אو�)��طوא�(����ن��.�(�

 وهو ما يستدل منه

- ����������:�Rق�א�?و,�� *�א��Pزf�84وEد�����א��Eم�א�� :�..�����R���9�;��:�{|ن�א������

V�4;����6و��� ?��א�gض��'����^����N�;4_ذא���ن��:�h�\�oذ���:�;. 

- ������������6��:�Rق�א�?و,�� *�א��Pزf�84وEد�����א��Eא|��������..�: م�א���������E�D������{

��;���D������E�R��hد�א<:��4 א��^�?��SV:����;�א����?���qא��א��� -������Dא�H?��kgدو�����6ن�

�;��:�{$2��. 
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٥١

f<��6;����אزد�د�א��?���q،�و�X��VDא�ngوאT?و,�،�و:� م����D&�א|�}�:���;�:���������������������� -

%��א��R:����������א<:4 �n�،�;�N�8D�Eא��Zوא249?א��hא)���oذ����M�iض�?�V��(��6;����ول����>f

א��� �Nع�:�����c�;��%V>������א|��}�:����;�:�����א�����4&�و�+���;������א<24��9?א��^���������

fذ��B�~6:��;�:����א����ن�	?�v;�א�� �Nع�:����V%�;�و�+��;�����������������������..�א<:4 אد�:��;�و��4;����

�hא<249?א��^�א<:4 א. 

- �* ����q ����D�8��4E؟؟؟؟؟؟/��א|��}�:����;�6ن�������א����:���Rא��* ����Qو������..�oوذ���

���*��������������;��4����^�;�����:���Rא�������ifم���������E4�>ض�א?����)oذ�����M��iض�?��V��(

������E�E�@م���E4�>������������������2؟؟؟؟؟؟��2 ���/�و��?ض�א��،�?�kgא���P���v�6�}E�9و�L��i6�*Oא���

̂���)�\����	�����(�����a�4Dא�����84Eאt49 אم���������7��6�,�9 ���Eא��q��?د�א�� �Dو�

���8D����v��)א�?6س�(������������[�~�* ��D�Fو,�א��?�Tא����� ���6ن����4:��ذ��oא�� �f

���2�4+��9�d��e�e������?����6�..����* ����I������8��4E1ن�������א��������REوO��Pא�����;�!��� �و

��..��و��������Q *�א����R:��؟؟؟؟؟؟/�א|��}�:����;����:�*�����������:�m��kgق�א���~fو6ن�

��V%;�و�+��;�����א<24�9?א�����������ن���?ض�א� �Nع�:����)��V?ض���Miذ���o(א|}�:��;���

�;D������R��*ن���9د���*Oא��hא<:4 א�^. 

 ملا كان ذلك 
والتـي .. ورغم جملة أوجه االستدالل السائغة أنفة الـذكر والتـي تتفـق مـع القتـل والمنطـق 

متعسـفا فـي .. إال أن الحكـم الطعـين لـم يتلفـت إليهـا .. أنفسهم وردت علي لسان شهود اإلثبات 

وذلـك بـاالنحراف بـأقوال هـذين الشـاهدين إلـي غيـر .. أخذا بكل ما هو ضد الطاعن . .استنتاجه 

 .مرماها ، وترك ما أدلوا به ويؤكد تبرأة الطاعن أو بالقليل نفي نية إزهاق الروح عنه 

 اإلقرار الثاني 
 ������������ �����ن�وא5	�'��5��מ�א���$(מ��������)�א�;��1د�א�>ول�وא�3���"�����(��د��5���1�ذ�ن�א�;��1د�ن�

��)���ن��(����)���0ض�!�'�ذ��#���(؟؟؟؟؟؟/��ق���������:���"�א����"���������א�K��"��3ط�$�����'

�Oو�������D��.א����"���������$(מ�א���3"�و���و�$���زع�א�
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٥٢

  وهذا يستدل منه

- �������������������������O�"ق��و,�א|�}�:���;�א��Pزf6�8�4و����H��4+���S�n��6و�..�6ن�א"�X34א����

�;GאOf�x4��..* �4א��;��S�f�^����3ن�N�;��:��..�8�V�n�;�6�>f. 

34��:+ �� �א�34  �وא�R?د����א�gض�و����ifא|}�:����������������23 -+D�q6ن�א��א������د

..����� ��X<����Pא"����X34א�����������..�؟؟؟؟؟؟/������<�6ن�א|���}�:�����;��..�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/

4$�ذ���ن�و������4ن������..�و��ول��5ع�א�%�,��+;��������N�..��������Fא�����E�Rא��I�<?k�x�4�

I��i6����;��:�{|א�)�������E�Rم��������mא����(��������������������P��و����א��V?ض����ن�א"��X34א�����

��3E�~6�..� 2א���Q�1و��R�8��9א����:�oن�ذ���� EN. 

- ������� Tض�א?Vא|�}�:���;�������..�و���א249?א��א�����if� 2�D���N_ن��..�N_ن�א"�X34א����

�������;�:�Nد����f��<?�oذ������;�%V����:�..������;���:�{�|6ن�א�o�\�������2N�/ذא���..�؟؟؟؟؟؟f

waل�����������������������Cن����4;�^�א��S����8:����א�%��,�����א"��X34א�����'M4א��^��..������E4א�

���;��w����ic�..�����������������QV+ع�:���א���N א�����v���^ن������!� ���ن�א"�X34א���������Pو

���?kgא��P�..���������������;���:�{�|א�����ifא�א�����?R�vא�?R�v؟؟؟؟؟؟/�و�� �א)�������M�iض�?�V�

�oذ�.( 

 االستدالالت وبرغم وجاهه هذه .. هذا 
إال أن محكمـة الحكـم الطعـين ) بفرض صـحتها(المستقاة من أقوال شهود اإلثبات أنفسهم 

عن كل ما يخالف وجهة نظرها التي بنتها بناء علي مجمل أقوال هذين الشـاهدين غضت الطرف 

.. دونمـا مبـرر لـذلك .. علـي محمـل االنكـار والكـذب ) فيما يخـص مـا هـو فـي صـالح المتهمـين(

 .ت المتهمين رغم ثبوت أنهما كانا في موقف المضطر للدفاع عن نفسه وأدان

 اإلقرار الثالث
���מ�א�����'�א�	��'��"������3ن�����מ���������)�؟؟؟؟؟؟/�א�������(���������5 ��ط�א�وא5	'������ �..

��ز�����ن���'�א��$ل�و<ز�1ق�א��و��Dמ�$$�وא���א����'���د:��������ن�א��$(���ن�،�و�ن���$(�������������������

�.��'�د������ن���(מ��"�א>�ض����ن�א�وא5	'�א��!�)��"�א=!
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٥٣

 وهذا يستدل منه

- ��������������������������h��V4א�����:����~�Eא�� Pא�@��א����� �����Miد�Nع�א"�d234،�و6ن����א�� �:

����������'VD�;�����&�9���������:�84Eو�אق�����..�א�g�������<�IMv�������2..�وS����Pא?D�nو

�d�Rא��XSCא<49+�4ج�وא<49 <ل..א�^��V%�D��P و�.��

- �����[�;4�S���=?~�8���: � و�6ن��Sن��5אع�:�����6���Rض��>�?�g����2..��1ن�א�:

>�� -��)�����ZO�P�8א��א�������(�1ن�א��X3R�?D�dN?R:�����?א���و�X�����i،�و:���������������234

��D���'D��SאN?�����א���84E *�א"�234ن�..�> א��>����. 

- ��������Z 4%�2ن�������s�kg^�وא�����qא���4 *����و:���א(6ن���6אل���v{�א�@?~��"��

���QV+א�������I%������E��Nא��4k;�6و��6;�:�82:������������..��SDن�2���K?�6' א�������)�:�

���3N�@4����������3..�א�+:�q������"א���¦�*Oא���;+��L�~و�Ie وא�������P�8��..��2ذא���N

�������KO�Sوא�����S�c�82א���و��I�V4:+���3دو�����L��9وא��6�Ok!D�..�����������a�vאل�:�

 .א��א���6و�א����Eن�؟؟

 ومما تقدم يتضح 
ونفيـه .. محكمة الموضوع لم تلتفت إلي إقرار الضـابط الـذي قـرر بأنـه أجـري تحرياتـه أن  

بما يؤكد فكرة تعسف هـذا الحكـم .. ٕالواضح لنية الفتل وازهاق الروح لدي الطاعن والمتهم الثاني 

 .في االستنتاج 

 اإلقرار الرابع 
5�د��5��وא����ن�����א��$(���ن�،�و����������������)�(מ��0ض�!��'��5�وא�����(�ن����?�;(ود�א=��3)����� 

�����)����"���4�ن�$�����א�!0'�א�$;�����'����..����وא����	����0ون���"�א�ض��$و�'�������..�א��>

�0ل�������������������"��>�"�����ن�<ط��ق��..�5ط?��"������3ن����מ��ن�و�('�א=ط�ق�������8א�����'��ن��:�

0��"�>�"����.ل�$�#�א>�����$מ��ن���د�א��وא�ذ��ن�

   يستدل بهوهذا

��א�����2S����3+��qOא"���vع�������������������� -O���6אل�א�@��3د�א����M�iאض��Nא����x4��;�6

��:�Rدא���א�c9+ א��..��V'א��?��E4��������2و�د���%<�����+D�I���+D� EN 
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٥٤

%��2P���}Eאkg?�و!� �: م�4Mi;�..�א�4@?�������. 

- �������������P���"�������-?�����-���i��34�?1ن����א�������x�$4�o�Oو�אق���و�g����I���e�..�����

�����������������d234�"���3א���?���Fא��א�����א���-���i�^�?��+د-�א��:f�L<�4%�..���I��2P6�Fوא��

�d�Rא��XSC���2' �-�אSJא��������. 

- ��������q��ef�8�� �����?@4א���V'א��?��EDא���49د��K�<و�..����������������I����+D��3�6�oوذ�

 .�49���dC <ل����23��������23د����d	i�m..������6אل�����Nא�@�3د�

 ملا كان ذلك 
مـدي مـا شـاب الحكـم الطعـين مـن تعسـف واضـح فـي .. مـا تقـدم وكان الثابـت مـن جملـة  

االستدالل واالستنتاج والتفاته الغيـر مبـرر عـن جملـة مـا هـو فـي صـالح المتهمـين حتـى لـو كـان 

وهـو األمـر .. نية المعتبرة ذلك قد ورد علي لسان شهود اإلثبات أو ضابط الواقعة أو التقارير الف

الذي يقطع بسقوط الحكم الطعين في حومـة الفسـاد فـي االسـتدالل علـي نحـو يسـتوجب التصـدي 

 .له بالنقض واإلحالة 

 ثاني الوجه ال

فساد احلكم املطعـون يف اسـتدالله علـي ثبـوت االتهـام يف حـق الطـاعن واملـتهم 

 ومتناقضـة ، ومبناهـا الثاني من أقـوال شـهود اإلثبـات التـي جـاءت متضـاربة

اAاملة واالجتهاد وليس اجلزم واليقني مبا ال تصلح من الناحية املوضوعية دليال 

 .يستدل به 

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

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

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

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

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

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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٥٥

 كما قضي بأن 

��א�+��Mא�O*��وא�Zא�@��3د��������������+�ز:��א"�234 �:��[�'�����M49א��א����وא�-��i�^ن�

�������������Qو������+S`�B��EM4א��oدאم�ذ������;�E�E����2SJא����:�d�4�������ن�?P�<��:�Nد� �

M4��%א�@���3د������h>!��Pאل�����g����2SJא~2¢+���ن�א�H�: ����;���?~����2SM2و<�����ز������

+O��P�;����:�*���Rא�א���?د������������"����E�EM������3D�N��3و���O����q����ef��3א"��?אد�DאO����Iدא�����

�K��R"א���.�'�د�-�:�

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الطـاعن (أنهـا طرحـت تمامـا أقـوال المتهمـان طعـين مـن مـدونات الحكـم ال وحيث أن الثابـت 

ثـم .. وعولـت فقـط علـي مـزاعم وأباطيـل رتلهـا شـهود اإلثبـات .. ولم تلتفـت إليهـا ) والمتهم الثـاني

واستدلت به وطرحت ما يؤكد عدم صحة في تلك األقوال المعيبـة  المتهمين باجتزاء ما يدينقامت 

.. ة ـعـن الصــورة الـتـي ـحـاول شــهود اإلثـبـات رســمها االتـهـام أو بالقلـيـل اـخـتالف صــورته الحقيـقـ

 وواضـحة بمـا مـن عيـوب جوهريـةرغـم مـا شـابها علي أقـوال هـؤالء الشـهود فضال عن أنها عولت 

وذلك باعتكـازه بالفساد المبطل في االستدالل وهذا ما يعيب هذا القضاء .. يجعلها جديرة باإلطراح 

 :الستدالل بها لكونها معيبة بالعيوب اآلتية لغير صالحة من الناحية الموضوعية أدلة علي 

 العيب األول 

 �����6�I�e� ��;�_Nم�: א��������2Sא"���vع�����������..�؟؟؟؟؟؟/��N@1ن�א�@�P �אgول����..�� א

����* ��82��2;���������א�%��:��א���V����..�����������������i����9�4م��؟؟؟؟؟؟����1;�:�^�X�4+���x�4..�و

����د��f<�^�؟؟؟؟؟؟و���6;�^����م�א��א������..�א���������:'��?א��n�;���6���2;�و:�^�Z�������I����e�

?(א�%�:��א�������:'?א� ED�8�6���:.�(�

 وحيث أن مكان عمله يبعد عن مكان الواقعة 

 مسافة تستغرق ساعة أو أكثر تقريبا 
 عصـرا ٣,٣٠ن الشـهود تمـت السـاعة مـم هذا الشاهد وغيـره زعوحيث أن الواقعة حسبما  

 بأن هذا الشأن لم يكن قد وصل إلي بيته أو إلي األرض محـل لذي يؤكداألمر ا.. من ذات اليوم 

 ثة عصرا فكيف يتواجد في مكان الواقعة فإذا كان قد خرج من عمله الساعة الثال.. الواقعة بعد 
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٥٦

 !.قبل الثالثة والنصف ؟

 وهذا يقطع بأن للواقعة 

����S>�دא�و���א"�� �n�*Oא�� P�@א�א�OP�;Viو��"�-?����-��i���Z �<א�D�8�M4�%

�.و���I و�lא��א����א"5:����

 العيب الثاني 
����������)����"���ن�א���3)���>و�אق��ن�א�;�1د�א>ول�א��ذ�و��$��ط����5'��5א�'������..

�	��ل��5وא������;���و#����"�!���$(��و���د�$(����و!��د5(���،�و$�	�(�����L������ز1�������ن����������

�!���ق�א$4(���מ��(��מ�������'�א����ل�و���و���'�<..�;���(��א��������'�وא�$�����ل��L����א��$(����ن�

�.وא�و�.ل�

  ولعل خري دليل علي ذلك
  ، ؟؟؟؟؟؟/ مــا أثبتــه الطبيــب الشــرعي مــن أن الطلقــات التــي أصــابت المجنــي عليهمــا  

.. حـيـث أن وجهـة اإلـطـالق كاـنـت ـمـن أعـلـي ألـسـفل .. تـم إطالقهـمـا ـمـن مـكـان ـعـالي  .. ؟؟؟؟؟؟

د الذي جـزم بـأن كـال المتهمـين والمجنـي عليهمـا كانـا وهو ما يتعارض تماما مع أقوال هذا الشاه

فكـيـف يـكـون اتـجـاه اإلطــالق ـمـن أعـلـي ألســفل ؟؟ وـهـذا يقـطـع ـبـزور يقـفـان عـلـي أرض مســتوية 

 .وبهتان أقوال ها الشاهد 

  وكدليل ثان علي عدم صحة أقوال هذا الشاهد
 ��������"�������ق������:��!������ط�..�؟؟؟؟؟؟/��ن�א�ط������א�;����"��� ����5��د�א�3��)��ن�א��

و1�ذא��$	���ض��� �����?�5�ول�א�;��1د�א���ذ�و����ن��ن�א���$(מ�����������..����/(��و5د�%�ج��ن�א>��מ������

و;�(מ���"�وش�����(������$�وא�(�ن����.��،.��ل�<ط�����5"�א����"������א��ذ�و��������)�א�ط��ن(א>ول��

�������ط�?���($��ن��5�وאل�ذ��#������..����ن����ن�����Hא�	�����א�����:���ن�א�/(�����8��מ�؟؟������������������)��	ض

�.א�;�1د�

 وأن أقواله مجيعها 
مجاملة للمجنـي عليهمـا ومتحامـل علـي المتهمـين وترسـم صـورة للواقعـة تخـالف الحقيقـة  

 .والواقع وما حدث بالفعل 
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٥٧

 العيب الثالث 

��1;��$?د������א"��234ن�و�� f�^��2Ph~��ق����������..��?��OPא�א�@�P �אgول�i?א�������� 

�^�����4;�،�و�I���i6א|�}����؟؟؟؟؟؟/�:���;��א��I��i6�Fא|�}�����..�אm:g-�א�+����אgو�������

�.�����ن��+;�f<�6ن�א���K?v�����N�k��v�6�aRא�+���..��^��ZOtN؟؟؟؟؟؟�2 �/�:��;�

 مع ذلك و
فكيـف لـه أن يشـاهد الواقعـة بكـل هـذه التفاصـيل !! يأتي بتفاصيل ورواية كاملة لألحـداث  

 . يقطع بعدم مصداقية هذا الشاهدلعل ذلك! حال كونه منبطح أرضا ؟) المختلفة(الدقيقة 

 العيب الرابع 
%و����ن�$	�د:���..�ز�מ�א�;�1د�א>ول��"��5وא���א�����ن��$وא�دא���>�ض���ل�א�وא5	'������������ 

����ذ1�����?��دو�6!دאמ���ن�א�ط���ن���������..�א��$(��ن���"�א����"����(מ������:�و�?�ذ��#���מ���..�

��ن�%����א�د��ع��ن�א�����"�����(מ����و��:�$!�����9و4..��و�د��:�$!د:��د���������ل�ذ�#��������

��������U��د�و����ق��ن�..��و�����?�א��$(����ن����ن�א�$������א�وא5	��'�א�$��"�ز��(�������"���(������..�

�.��وא5	'�!و�������������Wو!1��0ذא�א�;�1د�

العيب اخلامس 

 �����������dא"��234ن�و���d�����2�N�=��k��Pא��א�����L�91ن�����ز:OP�Xא�א�@�P �אgول�6

�����X3��:�{|ن�א��א������א�Sض���gא���Rذא����ن�6*���������..�ل��f�������RE�n�oو���ذ�

و:f��2ذא������o����Iא|�}�:���6�X3م�����L��i��P�^?~�..������oא�o�D�^�BCא�gض�������

!�� �6ن�א�gض�����oא"��234ن�و6ن����������..�א"�234ن�؟؟وD?£�א��M<�14��?�gدون�>5م�������������Pو

��2 �א�@��P �א"��ZO�P�h��Vkf����Oא���������E�ECو�� ��D..�א|}�:�����X3و��א�א	4'���������23+���3

�!.����3yf�^������fא"�234ن���3?�א"��L�9����* 4؟

 سادسالعيب ال
ز�מ�1ذא�א�;�1د�����$وא�د���>�ض���ل�א�وא5	�'�����!����א�����"�����(מ�و%و������ن������������ 

������ذ�א�و�1'�א>و�"�5د��%�ذ�������א�����"�����(מ���������������..�א�$دא�Hא��$(��ن����(מ�����:�������ذא��..

�	ل�1ذא���Uد�������"�א������'���מ����ن�����!��מ��	$د������א��$(��ن�و�و�����ول��و�א�0	ل�؟��������

��!��.�و�ودא�
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٥٨

 العيب السابع 

 ���؟�E4��9��N.����3�6� ��w?א��6�hא���;�����6م�א�+�������א���������..؟؟؟؟؟؟/�����6:����א�@���P �א������

�����..��C?و=�وא�O�������?��-��i��:�-���:�����q��2�Sא�qא9g¢���وذא�qא�q���<cو��Oא�qא����������

���mא�@��oوא�?���������������..���6אل�א�@�P �אgول�����*Oא���?��gא��P�������3و� �i��34وM�i�^�..�� ��!و

���ef���:����N-�א�@�O���������3�6�..�����^�oא�qא�����Kא�����I����F\��3د-�א�@��P �אgول�������

�������������B��EM46ن�א�� ��!�����1א]6������2ن�א��B��R4^���6א]��2 P�@א��h>6د������������«� ���

���d�24���23��..������- ����:�X3+�����Qم������������..�و�� ���� P��@א�א�O�P���6אل��X�i�وOPא���;�

�.א�'��Mوא"' א������������3	49����C�i�m <ل����3

 ثامن العيب ال
א�ذ:��!�����ذ�א�و�1�'�����..�و1و�א����"������א�������6��3..�؟؟؟؟؟؟/������;�ن�א�;�1د�א������6��3 

����Oو��د�א�و�"������3מ..�א>و�"��"��%ذ������"�L�و��מ��)���������5!�א�'����מ�א�����'�א�	���'������(�

�"0;$�.�0ق�<��4"�א��

 وهو األمر الذي جيعله 
األمـر الـذي .. وهذا ما أقر به هو نفسه أمـام النيابـة العامـة .. لم يشاهد شيء يشهد به  

ام النياـبـة وـمـن إـجـراء باطـل ومعـيـب ـيـنم ـعـن عـدم إلـمـ..يجعـل إـيـراد اـسـمه ضـمن ـشـهود اإلثـبـات 

 .بعدها محكمة الحكم الطعين بصحيح ما ورد في األوراق وما دون بها 

 العيب التاسع 
 :ص الشاهدين الرابع والخامس وهما وبخصو 

�ل�א����"������א>ول��(؟؟؟؟؟؟� -�.�(�

 )�.;��ق�א����"������א>ول�(؟؟؟؟؟؟ -

�����+e6ن�א��א���������S���S+������4א>�� �n����23�6א���?��i���6?א�� ��EN��3eو ����h��..�8وאن����

��������B?~��:��23��f�I�� ���23+:��23D�������"א�%�2ع�����א�+��س�����"����� ��!�*Oא���?��gא���Pو

�������������������������&�i���3و��:�B��R+�>���3N���36���3��:�8و�א<4�9 <ل���: م��ZO�P������iא���gאل�����4

�.א�@�3د-��9א�h^�א�@?ع�6و�א����Eن�6و���D��2�%א�S�6�;��:�q?Dم�א�+�7Eא"��?-�
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 استقر الفقهاء علي أن حيث 
�و���������������������������O1د��;���%�ص����د�א>;���א�;(�د��1�"�<�3��)�وא5	�'��	���'���ن�%��ل�������و����

�و��د������وא���ن�1�ذ�Oא�وא5	�'��ط����'����;����و��	�ل�א��د��ل�א���$�د���ن����������������������	�

�<�"��ن���:�א�وא5	�'��–א�;(�د����ل�א��$1מ�א��� "�>�������������L$�ج��"����מ�وزن�א>د�'����������

�د��(����وא��و�(ذא��5ل���ن�א�;(ود�1מ���ون�א�����'�و�ذא�(��وא�;(�د��1"����د������������و��

�.א=��3)�

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

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

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

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

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

 .تتغير عند النقل 

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

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

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

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 

 ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانة علي شهادة  

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

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

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 
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٦٠

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

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

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 

 لذلك قضي بأن 

جوز للمحكمـة أن تبـدي رأيـا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ال ي 

 .ولم يطرح علي بساط البحث أمامها 

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

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

 كما قضي بأن 
جريهـا المحكمـة بالجلسـة وبحضـور  التـي تالمحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

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

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

ـووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى  ب إـجـراء التحقـيـق صــراحة وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـل

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

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

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

 ملا كان ذلك 
يضـــحي ـظــاهرا أن تعوـيــل الحـكــم الطـعــين عـلــي ـشــهود اإلثـبــات .. وـمــن جمـلــة ـمــا تـقــدم 

إذا أغلبهـا أقـوال .. هذا استدالل باطل ومعيب .. تهام للطاعن واالستدالل بأقوالهم علي نسبة اال

بل هي شهادات سماعية منقولـة عـن مجهـولين بمـا .. غير ناتجة عن رؤية أو سماع بالحواس 

 .ال يجوز التعويل عليها 
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٦١

 أضف إيل ذلك كله 

 ������������������8����������P2$}�:�����23و���K���gא�K?א�����XP�?�Oא���V�66ن�¦���א�@�3د�

]�X	������P5+��m:����א|�������وא��8����M4و:�� م�א��Cد����،�و��و������f'���ق�א<���3Dم����������6א

��d234"��)��!�� �6ن��ZO�Pא���gאل�'� ق�:���x4@��..�����������������3א����8�%)�א��R:��وא�����������Pو

�����Lא��h����Eא"����Rن�V����;���N%���د��..�و��i&�א��� ���8א����4��9���ª���i�m <ل����;�����������Pو

�E��L<�4%;����..�א"��8R^�א<49 <ل�.�

 الوجه الثالث للفساد يف االستدالل 

وأقـوال جمريهـا الشـاهد  احلكم الطعـني يف اسـتدالله بتحريـات املباحـث فساد

.. يف القول بثبوت االتهام يف حق الطـاعن واملـتهم الثـاني ) ؟؟؟؟؟؟/النقيب (السادس 

عـن عـدم ذلك أن الثابت باألوراق مدي تهـاتر وعـدم جديـة هـذه التحريـات ، فضـال 

تضمنها ما زعم به حمررها أمام النيابة من الزعم بتالعب املتهمان بالسالح املزعوم 

وهذا كله خبالف أن أقوال الضابط قد تضمنت نفي قصـد القتـل .. ضبطه وإتالفه عمدا 

 !!.فكيف تكون سندا لثبوت االتهام يف حقهما ؟؟.. وإزهاق الروح عن املتهمان 

 لنقض علي أن بداية فقد استقرت أحكام ا
 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 

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

 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

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

 كما قضي كذلك بأن 

��dن�א������������"��������qO�������2 �א���SJ6ن�א�;���Nن�����R"א�X��SCא�qو�� ��������

�q���?M4א����L����D� ن�������S����32Sن��_��N���3م�D>א�q����e�^�����9�96����3د������و\���3د-��?

������������������������M��'��*��2و�Sא��X���"א�?�?ED�;�+:�?V�96�����oذ����:�{����V%�د�^�א<49 <ل�،�و<�
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٦٢

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨قض جلسة ن(

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (

 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 ن ذلك ملا كا
المرفـق بـاألوراق  ٢٩/١/٢٠١٤وكان الثابت من خالل استقراء محضـر التحريـات المـؤرخ  

حـيـث أن الواقعــة كاـنـت بداـيـة أـنـه محــرر بـعـد حــدوث الواقـعـة بـمـا يـقـرب ـمـن الشــهرين يتضــح .. 

وهـو مـا يـدعو للشـك والريبـة ..  ؟؟؟؟؟؟ وهـذه التحريـات المزعومـة لـم تجـري إال فـي ؟؟؟؟؟؟بتاريخ 

التي تقـرر ولكن هناك العديد من الشواهد .. يثور الشك في دقتها ٕواذا أجريت  إجرائها ، في صحة

 بمـا ال تصـلحوعـدم الجديـة وهو مـا يوصـفها بـالبطالن .. أصال في الطبيعة أنها لم تجري رجاحة 

وحيـث أن تلـك المظـاهر والشـواهد المـذكورة علـي .. بها إلثبـات أو نفـي أي شـيء معه لالستدالل 

 :فهي كالتالي .. لم تجري علي الطبيعة أنها 

 الشاهد األول 

 �������Z6و�د������qج�:����ذא?��§�n�q���6ن������»����J���ZmR��%D?�א"5:���م�����1;��?

وOPא�!� �: م�f>�?א�����h)�..�א"P�\)�=?C����E��R4 *�א�q��ecאgول�وא������^���6א]��������2

�Jא��?�������V4א������fو�������Rא��א�����6و�א��^�q������?���د�� ����5א:�Xو�������8���~��6?

�����O"א�q��ecא�* P�\.�

 الشاهد الثاني 
�ن�1ذא�א��� ��א��ز�وמ�����$����)��מ���)���3'��	�و�'�< ���'�،����������מ����دמ��� 

��$����0$�د��د������א)�����'�����د��%����'�����������..��3'�;�1د��و��:�د��ل���"�!�'����ط���������������

��ن�א��د�وא�د��ل�

 الشاهد الثالث 

 ����������M��96��8?6�89ن����S@��q�?��q�?M4א��ZOPא��א��������6ن��^�I� t4�9א� ���..
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٦٣

 الشاهد الرابع 
Lמ��ن� ��ط�א�وא5	'�ز�מ��$و!ل�$����$��<�"��ن�א��$(��ن��1�����$���"�א�وא5	�'������� 

�ز��ن�א�$و!ل�<�"���دد�א>������א������'�א��ط���'��وא��H�"���������������..�و���0'�א�$���(����������4>

)����"���و���"�א���Hن����..�מ�א�(وא�������	��4� �ن�א�;�1د�ن�א>و��ن���5א����(�����وذ�#��

�U�د��ن������ط��Oא� ���ط��و�5�����������1�و�<��4$�د��د�>5�وאل�א�;��1د�ن��������������������������و1و�������..�א>������

��و�������5���א��	�دد��	��ن����8�������ن�1�ذא�א� ���ط�����5���Oوא��������מ��������������..�א��ذ�و��ن��

�.א�����'��

  امس الشاهد اخل

 ���-1<�V��^ن�������������8..�و�S"א��+��"�8E4+�n�;�1א����{���6م�א�+�����א���������?�� EN

SDא��א������א��K��..�������������X4���6ن��ER+"א�����Q���6؟؟��*?M4م���������SN&���م����M4?*�؟؟�و6

���������3+:����M������^�����Sن�و?Tא����ED6ن����6;�����ز�6ن������?Tن�و����ع�א���S��*?��M4א�

�و�S��^��3+:�H?M4ن�k6?�؟؟

 سادس الشاهد ال
�د��'���������� ��)����א�H$����)��ن�א��0$�ض�Kز�מ������$ط?�א�$و!�ل��<��4�������מ�������..��Lמ�

��������'����،�و�מ��$ط?�א�$و!ل�<�"����<ذא����ن�א�����������D<�"����ن�<�H�0%א���Dא��$%دמ��"�א�

��$%دאמ����ن��د����������J����!ط�����وמ� ��א��ز��..������ ���"�����'�������L��מ��ن�وא5	��'�א� ���ط�

�.א�$����)��;(��و�!������$�9

 ليس هذا فحسب 

سـالح معطـل بل أنه حال مواجهته أمام النيابة العامة بـأن ال 

ـي بتخمــين ورأي احتمــالي مقــررا .. وغيــر صــالح لالســتخدام  أدـل

 .بأنه يجوز أن يقوم المتهمان بإتالف السالح ؟؟
ٕوهذا بال شك مجرد رأي ظني واحتمالي ال يتسم بالجزم واليقين ، واال كان قد ورد بمحضر  

 !.التحريات المزعوم ؟
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٦٤

 ملا كان ذلك 

 ع���<���@6�oن�����6و�د���v�Z{�א��א�����^������������������a�4..�و���¦������ED م����� �>�

�����q��?M4������������������������א�J?�א"2%�kא?D�?��Jא�אO�P�?����6و�א� ����،�و6ن��??C���X�%4�>

��f���;49 <ل�����ª�i�m	�;4�?��;ل�א��א�����������'������?3\� �������..��o���X	و�

�d���Rא��X��SC����2אS��;��+��qOא���)��R"وא�O��k1"�8א����X��	�;����f����3<�"��9+ א�)��:��א

��:�Rدא���א�c�..�8^�א<49 <ل�R�"د�א�%V����XSCא�L�������Pو.�

 السيما 
صـدرت عـن السـيد الضـابط المـذكور وأن ثمة أقوال صريحة وجازمة وواضحة 

ـة العامــة ..  ـم تأخــذ بهــا المحكمــة .. إلمــام النياـب .. دونمــا ســبب واضــح .. ـل

 .قانون والتفتت عنها دونما مسوغ من ال

  ٨٢ ، ٨١فقد قرر الضابط صراحة ص 

بأـنـه ـلـم يكــن هـنـاك أي اتـفـاق مســبق فيمــا ـبـين المتهمــان عـلـي  

قتــل المجنــي عليهمــا وأن كــل مــا حــدث لــم يكــن إال مشــاجرة تمــت 

 .بين المتهمين والمجني عليهم بخالف علي أرض زراعية 
  كما قرر مبا هو أكثر حتديدا

يــه نيــة القتــل أو إزهــاق ن لــم يكــن لدبــأن أي مــن المتهمــي 

الروح حيث أن الواقعة ال تعدو أن تكون مشاجرة لـم يقصـد منهـا 

ـــة محــــل  المتهـمـــان ســــوي الضــــرب دفاعــــا عــــن األرض الزراعـي

  . الخالف

 

 



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

 

 
 

٦٥

 وبرغم صراحة ووضوح.. وهذا 

�ZOPא��gאل�א��q� i�F:��א����{�א�O*����א"��Vض�����M��'��>�;��6;�و	�?م������������������� 

�f<�6ن�א���2SJ	���Iא��R?=�:+���3و���D�nل�:�����3دو����OP�^�;��:..��������������������L��9א�א<�3Dم�����

و��Pא�g?�ذ*�V�����RE%�د�^�א<49 <ل�א�OP�K�:�*Oא�א������h��E ����;�������������..��@?وع��

�����cوא�;�E�.�

 الوجه الرابع للفساد يف االستدالل 

 احلكـم الطعـني يف اسـتدالله بتقريـر الطـب الشـرعي كسـند إدانـة علـي فساد

.. رغم ما به من أخطاء وعيوب أوضحها التقرير االستشاري املقـدم بـاألوراق .. ن الطاع

ورغم أنه قرر بأن اجتاه الطلقات التي أصابت اAني عليهما كان من أعلي إيل أسـفل 

وكلهـا .. مصاب بطلق دخل يف ظهره وخـرج مـن األمـام  .. ؟؟؟؟؟؟/ ، وأن اAني عليه 

 .ا جيعل الدليلني متناقضني متساقطني أمور تناقضت مع شهود اإلثبات مم

 ذلك قالت حمكمة النقض بأن ويف 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد �

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي اته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه ومقدم

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 األمر الذي يعيب الحكم بة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراق

إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (
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٦٦

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

ي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـإســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 

ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل

ورأت أنهـا غيـر ع بهـا ولـم تقتنـالتي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 

 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 وكذلك قضي بأن 

 ������������23��qO��k6���2وP?P�y�^�d��v���4��d����3د�����S��^���2SJא�qذא�6و�دf

d����� ��V>���2:��234دf�q��e�^��Pدא���א"��X34دون�6ن�O�[�* �'4Dא�א�����4ض�و������������������4و�����

����3�6�H�: א����^�����ED����P4$��3و��I�������I���+4ن���� ������;�وא����SD����3�_N�-م�و>���د ����

��د�������23��v���4��dR����%4��dوO��Pא������8���:�q ��24:���32אS�����+��4��L���%��m��	�;���1��

;�E�.�

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤انونية ج  مجموعة القواعد الق٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
حـال قررا زعما بأن المتهمين والمجني عليهمـا .. أن شاهدي اإلثبات األولـين وكان الثابت  

وـكـان ـكـال منهـمـا يواـجـه األخــر .. كاـنـا يقـفـان عـلـي أرض مســتوية حــدوث إطــالق األعـيـرة النارـيـة 

 ) .الوجه في الوجه(

  النقيض ورغم ذلك يأتي تقرير الطب الشرعي مع

 متاما من هاتني املعلومتني 

������������������fذ��?���� -��f����1ن�א¡���Zאc~��ق����q��E�Rא���I���i6�Fא|�}�:��6�������23:��

��8V96�..������������������&�E6*�6ن�אm:g-�א�+�����S�����IE�~6ن�:�����:���א�gض�א������Fن�

����V�6א����ن�..�:����3א|}�:����23 P�@א��X:�43ن��5א����RE�.وOPא�
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٦٧

����M4N�;���*�����B�~�;D���if��2v;�د��kل�������������..�؟؟؟؟؟؟/�1ن�א|}�:��;��������2?����� -

+�������7?���;�א�@�P אن�א"���Oאن���V�9..�����3?�وk?وج����' ����� .وOPא�6

 وهو األمر الذي يؤكد مدي تضارب الدليلني وتعارضهما 
�د)�<��(��א�����'��!د��Oא���..�������ط������(���א>%����� �מ�א�ط	��ن��و�?�ذ�#�

�	�����$	����������..�و1و�א>����א��ذ:��$������N�?�א�����ون�و�!�ول�א4�$د4ل����������������..��"�5 �.(����������

�� ��.�

 هذا باإلضافة 
إلي أن المدافع عن الطاعن قد تقدم لعدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين بتقريـر طبـي  

بصـلب صـحيفة سـبق إيضـاحها (استشاري أثبـت خطـأ تقـارير الطـب الشـرعي فـي أكثـر مـن مقـام 

ورغـم ذلـك لـم تشـر المحكمـة الطعـين حكمهـا إلـي ذلـك التقريـر بمـا يفيـد اإلطـالع ) الطعن الماثلة

 .بل وأخذت بتقرير الطب الشرعي بكل عيوبه ومأخذه.. عليه واإللمام به واالحاطة بما جاء فيه 

 وهو األمر 

 ������������������� �M+�*O�8^�א<4�9 <ل�א���R�"د�א�%V����h��Eא�א�OP�L���*Oא������ ������f�;

�L<�4%א��7E+����;��* '4وא�����c..�א���Rن����.�

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

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

دفاع ـمبـا يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـ

 ضه قيستوجب ن

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

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

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

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

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

 وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحاكمة هيمتأخرا  
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٦٨

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 

  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

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

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(

 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥  س١٩/٥/١٩٧٤(

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

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

ومخالفـة ذلـك يعـد ألحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب ا

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

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

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

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

 ن ذلك ملا كا

وא�42S���349�6�*O+��..��وא"��V��9�X�P�Vא��O?�و��B��R4¦���א�igل�وא�S�gم 

��6و�אق�OPא�א<�3Dم�و� و���qא�XSCא��d�R..�א�������:�..�;��\� ��h��Eא�א�OP6ن��a�4

��4��..�א�kcل�א�E��X�%Tق�א� �Nع�����d3<و���:�oوذ�:�

 الوجه األول 

 متسـك طعني بالرد علي بعض الدفوع وأوجه الدفاع التيالقيام احلكم 

ها املدافع عن الطاعن ، ولكن بـردود عامـة ومبهمـة وجمهلـة ال جتابـه 

وهو ما جيـزم بـإخالل .. هذه الدفوع وجوهريتها وال تصلح للرد عليها 

 .هذا احلكم حبقوق الدفاع 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
عليه بمـا يفنـده المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 
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٦٩

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

 حاجــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون ممــا يتعــين معــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك 
المقدـمـة ـمـن الـمـدافع وـمـذكرة اـلـدفاع / الطــاعن محاكـمـة محاضــر جلـسـات ـمـن وـكـان الثاـبـت  

التـي كـان .. من أوجه الدفاع الجوهريـة أنها تضمنت العديد .. عن الطاعن أمام محكمة الموضوع 

إال أن .. وصـوال لغايـة األمـر فيهـا مصدرة ذلك الحكم أن تفحصها وتمحصـها لمحكمة يجب علي ا

 .اتخذت من الردود العامة والمجملة والمجهلة سندا إلطراح هذه الدفوعمحكمة الحكم الطعين 

 فعلي سبيل املثال 

 ���������������?�א��L�Rא�@�?:?ED������3�v���D���6�7���+4אل�א�@��3د�،�و���N א���..�N_�;��دא�:�

���?��������������������I��k���3�6���2��،�q�����+4א��ZO�P����P���d��n��:�Rא���:��N1ن�א" א��XSCא

��2Gא"�א���:��'�4%�7��+D���.�

 وهذا الرد بال شك 
ذ��#��ن�א���3�)��ن������..�����<���ل�و���מ���ن���دמ�<����מ����>و�אق��������������

ن�א�ط��ن�5د�$��دמ��$��د�מ�$������ط��"�א$;���:��������������א��دא�?��

و���(����..���ن�א��0��"����?�א����و�"�$ ���ن������'�5��$ ���)�א���د��

�ط�����'�������'��0!���'����ن�%����������ن��.�������!����'�א�ط��������

��������9����$"�..�א�;�����"�،�و�����ن���������א>ط������Hא�;�������ن�

א�����מ�������'�����ن�א����دא�?����מ��و ���1���J��'�1��ذ�Oא�5��$ ���)�،��

�.�8و�אق��	دמ�و�ود�$��5 �)�؟؟و����9�زמ�����0��%'�

 أضف إيل ذلك 

���qو:� م�������N_�;��دא����?M4א������א� ��Nא"� *����א" א��N:��א��R:���� م�> �:

��������Rא�������:�����3Gא?<f�..�8G����%"א�������q����?M4א��? ���ED1ن������d����Rא��X���SCد�א��h����<

�����2Sא"��vع��f��3�N�?�g�8א���Fא����:�v�"א.�
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٧٠

 وهذا الرد 
���ل�و<�(�מ���4������א��د�?�א����د:�،�و���4��מ���ن���3������������>����

$���!��و$��0د�א>�����وא�/�وא��1א�$�"��$�(���א���دא�?���ن��������������و

��מ������..�א�ط��ن�=�3��)�1�ذא�א��د�?�א���و�1:�������و1�و������	�د�<%��ل�

����وق�א���د��ع�4�����و�ن�א�����מ�$���د�����"�ذא)�א�$������)����

�.א���$و���א��د�א��ط	ون���(��

 وفضال عما تقدم

���������������hא?�<f1ن�:� م����o�%و���:�Rא���:��Nא" א��Nد� EN��������;��Nن�א��א�������S"���+���

��:����6دא�����E������V����..�hن�G����E���1*�א�����{�א��������������'Dد�و����Dא����د�����،�و ��Pfو

��X3��<ذא����ن�����������..�وאf�����q���ef�^�*��'�����2P6�������+»�אt4�9 אم��"������ن�]��ZOא"��

�9,����*����: �;�،�وאC'�ل�:���א��Vאزع�وא����=�:���~�����א�gض����8א��א�����������

�..�q��ecא����\�3د�א '��* ��q��ec.�

 إال أن حمكمة املوضوع  
���5)�א�د�?�א��ذ�و����د���מ�و��(מ����4מ���ن����ص��و����������6

����������4..��و�$����ص���"���/�$�Hא���و1�و��ن�<���א�Hא��	����'�����1�و�<��4<

�������J���!��4� �$�$��������"��$0��%����א����ط�ن�؟؟�و1��ذא�א����د������;��#

��زמ���K%�ل�א����מ�א�ط	��ن���������..������(��1ذא�א�د�?�א��و�1:����������

�.���وق�א�د��ع�

 وباإلضافة ملا تقدم

����������������:��R1ن�א���;��E���:�Rא���:��Nא"� *����א" א��N ���d�Rא��XSCא��RV�n

��א�%�:��V@4%"�8אkא�$49א�;��٢,٣٦ �د��S��>�;�6��V@4%"א�qد�N6א�وh�%��.�

 إذ أراد املدافع عن الطاعن   
�	��د�)�א�ط����ن(د�?�<� �����D���ن�א����$(מ�א��>ول������ن�%���ل�1����א������

����و��D)��;��و�'(א�$	��د:����������� ���������$����!�����و���"����

���מ�����ن�����و:�����"��..�$$	��د:�א�3�3��ون����$�$�����"�א�����س���
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٧١

������"������4و:���"�א����מ�����..�؟؟؟؟؟؟/�<�دא�6<!��'�א�� ..��(و

����������D��و���د��6(���<!���'������)���د�5�'����"���(�(ل����و:����"����ل�

�4�ن�א���מ�א�ط	�ن���מ��0ط�ن��(�ذא����������!�..���"������א��ذ�و��؟���א��>

وط������دون��(��מ�و1��و��������ط��?����K%�ل�א�����מ�<%��������4..�א���د�?�

������ق�א�د��ع��.�

����oم�..�"����ن�ذ� ED������¦و����..������d��Rא��X�SCא�K��\�����* א���?P�y��M�

����..���ل�א�?د�:���د�Nع�א�f�����:�R¦�ل�و	�2ض�و�3�fم������������:��������;���k_����+�E� ��!����

?א����+�E��..��;������7Eق�א� �Nع� <.�

 ثاني الوجه ال

أمـا .. دفوع السابقة انتقاها احلكم الطعـني مـن مجلـة دفـوع الطـاعن ال

أو باقي الدفوع وأوجه الدفاع فقـد طرحهـا إمجـاال دون تفنيـد أو فحـص 

هـذا وهـو األمـر الـذي يوصـم .. وقوف علي غاية األمر مـن كـل دفـع 

 .باإلخالل اجلسيم حبقوق الدفاع .. القضاء 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك وطلبات ورأيها في 

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

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

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

 )٢٥٨  ص٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

 يه بأسباب الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عل
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٧٢

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل

أن تمحصـه فصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة ت

  .ٕ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 
 عـن الطـاعن المقدمـة مـن المـدافع وكان الثابت من خالل محاضر الجلسـات ومـذكرة الـدفاع 

بخــالف مــا ردت عليــه  مــن خاللهمــا العديــد مــن الــدفوع األخــرى ، وأوجــه الــدفاع أنــه قــد أبــدي.. 

إال أن هذه الدفوع المتبقية طرحتها محكمة الموضوع جملـة واحـدة .. محكمة الموضوع ردا مبهمـا 

التي تشير ون وجملة أحكام الـنقض مخالفة بذلك القان.. بزعم أن الغرض منها التشكك في الواقعة 

ومـن ثـم .. أنه يكفي المحكمة لكي تقضي بالبراءة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلي المتهم 

فإنـه .. فـي أدلـة االتهـام  التشـكيك القـائم علـي سـند مـن الـدفاع والـدفوعإذا كان الغرض يتضح أنـه 

أمـا .. لرد عليـه بـرد سـائغ يكون غرض مشروع ويوجب علي المحكمة فحص وتمحيص دفاعه وا

بـاإلخالل بحقـوق  هـذا القضـاء يعيـباألمـر الـذي .. المجمل والمجهـل وأن تطرحه علي هذا النحـو 

 :ولعل من أهم الدفوع التي طرحت دون رد هي .. الدفاع والقصور في التسبيب 

��א������������ -��f� 2�84א��E�3م����א�D>א�&i���8 �وو�����א��L�Rא�Tزم���4 ��f����N6�K?��

�q��.�

����و����kאgو�אق���������� -?Tא�K�SDא"�234ن���ل�א���¦��G�+<ق��VDو>�د����א�h�V4א�

 .���6*�د���8�V �و>�د�א�VDق�

- ������f>?אز�א�%�,�،�و: م�و>�د�د���8:����8�¤א"��234ن��%��,������������א����6�h�V4ن�>?

��t@@�. 



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

 

 
 

٧٣

- ��������;��4���~������������:�� م��q����efوא���������v{�א�%���,�א"5:���م���� ��Nא����gאل�:���

�2SJ��3אDذא�. 

- �����G�+Tد�����אgא�?��?ED�^� א�������M4��9 و�lא��א�������%���,����8��Rوא�E'�����א�@�� 

�;+��� .�� م�MN';�א�%�,�،�و: م������M%��Ok6ود

�����א<����3Dم�و���E�V�D;�و:��� م�����������Eא��א�������،�وא����������M4���9م�א|���}�:�����;�������������� - ��

 .���+�3ض��� �4��if;��?��4;��..�؟؟؟؟؟؟

- �����M49א�������������������K��'ل�����;����ن������;���f�- +�%"א��א�����א�K��SD�����:�Rم�א�������'D

 -��وmRk-�وED?��~����: م��S�fن�א�$49א�;� \����if. 

 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من جوهرية جميع الـدفوع وأوجـه الـدفاع أنفـة البيـان بحيـث لـو كانـت محكمـة 

إال أنهـا طرحتهـا بشـكل مجمـل وغـامض .. بحثتها وحققتها لتغير يقينا وجه الرأي فيها الموضوع 

 .علي نحو يؤكد اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع المستوجب للنقض واإللغاء .. 

�������ن�ذ�#�

��و���6�����ن�א�;ق�א�	��ل

 ��������������fو�3�96+��^��������3\�?���و��P�+ ��6�K��96م���� EDو���¦�ع�����..��a��4

����������a<?�D��� <�K��96���:�8e�"א���Rم�א����������������X�SC�7א�E��a<?�Dو��:��vو����S�\�;�����

�א����d�Rل���?�א"��vع�

 هذا 
 لمتعددة وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالتي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 g�8^����������������א�'Vא��d�C�X�SCא�אO�P�O��V+D�=��E��E���REل�א�@�Bא���>��8_�*Oא��?�

��:�v���8e�"א���Rא�.�
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٧٤

 بناء عليه

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

 بتحدـيـد أـقـرب جلســة للنظــر ـفـي الطـلـب العاجــل والقضــاء بصــفة مســتعجلة بوـقـف تنفـيـذ الحكــم: ثانـيـا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

جناـيـات أطســا والمقـيـد ؟؟؟؟؟؟  لســنة ؟؟؟؟؟؟وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه رـقـم : ثالـثـا 

 . كلي الفيوم ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟برقم 

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

للفصل في موضوعها مجددا فيوم ٕلحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات الابنقض   :احتياطيا

    .أمام هيئة مغايرة 

   وكيل الطاعن           

 

                                                                        المحامي بالنقض 
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