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ﺷﺮﻳﻒ ﲪﺪﻱ ﺧﻠﻴﻔﺔ
المحامي

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة ﺘﻤﺜل ﺠﻨﺎﺤـﺎ ﻤـن أﺠﻨﺤـﺔ اﻝﻌداﻝـﺔ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﺴـﺘظل ﻤﻨـﺎرة ﻤـن ﻤﻨـﺎرات ﻤﺼـر وﺤﺼـﻨﺎ ﺤﺼـﻴﻨﺎ
ﻤــن ﺤﺼــون اﻝﻌداﻝــﺔ واﻝﺤرﻴــﺔ "اﻝﻤﺴﺘﺸــﺎر ﻓــﺎروق ﺴــﻴف اﻝﻨﺼــر وزﻴــر اﻝﻌــدل اﻷﺴــﺒق ﻓــﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎﻝﻴــﺔ اﻷوﻝــﻲ ﺒﻴــوم
اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة " ٠
اﻝﻤﺤﺎﻤ ــﺎة واﻝﻘﻀ ــﺎء ﺠﻨﺎﺤ ــﺎ اﻝﻌداﻝ ــﺔ  ٠٠وﺒ ــدون اﻝﻤﺤﺎﻤ ــﺎة ﻻ ﺘﺴ ــﺘﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜﻤ ــﺔ اﻝﻌﺎدﻝ ــﺔ  ٠٠وان اﺴ ــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﻜون ﺨﻴر ﻋوﻨﺎً ﻝﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ ) اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر ﻤﺤﻤود أﺒو اﻝﻠﻴل – وزﻴر اﻝﻌدل اﻷﺴﺒق (.
اﻝﻤﺤﺎﻤــﺎة ﻋرﻴﻘــﺔ ﻜﺎﻝﻘﻀــﺎء  ٠٠ﻤﺠﻴــدة ﻜﺎﻝﻔﻀــﻴﻠﺔ وﻀــرورﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌداﻝــﺔ وان اﻝﻤﺤــﺎﻤﻲ ﻴﻜــرس ﺤﻴﺎﺘــﻪ ﻝﺨدﻤــﺔ
اﻝﻨﺎس دون أن ﻴﻜون ﻋﺒدا ﻷﺤد  ٠٠وان اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة ﺘﺠﻌل اﻝﻤرء ﻨﺒﻴﻼ ﻋن ﻏﻴر طرﻴق اﻝوﻻدة واﻝﻤﻴراث  ٠٠ﻏﻨﻴﺎ ﺒﻼ
ﻤ ــﺎل  ٠٠رﻓﻴﻌ ــﺎ دون ﺤﺎﺠ ــﻪ إﻝ ــﻲ ﻝﻘ ــب  ٠٠ﺴ ــﻌﻴدا ﺒﻐﻴ ــر ﺜ ــروة " اﻝﻔﻘﻴ ــﻪ روﺠﻴ ــر – رﺌ ــﻴس ﻤﺠﻠ ــس اﻝﻘﻀ ــﺎء اﻷﻋﻠ ــﻰ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ " ٠
إن ﻋﻨــﺎء اﻝﻤﺤــﺎﻤﻲ اﺸــد ﻓــﻲ أﺤـوال ﻜﺜﻴـرة ﻤــن اﻝﻘﺎﻀــﻲ ﻷﻨــﻪ وﻝــﺌن ﻜــﺎن اﻝﻘﻀــﺎء ﻤﺸــﻘﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨــﺔ
واﻝﻤﻔﺎﻀــﻠﺔ واﻝﺘــرﺠﻴﺢ ﻓــﺎن ﻋﻠــﻲ اﻝﻤﺤــﺎﻤﻴن ﻤﺸــﻘﺔ ﻜﺒــري ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث ﻝﻺﺒــداع واﻹﺒــداء واﻝﺘﺄﺴــﻴس " ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﺒﺎﺸــﺎ
ﻓﻬﻤﻲ – رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﺴﺎﺒﻘﺎ " ٠
ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﺴــطور ﺴــطرﻫﺎ ﻓﻘﻬــﺎء اﻝﻘــﺎﻨون ﺒﺴﻼﺴــل ﻤــن ذﻫــب ﻓﺄﺼــﺒﺤت اﻝﻤﻨــﺎر اﻝــذي ﻴﻨﻴــر اﻝطرﻴــق ﻝﺠﻤﻴــﻊ
رﺠـﺎل اﻝﻘــﺎﻨون ﺒــل وﻝﻠﻤﻬﺘﻤــﻴن ﺒــﻪ  ،ﻓﻘــد اﺠﻤﻌـوا وﺒﺤـق ﻋﻠــﻲ أن اﻝﻤﺤﺎﻤــﺎة واﻝﻘﻀــﺎء ﺠﻨﺤــﺎ اﻝﻌداﻝــﺔ  ٠٠وان اﻝﻤﺤﺎﻤــﺎة
ﻫﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻗﺒل أن ﺘﻜون ﻤﻬﻨﺔ وان ﻤﺸﻘﺔ اﻝﻌﻨﺎء اﻝﺘـﻲ ﻗـد ﻴﺠـدﻫﺎ اﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻗـد ﺘﻜـون أﻋظـم ﻤـن اﻝﻤﺸـﻘﺔ اﻝﺘـﻲ
ﻴﺠدﻫﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ  ٠٠وﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴم اﻝﻌداﻝـﺔ إﻻ ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻬـﺎ  ٠٠وﻝﻌـل ﻤـﺎ اﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘﻬـﺎء اﻝﻘـﺎﻨون ﻤـن ﻋظﻤـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤـﺎة
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ اﺤــد ﺠﻨــﺎﺤﻲ اﻝﻌداﻝــﺔ ﻫــو ﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤﻌــﻪ ﺤــﺎﻤﻠﻴن ﺘﻠــك اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨــب اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘــؤدي إﻝــﻲ ﻤــﺎ
ﻴﻨﺎﻗض ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝراﺴﺦ ٠
وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺘؤﻜدﻩ ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن ﺒﺎﻝﺠﻴزة وﺘﺤث ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻀرورة ﺘﺄﻜﻴد ﻤﺎ اﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻘﺎﻨون
ﻤن أن اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة واﻝﻘﻀﺎء ﺠﻨﺎﺤﺎ اﻝﻌداﻝﺔ ٠
ﻓﺎﻝدﺴﺘور ﻗد ﻨظم ﺤق اﻝدﻓﺎع ﻤﺤددا ﺒﻌض ﺠواﻨﺒﻪ ﻤﻘر ار ﻜﻔﺎﻝﺘﻪ ﻜﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﺒدﺌﻴﺔ أوﻝﻴﺔ ﻝﻌدم اﻹﺨﻼل
Egypt – Borg El giza El Kebly – giza
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ﺒﺎﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ وﺼــون اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت وﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﺴ ـواء ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻨــص ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝدﺴــﺘور أو اﻝﺘــﻲ ﻗررﺘﻬــﺎ
اﻝﺘﺸـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻌﻤــول ﺒﻬــﺎ أورد ﻓــﻲ ﺸــﺄن ﻫــذا اﻝﺤــق ﺤﻜﻤــﺎ ﻗﺎطﻌــﺎ ﺤــﻴن ﻨــص ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة اﻷوﻝــﻲ ﻤــن اﻝﻤــﺎدة  ٦٩ﻤــن
اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻲ أن ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو وﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔوﻝﻪ  ٠٠ﺜم ﺨطـﺎ اﻝدﺴـﺘور ﺨطـوة أﺒﻌـد ﺒـﺈﻗ اررﻩ ﺒـﺎﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻻﻝﺘﺠﺎء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘـوﻗﻬم ﻓﺨـول اﻝﻤﺸـرع ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ
ﺘﻘرﻴـر اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌــﻴن ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻌــوذﻴن ﻋﻠـﻰ ﺼـون ﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴـﺎﺘﻬم ﻤــن ﺨـﻼل ﺘــﺄﻤﻴن ﻀـﻤﺎﻨﻪ اﻝــدﻓﺎع
ﻋﻨﻬﺎ  ٠٠وﻫﻲ ﺘﻌد ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻻزﻤﺔ  ٠٠ﻜﻤﺎ ﻜـﺎن ﺤﻀـور اﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ ﻀـرورﻴﺎ ﻜـرادع ﻝرﺠـﺎل اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ
إذا ﻤﺎ ﻋﻤدوا إﻝﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﻤطﻤﺌﻨـﻴن إﻝـﻰ اﻨﺘﻔـﺎء اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻋﻤـﺎﻝﻬم أو ﻏﻔوﺘﻬـﺎ  ٠٠ﺒﻤـﺎ ﻤـؤداﻩ أن ﻀـﻤﺎﻨﺔ
اﻝدﻓﺎع ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ وﺤدﻫﺎ  ٠٠ﺒل ﺘﻤﺘد ﻜذﻝك ﻤظﻠﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن أوﺠﻪ
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدد ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺼـﻴر اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤـن ﻴﻘـﺒض ﻋﻠﻴـﻪ أو ﻴﻌﺘﻘـل ٠٠
وﻨﺠﻌل ﺒﻌدﺌذ ﻤن ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ إطﺎ ار ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻻ ﻴرد ﻋﻨﻪ ﻀر ار ٠
وﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﻜﻠﻤﺎ اﻗـر ﺒﺎﻝﺨـداع أو اﻹﻏـواء ﺒﻤـﺎ ﻴدﻴﻨـﻪ  ٠٠أو ﺘﻌـرض ﻝوﺴـﺎﺌل ﻝﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻲ اﻹدﻻء ﺒـﺄﻗوال
ﺘﻨــﺎﻗض ﻤﺼــﻠﺤﺘﻪ  ٠٠ﺒﻌــد اﻨﺘ ازﻋــﻪ ﻤــن ﻤﺤﻴطــﻪ وﺘﻘﻴﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ ﻋﻠــﻲ وﺠــﻪ أو أﺨــر وﺘوﻜﻴــدا ﻝﻬــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ  ٠٠وﻓــﻲ
إطـﺎرﻩ ﺨــول اﻝدﺴــﺘور ﻓـﻲ اﻝﻤــﺎدة  ٧١ﻤﻨــﻪ ﻜـل ﻤــن ﻗــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ أو اﻋﺘﻘـل ﺤــق اﻻﺘﺼــﺎل ﺒﻐﻴـرﻩ ﻹﺒﻼﻏــﻪ ﺒﻤــﺎ وﻗــﻊ أو
اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻲ اﻝوﺠﻪ اﻝذي ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون ٠
ﻓﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝدﻓﺎع ﻫﻲ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ اﻝدﺴﺘور رﻜﻨﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻤﻨﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ٦٧
ﻤﻨﻪ ﻜﺈطﺎر ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻜل اﺘﻬﺎم ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻘدﻴ ار ﺒﺄن ﺼـون اﻝﻨظـﺎم اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻴﻨﺎﻓﻴـﻪ أن ﺘﻜـون اﻝﻘواﻋـد اﻝﺘـﻲ ﺘﻘررﻫـﺎ
اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﻬﺎم ﻤﺼﺎدﻤﺔ ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻹدارة اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إدارة ﻓﻌﺎﻝﻪ واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن
أن إﻨﻜﺎر ﻀﻤﺎﻨﻪ اﻝدﻓﺎع أو ﻓرض ﻗﻴود ﺘﺤد ﻤﻨﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﺘﺨـل ﺒﺎﻝﻘواﻋـد اﻝﻤﺒدﺌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ اﻝﻤﻨﺼـﻔﺔ
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤـل اﻝﻤﻼﻤـﺢ ﻴﺘـوﺨﻰ ﺼـون ﻜ ارﻤـﺔ وﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘوﻗـﻪ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ وﻴﺤـول ﺒﻀـﻤﺎﻨﺎﺘﻪ دون أﺴـﺎءﻩ
اﺴــﺘﺨدام اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺨرﺠﻬــﺎ ﻋــن أﻫــداﻓﻬﺎ ﻜﻤــﺎ ﻴﻨــﺎل اﻹﺨــﻼل ﺒﻀــﻤﺎﻨﻪ اﻝــدﻓﺎع ﻤــن أﺼــل اﻝﺒـراءة ذﻝــك أن اﻓﺘـراض
ﺒراءة اﻝﻤﺘﻬم ﻤن اﻝﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻴﻪ ﺘﻘﺘرن داﺌﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ  ٠٠وﻝﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘـﻪ  ٠٠ﺒوﺴـﺎﺌل إﺠراﺌﻴـﺔ
إﻝزاﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻜذﻝك وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨري وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ٠
وﺘﺘﻤﺜـل ﻓــﻲ ﺤــق اﻝﻤـﺘﻬم ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻷدﻝـﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ إﺜﺒﺎﺘــﺎ ﻝﻠﺠرﻴﻤـﺔ واﻝﺤــق ﻓــﻲ دﺤﻀــﻬﺎ
ﺒﺄدﻝﺔ اﻝﻨﻔﻲ ٠
ﻓﺤق اﻝدﻓﺎع ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴوﻓر اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺤـول دون اﻹﺨـﻼل ﺒﺤﻘـوق
اﻝﻔرد وﺤرﻴﺎﺘﻪ ﺒﻐﻴر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘرﻫﺎ اﻝدﺴﺘور ﺴواء ﻓﻲ ﺠواﻨﺒﻬـﺎ اﻝوﻀـﻌﻴﺔ أو اﻹﺠراﺌﻴـﺔ وﻫـﻲ ﺒﻌـد ﺘـؤﻤن
ﻝﻜل ﻤواطن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون وﺘﻌززﻫﺎ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ اﻝذي ﻗررﻩ اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ٦٨
اﻨﺼـراﻓﻪ إﻝــﻲ اﻝﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ ﻤﺴــﻘطﺎ ﻋواﺌﻘــﻪ وﺤـواﺠزﻩ ﻋﻠــﻲ اﺨﺘﻼﻓﻬــﺎ وﻤﻠﻘﻴــﺎ ﻋﻠــﻲ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ اﻝﺘ ازﻤــﺎ أﺼــﻴﻼ ﺒــﺎن
ﺘﻜﻔـل ﻝﻜــل ﻤﺘﻘﺎﻀــﻲ ﻨﻔـﺎذا ﻤﻴﺴـ ار إﻝــﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬــﺎ ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠــﻲ اﻝﺘرﻀــﻴﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘﺘﻀــﻴﻬﺎ رد اﻝﻌــدوان ﻋﻠــﻲ
اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴدﻋﻴﻬﺎ أو اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ وﻜﺎن ﺤـق اﻝـدﻓﺎع ﺒـﺎﻝﻨظر إﻝـﻲ أﺒﻌـﺎدﻩ وﻋﻠـﻲ ﻀـوء اﻷﻫﻤﻴـﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻠــورة اﻝــدور اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﻀــﺎء ﻜﺤــﺎرس ﻝﻠﺤرﻴــﺔ واﻝﺤﻘــوق ﻋﻠــﻲ اﺨﺘﻼﻓﻬــﺎ اﻨﺘﻘــﺎﻻ ﺒﻤﺒــدأ اﻝﺨﻀــوع
٥

ﻝﻠﻘﺎﻨون ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ إﻝﻲ ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗد أﻀﺤﻲ ﻤﺴﺘﻘ ار ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺒدﺌﻴـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻔـرﻴط ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨـدرﺠﺎ
ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻏدا اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻬﺎ راﺴﺨﺎ ﻓﻲ وﺠدان اﻝﺒﺸـرﻴﺔ وﻝـم ﺘﻜـن ﻀـﻤﺎﻨﻪ
اﻝدﻓﺎع ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘرﻓﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻪ ﻓـﺎن اﻝﺘﻌﻠـق ﺒﺄﻫـداﺒﻬﺎ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ دون ﺘﻌﻤـق ﻝﺤﻘﺎﺌﻘﻬـﺎ اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒـر إﻨﻜـﺎ ار
ﻝﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﺤق ﻤﺼﺎدﻤﺎ ﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻌداﻝﺔ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ وﻤن ﺜـم ﻝـم ﻴﺠـر اﻝدﺴـﺘور ﻝﻠﺴـﻠطﺔ اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ إﻫـدار ﻫـذا
اﻝﺤــق أو اﻻﻨﺘﻘــﺎص ﻤﻨــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﻌطــل ﻓﻌﺎﻝﻴﺘــﻪ أو ﻴﺤــد ﻤﻨﻬــﺎ ﻜﺎﺸــﻔﺎ ﺒــذﻝك ﻋــن إﻨﻜــﺎر ﻀــﻤﺎﻨﺔ اﻝــدﻓﺎع أو ﺘﻘﻴﻴــدﻫﺎ ﺒﻤــﺎ
ﻴﺨرﺠﻬــﺎ ﻤــن اﻷﻏـ ـراض اﻝﻤﻘﺼــودة ﻤﻨﻬــﺎ إﻨﻤــﺎ ﻴﺌــول ﻓــﻲ اﻏﻠــب ﺼــورﻩ إﻝــﻲ إﺴــﻘﺎط اﻝﻀــﻤﺎﻨﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﻔﻠﻬــﺎ اﻝدﺴــﺘور
وﻀــﻤﺎﻨﺔ اﻝــدﻓﺎع اﻝﺘــﻲ ﻜﻔﻠﻬــﺎ اﻝدﺴــﺘور ﺒــﻨص اﻝﻤــﺎدة  ٦٩ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻓﺼــﻠﻬﺎ أو ﻋزﻝﻬــﺎ ﻋــن ﺤــق اﻝﺘﻘﺎﻀــﻲ ذﻝــك اﻨﻬﻤــﺎ
ﻴﺘﻜﺎﻤﻼن وﻴﻌﻤﻼن ﻤﻌﺎ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺘرﻀﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﺠﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼوﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﺤﺠﺔ
ﻝﺤق اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﺴﺎﻨدا ﻝﻀﻤﺎﻨﻪ اﻝدﻓﺎع ﻤؤﻜدا ﻷﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤن اﺠل إﻨﻘﺎذ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ
وان إﻨﻜﺎر ﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝدﻓﺎع أو اﻨﺘﻘﺎﺼﻬﺎ ﻻ ﻴﻌدو ﻜذﻝك أن ﻴﻜون إﺨﻼﻻ ﺒﺎﻝﺤق اﻝﻤﻘرر دﺴﺘورﻴﺎ ﻝﻜـل ﻤـواطن
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻠﺠوء إﻝﻲ ﻗﺎﻀﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻲ٠
واﻝﻤﺤﺎﻤﺎة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺴﺎﻝﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﺤق وﺘﻌﺒﻴ ار ﻋن ﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون وﺘﺄﻜﻴدا ﻝﻪ ﻓﻬﻲ ﺠﻨﺎح اﻝﻌداﻝـﺔ اﻝـذي
ﻻ ﻏﻨــﻲ ﻋﻨــﻪ وﻋﻠــﻲ ذﻝــك ﻓﻘــد اﺸــﺘرط اﻝﻤﺸــرع ﻝﻀــﻤﺎن ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ وﺠــوب ﺘﻤﺜﻴﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺎت ﻜﺎﻝﺠﻨﺎﻴــﺎت
واﻷﺤداث  ٠٠ﻓﺎﻝدور اﻝذي ﺘﺸﻐﻠﻪ اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن إﻏﻔﺎﻝﻬﺎ .
ﻤن ﻫﻨـﺎ ﻓﻘـد ﺤـق اﻝﻘـول ﺒﻀـرورة اﻝﺘﺄﻜﻴـد أن اﻝﻤﺤﺎﻤـﺎة واﻝﻘﻀـﺎء ﻫﻤـﺎ ﺠﻨﺎﺤـﺎ اﻝﻌداﻝـﺔ وﻻ ﺘﺴـﺘﻘﻴم اﻝﻌداﻝـﺔ دون
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺴود اﻷﺴرة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻤﺤﺎﻤﻴن وﻗﻀﺎﻩ  ٠٠وان اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﻜون ﺨﻴر ﻋوﻨـﺎ ﻝﺤﺴـن ﺴـﻴر اﻝﻌداﻝـﺔ  ٠٠وان ﺘﺄدﻴﺘـﻪ ﻝرﺴـﺎﻝﺘﻪ دون ﻀـﻐوط ﻋﺼـﺒﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق
ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺒوا إﻝﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ  ٠٠وﻴﻜون ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻻﻴﺠـﺎﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻓـﻲ ﺘﺄدﻴـﺔ اﻝﻘﻀـﺎة ﻝرﺴـﺎﻝﺘﻬم اﻝﻌظﻴﻤـﺔ
 ٠٠واﻝﻤﺤﺎﻤون داﺌﻤﺎ ﻴدرﻜون ﻜﻤﺎ ﻴدرك ﺒـﺎﻗﻲ أﻓـراد اﻝﺸـﻌب أن اﻝﻘﻀـﺎء ﻫـو اﻝﺤﺼـن اﻝﺤﺼـﻴن اﻝـذي ﻨﻠـوذ إﻝﻴـﻪ ٠٠
واﻝﻘﻀﺎة ﻴدرﻜون أﻨﻬم اﻝﻴوم ﻗﻀﺎء ﺠﺎﻝس وﻏـدا ﻗﻀـﺎء واﻗـف  ٠٠وﻗـﺎﻨون اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدة  ٤٧ﻤﻨـﻪ ﻗـد
أوﺠــب ﺘﻌﻴــﻴن اﻝﻤﺤــﺎﻤﻴﻴن ﺒﺎﻝﻘﻀــﺎء ﻤﺸــﺘرطﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻨﺴــﺒﺔ  %٢٥ﻝﻠﺘﻌﻴــﻴن ﺒﺎﻝﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ و  %١٠ﻝﻠﺘﻌﻴــﻴن
ﺒﻤﺤﺎﻜم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﻜد اﻝﺘﺠـﺎﻨس ﺒـﻴن اﻝﻘﻀـﺎء اﻝﺠـﺎﻝس واﻝواﻗـف  ٠٠ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻓﻘـد ﺤـق اﻝﻘـول ﺒﻀـرورة
اﻝﺤــث ﻋﻠــﻲ اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻲ اﻝﻤﻨــﺎخ اﻝــذي ﻴﺠــب أن ﻴﺴــود ﻓﻴﻤــﺎ ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎء اﻷﺴـرة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺘﻌــﺎون ﻤﺸــﺘرك ٠٠
وﺘﻘدﻴر ﻤﺘﺒﺎدل  ٠٠واﻝﺘزام ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون  ٠٠ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ ٠

ﺤﻤدي ﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻨﻘﻴب اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن
رﺌﻴس اﺘﺤﺎد اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن اﻝﻌرب

٦

ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﻴﺤﺘوى ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻠﻲ ﻤذﻜرات ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻝﻜل ﻤن
 .١اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور  /إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ

اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض

 .٢اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ  /ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن أﺒو ﺸﻘﺔ

اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض

 .٣اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور  /ﺤﺴﻨﻴن ﻋﺒﻴد

اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض

 .٤اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور  /ﻋﺒد اﻝﻤوﻝﻲ ﻤﺤﻤد ﻤرﺴﻲ

اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض

 .٥اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ  /ﺤﻤدي ﺨﻠﻴﻔﺔ

اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض
ﻨﻘﻴب اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن
رﺌﻴس اﺘﺤﺎد اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن اﻝﻌرب
" اﻝﺴﺎﺒق "

و

ولي التوفيق

٧

ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﺍﳌﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ

ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

٨

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟـــــﺢ
المحامى بالنقــــض
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم "
وبه نستعين
محكمة النقض
القسم الجنائى
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة ..... (١) -:
طاعنـان.
)..... (٢
ضــــــــــد
مطعون ضدھا
النيابة العامة ….......
وذﻝــك ﻓــﻰ اﻝﺤﻜــم اﻝﺼــﺎدر ﻤـن ﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺠﻨﺎﻴــﺎت ﺒورﺴــﻌﻴد ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٨/٥/٢١ﻓــﻰ اﻝﻘﻀــﻴﺔ رﻗــم ...
ﻝﺴﻨﻪ ٢٠٠٧ﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﻌـرب اﻝﻤﻘﻴـدة ﺒـرﻗم  ...ﻝﺴـﻨﻪ  ٢٠٠٧ﺠﻨﺎﻴـﺎت ﻜﻠـﻰ ﺒـور ﺴـﻌﻴد اﻝﻘﺎﻀـﻰ ﺤﻜﻤـت
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻀورﻴﺎ -:
أوﻻ  -:ﺒﻤﻌﺎﻗﺒ ــﺔ ﻜ ــل ﻤ ــن  ....وﺸ ــﻬرﺘﻪ  ....و ....وﺸ ــﻬرﺘﻪ  ....و ....ﺒﺎﻝﺴ ــﺠن اﻝﻤؤﺒ ــد ﻋﻤ ــﺎ أﺴ ــﻨد
اﻝــﻴﻬم وﺘﻐـرﻴم ﻜــل ﻤــﻨﻬم ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﺎﺌــﺔ أﻝــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻤﺼــﺎدرة اﻝﻤـواد اﻝﻤﺨــدرة واﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻝــذﺨﺎﺌر
اﻝﻤﻀــﺒوطﺔ وﻜــذا اﻷدوات واﻝﺴــﻴﺎرﺘﻴن رﻗﻤــﻰ  ....أﺠـ ـرة ﺒــور ﺴــﻌﻴد و ....ﻤﻨطﻘــﺔ ﺤـ ـرة ﺒــور
ﺴﻌﻴد واﻝزﻤﺘﻬم اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ  -:ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤن  ....و ....وﺸﻬرﺘﻪ  ....و ....و ....وﺸـﻬرﺘﻪ  ....ﺒﺎﻝﺴـﺠن اﻝﻤﺸـدد ﻝﻤـدة
ﻋﺸــر ﺴــﻨوات ﻋﻤــﺎ اﺴــﻨد اﻝــﻴﻬم وﺘﻐ ـرﻴم ﻜــل ﻤــﻨﻬم ﻤﺎﺌــﺔ أﻝــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻤﺼــﺎدرة اﻝﻤ ـواد اﻝﻤﺨــدرة
واﻷﺴﻠﺤﺔ واﻝذﺨﺎﺌر اﻝﻤﻀﺒوطﺔ واﻝزﻤﺘﻬم اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺜﺎﻝﺜــﺎ  -:ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ ﻜــل ﻤــن  ....و  ....وﺸــﻬرﺘﻪ  ....ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝﻤﺸــدد ﻝﻤــدة ﻋﺸــر ﺴــﻨوات ﻋﻤــﺎ أﺴــﻨد
اﻝﻴﻬﻤ ــﺎ وﺘﻐـ ـرﻴم ﻜ ــل ﻤﻨﻬﻤ ــﺎ ﻤﺎﺌ ــﺔ أﻝ ــف ﺠﻨﻴ ــﻪ وﻤﺼ ــﺎدرة اﻝﻤـ ـواد اﻝﻤﺨ ــدرة واﻷﺴ ــﻠﺤﺔ واﻝ ــذﺨﺎﺌر
اﻝﻤﻀﺒوطﺔ .
راﺒﻌــﺎ  -:ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻝﻤــﺘﻬم  ....ﺒﺎﻝﺴــﺠن ﻝﻤــدة ﺨﻤــس ﺴــﻨوات وﺘﻐرﻴﻤــﻪ ﻤﺒﻠــﻎ ﺨﻤﺴــﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴــﻪ وﻤﺼــﺎدرة
اﻝﺴﻼح واﻝذﺨﻴرة اﻝﻤﻀﺒوطﻴن واﻝزﻤﺘﻪ اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺨﺎﻤﺴــﺎ  -:ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ ﻜــل ﻤــن  ...و ...و ...وﺸــﻬرﺘﻪ  ....و ....و ....و ....و  ....وﺸــﻬرﺘﻪ  ...و
 ....ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤﻊ اﻝﺸﻐل ﻝﻤدة ﺴﻨﺘﻴن واﻝزﻤﺘﻬم اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋدا اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻋﺸر .
اﺘﻬﻤت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﻤن -:
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................. .١
................. .٢
................. .٣
................. .٤
................. .٥
................. .٦
................. .٧
................. .٨
................. .٩
................. .١٠
................. .١١
................. .١٢
................. .١٣
................. .١٤
................. .١٥
................. .١٦
................. .١٧
................. .١٨
اﻝوﻗﺎﺌﻊ
ﻷﻨﻬم ﻓﻰ ﻏﻀون ﺸﻬر ﻨوﻓﻤﺒر ﻋﺎم  ٢٠٠٧ﺒداﺌرة ﻗﺴم اﻝﻌرب  -ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒورﺴﻌﻴد.
 -١اﻝﻤﺘﻬﻤون ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎدى ﻋﺸر -:
اﺴﺘﻌﻤﻠوا اﻝﻘوة واﻝﻌﻨف ﻤﻊ رﺠﺎل اﻝﻀﺒط ﻝﺤﻤﻠﻬم ﺒﻐﻴر ﺤق ﻋﻠـﻰ اﻻﻤﺘﻨـﺎع ﻋـن اداء ﻋﻤـل ﻤـن
أﻋﻤــﺎل وظﻴﻔــﺘﻬم وﻫــو ﺘﻨﻔﻴــذ إذن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ اﻝﺼــﺎدر ﺒﻀــﺒطﻬم وﺘﻔﺘﻴﺸــﻬم ﻝﻀــﺒط ﻤــﺎ ﻴﺤــوزون أو
ﻴﺤــرزون ﻤــن ﻤـواد ﻤﺨــدرة وأﺴــﻠﺤﺔ ﻨﺎرﻴــﺔ ﺤــﺎل ﻜــوﻨﻬم ﺤــﺎﻤﻠﻴن اﻷﺴــﻠﺤﺔ اﻝﻨﺎرﻴــﺔ وﺒﻠﻐـوا ﺒــذﻝك ﻤﻘﺼــدﻫم
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
 -٢اﻝﻤﺘﻬم اﻷول-:
أ-

ﺤﺎز وأﺤرز ﺒﻘﺼد اﻻﺘﺠﺎر ﺠوﻫ ار ﻤﺨد ار " ﺤﺸﻴش " ﻓﻰ ﻏﻴر اﻻﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
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ب -أﺤرز ﺴﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴﺎ ﻤﺸﺸﺨﻨﺎ " ﺒﻨدﻗﻴﺔ آﻝﻴﺔ " ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤ ارزﻩ .
ج  -أﺤرز ذﺨﺎﺌر " ﻋدة طﻠﻘﺎت " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺴـﻼح اﻝﻨـﺎرى ﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو اﺤ ارزﻩ.
د – أﺤرز ﺒﻐﻴر ﻤﺴوغ ﻤن اﻝﻀرورة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻝﺤرﻓﻴﺔ ﺴﻼح أﺒﻴض ﻤطواة ﻗرن ﻏزال .
 -٣اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺜﺎﻨﻰ -:
أ -أﺤرز ﺒﻘﺼد اﻻﺘﺠﺎر ﺠوﻫ ار ﻤﺨد ار " ﺤﺸﻴش " ﻓﻰ ﻏﻴر اﻻﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
ب -أﺤرز ﺴﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴﺎ ﻤﺸﺸﺨﻨﺎ " ﺒﻨدﻗﻴﺔ آﻝﻴﺔ " ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤ ارزﻩ
ج – أﺤرز ذﺨﺎﺌر " ﻋدة طﻠﻘﺎت " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼح اﻝﻨﺎرى ﺴﺎﻝف اﻝذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو اﺤ ارزﻩ.
د – أﺤرز ﺒﻐﻴر ﻤﺴوغ ﻤن اﻝﻀرورة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻝﺤرﻓﻴﺔ ﺴﻼح أﺒﻴض " ﺴﻜﻴن " .
 -٤اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺜﺎﻝث -:
ﺤــﺎز وأﺤــرز ﺒﻘﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر ﺠ ـواﻫر ﻤﺨــدرة "ﻫﻴــروﻴن و ﺤﺸــﻴش وﺒــﺎﻨﺠو" ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻻﺤـ ـوال
اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
 -٥اﻝﻤﺘﻬم اﻝراﺒﻊ -:
أ -أﺤرز ﺒﻐﻴـر ﻗﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر أو اﻝﺘﻌـﺎطﻰ أو اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺠـوﻫ ار ﻤﺨـد ار "ﺤﺸـﻴش " ﻓـﻰ ﻏﻴـر اﻻﺤـوال
اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
ب -أﺤرز ﺒﻐﻴر ﺘرﺨﻴص ﺴﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴﺎ ﻏﻴر ﻤﺸﺸﺨﻨﺎ " ﻓرد ﺨرطوش " ﻤﺤﻠﻰ اﻝﺼﻨﻊ .
ج – أﺤــرز ﺒﻐﻴــر ﺘــرﺨﻴص طﻠﻘـ ـﺔ واﺤــدة ﻤﻤــﺎ ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻼح اﻝﻨــﺎرى ﺴــﺎﻝف اﻝــذﻜر دون أن
ﻴﻜون ﻤرﺨﺼﺎ ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو اﺤ ارزﻩ.
 -٦اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺨﺎﻤس-:
وﻫــو ﻤــن اﻝﺨﺎﻀــﻌﻴن ﻝﻘــﺎﻨون اﻝطﻔــل أﺤــرز ﺒﻐﻴــر ﻗﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر أو اﻝﺘﻌــﺎطﻰ أو اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل
ﺠوﻫ ار ﻤﺨد ار " ﻫﻴروﻴن " ﻓﻰ ﻏﻴر اﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
 -٧اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺴﺎدس -:
أﺤـ ــرز ﺒﻐﻴـ ــر ﻗﺼـ ــد اﻻﺘﺠـ ــﺎر أو اﻝﺘﻌـ ــﺎطﻰ أو اﻻﺴـ ــﺘﻌﻤﺎل ﺠـ ــوﻫ ار ﻤﺨـ ــد ار "ﻫﻴـ ــروﻴن" ﻓـ ــﻰ ﻏﻴـ ــر
اﻻﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
 -٨اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺴﺎﺒﻊ -:
ﺤﺎز ﺒﻐﻴر ﻗﺼد اﻻﺘﺠﺎر أو اﻝﺘﻌﺎطﻰ أو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠوﻫ ار ﻤﺨد ار ﻨﺒﺎت اﻝﺤﺸﻴش اﻝﺠﺎف "
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اﻝﺒﺎﻨﺠو" ﻓﻰ ﻏﻴر اﻻﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
 -٩اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺜﺎﻤن -:
أ -وﻫــو ﻤــن اﻝﺨﺎﻀــﻌﻴن ﻝﻘــﺎﻨون اﻝطﻔــل أﺤــرز ﺴــﻼﺤﺎً ﻨﺎرﻴــﺎً ﻤﺸﺸــﺨﻨﺎً " ﻤﺴــدس " ﺤــﺎل ﻜوﻨــﻪ ﻤﻤــن ﻻ
ﻴﺠوز ﻝﻬم اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو اﺤ ارزﻩ ﻝﻌدم ﺒﻠوغ اﻝﺴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ " إﺤدى وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ".
ب -أﺤرز ذﺨﺎﺌر " أﺜﻨﻴن طﻠﻘﺔ " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح اﻝﻨـﺎرى ﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو اﺤ ارزﻩ.
ج  -أﺤ ــرز ﺒﻐﻴ ــر ﻗﺼ ــد اﻻﺘﺠ ــﺎر أو اﻝﺘﻌ ــﺎطﻰ أو اﻻﺴ ــﺘﻌﻤﺎل ﺠ ــوﻫ ار ﻤﺨ ــد ار " ﺤﺸ ــﻴش " ﻓ ــﻰ ﻏﻴ ــر
اﻻﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
 -١٠اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺘﺎﺴﻊ -:
أ -أﺤرز ﺒﻐﻴر ﺘرﺨﻴص ﺴﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴﺎ ﻏﻴر ﻤﺸﺸﺨن " ﻓرد ﺨرطوش ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ " .
ب -أﺤ ــرز ذﺨﻴـ ـرة " طﻠﻘﺘ ــﻴن " ﻤﻤ ــﺎ ﺘﺴ ــﺘﻌﻤل ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺴ ــﻼح اﻝﻨ ــﺎرى ﺴ ــﺎﻝف اﻝ ــذﻜر ﺤ ــﺎل ﻜوﻨ ــﻪ ﻏﻴ ــر
ﻤرﺨص ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤ ارزﻩ.
 -١١اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻌﺎﺸر -:
أ -أﺤرز ﺒﻐﻴـر ﻗﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر أو اﻝﺘﻌـﺎطﻰ أو اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺠـوﻫ ار ﻤﺨـد ار "ﺤﺸـﻴش " ﻓـﻰ ﻏﻴـر اﻻﺤـوال
اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.
ب -أﺤرز ﺒﻐﻴر ﺘرﺨﻴص ﺴﻼﺤﺎ ﻏﻴر ﻤﺸﺸﺨن " ﻤﺴدس " .
ج -أﺤرز ذﺨﺎﺌر " ﻋدة طﻠﻘﺎت " ﻤﻤـﺎ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح اﻝﻨـﺎرى ﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤ ارزﻩ.
 -١٢اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺤﺎدى ﻋﺸر -:
أﺨﻔﻰ ﺒﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺘﻬﻤﺎن اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻰ ﺒﻤﺴـﻜﻨﻪ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺼـدور أﻤـر اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻀـﺒطﻬم
وارﺘﻜﺎﺒﻬم ﻝﻠواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٨/١/٢٢رﻓﻌـــت اﻝﻨﻴﺎﺒـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ اﻝـــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـــﺔ ﺒﺎﺤﺎﻝﺘﻬـــﺎ اﻝـــﻰ ﻤﺤﻜﻤـــﺔ
اﻝﺠﻨﺎﻴــﺎت وطﻠﺒــت إداﻨــﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن وﻤﻌــﺎﻗﺒﺘﻬم طﺒﻘــﺎ ﻝﻠوﺼــف واﻝﻘﻴــد واﻝﻜﻴــف اﻝــوارد ﺒــﺄﻤر اﻻﺤﺎﻝــﺔ
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٨/٥/٢١أﺼدرت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﺴﺎﻝف اﻝﺒﻴﺎن.
ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٨/٥/٢٥،٢٦ﻗـــرر اﻝطﺎﻋﻨـــﺎن اﻝطﻌـــن ﺒـــﺎﻝﻨﻘض ﻓـــﻰ ﻫـــذا اﻝﺤﻜـــم ﺒطرﻴـــق
اﻝﺘﻘرﻴرﻴن رﻗﻤﻰ) (...) ، (...ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ ﻤﺴﻠﺴل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﺠن ﺒورﺴﻌﻴد اﻝﻌﻤوﻤﻰ.
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٨/٧/٩أودع اﻝطﺎﻋﻨﺎن ﻤذﻜرة ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض اﻋدﻫﺎ ووﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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اﻝدﻜﺘور /اﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺤﺎﻤﻰ اﻝﻤﻘﺒول ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ـ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض .
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝطﺎﻋـﻨﺎن ﻗد اﻤﺘﺜﻼ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ﻓور ﺼدور اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻗدﻤﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ
ﻤﺤﺒوﺴﻴن وﻗر ار اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض وﻗدﻤﺎ ﻤذﻜرة ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻓـﻰ اﻝﻤﻴﻌـﺎد ﻤوﻗﻌـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـن ﻤﺤـﺎم ﻤﻘﺒـول
ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﺄن اﻝطﻌــن ﻴﻜون ﻤﺴﺘوﻓﻴـﺎ ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻘﺒوﻝﻪ ﺸﻜﻼ.
أﺴﺒﺎب اﻝطﻌن
اﻝﺴﺒب اﻻول
ﺒطﻼن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﺒطﻼﻨﺎ ﻴﻨﺤدر ﺒﻪ اﻝﻰ درﺠﺔ اﻻﻨﻌدام-:
لما كان المشرع يحرص حرصا جما على حماية الطفولة من التشرد والض2ياع وحماي2ة ل2ه
م22ن االنح22راف أو الس22قوط ف22ى حم22أة الجريم22ة فق22د أص22در ع22دة ق22وانين متعاقب22ة ومتتالي22ة أولھم22ا
القانون رقم  ٣١لسنة  ١٩٧٤ثم القانون رقم  ١٢لسنة  ١٩٩٦المعدل بالقانون رق2م  ١٢٦لس2نة
 ٢٠٠٨الخاص بتعديل قوانين الطفل والعقوب2ات لض2مان كفال2ة الدول2ة بحماي2ة الطفول2ة واألموم2ة
وبأن ترعى األطفال وعلى تھيئة الظروف المناسبة لتنشئتھم التنشئة الصحيحة من كافة الن2واحى
ف22ى اط22ار م22ن الحري22ة والكرام22ة واالنس22انية وأوردت الم22ادة الثاني22ة م22ن الق22انون رق22م  ١٢لس22نة
 ١٩٩٦أنه يقص2د بالطف2ل ف2ى مج2ال الرعاي2ة المنص2وص عليھ2ا ف2ى ھ2ذا الق2انون ك2ل م2ن ل2م يبل2غ
ثم22انى عش22ره س22نه ميالدي22ة وأف22رد المش22رع ف22ى أب22واب ھ22ذا الق22انون م22ا يحق22ق غرض22ه ب22دءا م22ن
الرعاية الصحيحة للطفل وخص2ص الفص2ل األول ف2ى مزاول2ة مھن2ة التولي2د ث2م اس2تن س2نه حمي2دة
عل22ى امت22داد مراح22ل الطفول22ة من22ذ ال22والدة وحت22ى س22ن الس22ابعة المرحل22ة الثاني22ة م22ن الس22ابعة ال22ى
الرابع22ة عش22ر والخامس22ة عش22رة م22ن العم22ر ث22م ال22ى الثامن22ة عش22رة واف22رد ك22ل م22ن ھ22ذه المراح22ل
الحقوق والواجبات على األس2رة وواج2ه مقتض2يات ك2ل مرحل2ة ابتغ2اء حماي2ة الطف2ل م2ن ك2ل آف2ات
المجتم22ع  ٠٠٠وبالنس22بة للمعامل22ة الجنائي22ة فق22د رص22د لك22ل مرحل22ة م22ا يتف22ق وتط22ور عم22ر الطف22ل
سواء فى المعاملة الجنائية أو التدابير والعقوبات التى يجوز توقيعھا عليه.
وفى ھذا المقام أورد الشارع المادتين  ١١١،١١٢من ھذا القانون -:
المادة  )) ١١١م2ع مراع2اة حك2م الفق2رة األخي2رة م2ن الم2ادة ) (١١٢م2ن ھ2ذا الق2انون ،اذا ارتك2ب
الطفل الذى بلغت سنه خمس عش2رة س2نة ول2م تبل2ع س2ت عش2ر س2نة جريم2ة عقوبتھ2ا اإلع2دام أو
األش22غال الش22اقة المؤب22دة أو المؤقت22ة يحك22م علي22ه بالس22جن  ،واذا كان22ت الجريم22ة عقوبتھ22ا الس22جن
يحكم عليه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شھور.
وﻴﺠـ ــوز ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـ ــﺔ ﺒـ ــدﻻ ﻤـ ــن اﻝﺤﻜـ ــم ﻋﻠـ ــﻰ اﻝطﻔـ ــل ﺒﻌﻘوﺒـ ــﺔ اﻝﺤـ ــﺒس أن ﺘﺤﻜـ ــم ﺒﺎﻴداﻋـ ــﻪ اﺤـ ــدى
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون.
أﻤــﺎ إذا أرﺘﻜــب اﻝطﻔــل ﺠﻨﺤــﺔ ﻴﺠــوز اﻝﺤﻜــم ﻓﻴﻬــﺎ ﺒــﺎﻝﺤﺒس ﻓﺎﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺒــدﻻً ﻤــن اﻝﺤﻜــم ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒــﺔ
اﻝﻤﻘ ــررة ﻝﻬـ ــﺎ أن ﺘﺤﻜـ ــم ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺒﺄﺤـ ــد اﻝﺘـ ــدﺒﻴرﻴن اﻝﺨ ــﺎﻤس أو اﻝﺴـ ــﺎدس اﻝﻤﻨﺼـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻝﻤـ ــﺎدة
) (١٠١ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون "
المادة  )) ١١٢ال يحكم باالعدام وال باالشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على الم2تھم ال2ذى
زاد سنه على ست عشره سنة ميالدية  ،ولم يب2غ الثامن2ة عش2ر س2نة ميالدي2ة كامل2ة وق2ت ارتك2اب
الجريمة.
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وفى ھذه الحالة اذا ارتكب المتھم جريمة عقوبتھا االعدام يحكم عليه بالس2جن لم2دة ال تق2ل
عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتھا األشغال الشاقة المؤبدة يحك2م علي2ه بالس2جن ال2ذى
ال تق2ل مدت2ه ع2ن س2بع س2نوات واذا كان2ت الجريم2ة عقوبتھ2ا األش2غال الش2اقة المؤقت2ة يحك2م علي2ه
بالسجن.
وال تخ22ل األحك22ام الس22ابقة بس22لطة المحكم22ة ف22ى تطبي22ق احك22ام الم22ادة ) (١٧م22ن ق22انون
العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقھا قانونا على الجريمة التى وقعت من المتھم ((٠
ﺜم ﻋﻨﻰ اﻝﻤﺸرع ﺒﺘﺤدﻴد ﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺘﻰ ﺘﺨﺘص ﺒﻨظر اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﻴﺘردى ﻓﻴﻬـﺎ اﻝطﻔـل
طﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ أوردﻩ ﻓﻰ اﻝﻤﺎدة  ١٢٢ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون )) ﺘﺨـﺘص ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻻﺤـداث دون ﻏﻴرﻫـﺎ ﺒـﺎﻝﻨظر
ﻓﻰ أﻤر اﻝطﻔل ﻋﻨد اﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓـﻰ اﺤـدى اﻝﺠـراﺌم أو ﺘﻌرﻀـﻪ ﻝﻼﻨﺤـراف  ،ﻜﻤـﺎ ﺘﺨـﺘص ﺒﺎﻝﻔﺼـل ﻓـﻰ
اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤواد ﻤن  ١١٣اﻝﻰ  ١١٦واﻝﻤﺎدة ١١٩ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون٠.
واﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤــن ﺤﻜــم اﻝﻔﻘــرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻴﻜــون اﻻﺨﺘﺼــﺎص ﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴــﺎت أو ﻤﺤﻜﻤــﺔ أﻤــن
اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﺴب اﻻﺤوال  -ﺒﻨظر ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﺘﻬم ﻓﻴﻬﺎ طﻔـل ﺠـﺎوزت ﺴـﻨﺔ ﺨﻤـس
ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺘﻰ اﺴﻬم ﻓﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻏﻴر طﻔل واﻗﺘﻀـﻰ اﻷﻤـر رﻓـﻊ اﻝـدﻋوى
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝطﻔل  ،وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل أن ﺘﺼدر ﺤﻜﻤﻬـﺎ أن ﺘﺒﺤـث
ظروف اﻝطﻔل ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺠوﻩ  ،وﻝﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﻌﻴن ﻓﻰ ذﻝك ﺒﻤن ﺘراﻩ ﻤن اﻝﺨﺒراء ((٠
لما كان ذلك وكان أمر االحالة قد أورد أن المتھمين الخامس يبلغ عم2ره س2بعة عش2ر س2نة
وأن الثامن ستة عشرة سنة وأن الثانى عشر سبعة عشر سنة.
وكان الحكم المطعون فيه قض2ى ب2ادانتھم ومعاقب2ة األول ) (...بالس2جن المش2دد لم2دة عش2ر
سنوات والثانى ) (...بالسجن لمدة عشر سنوات والثالث ) (...بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
لما كان ذلك وكان من المقرر ف2ى الم2ادة  ))١٢٧يج2ب عل2ى المحكم2ة ف2ى ح2االت التع2رض
لالنحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل ف2ى أم2ر الطف2ل أن تس2تمع ال2ى أق2وال المراق2ب
االجتماعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطف2ل لالنح2راف أو التع2رض ل2ه
ومقترحات اصالحه كما يجوز للمحكمة االستعانة فى ذلك بأھل الخبرة ((٠
وك22ان الحك22م المطع22ون في22ه ق22د مض22ى وقض22ى ف22ى ال22دعوى دون س22ماع اق22وال المراق22ب
االجتماعى ودون أن يقدم اليھا تقريرا بحالته ومقترحات اصالحه ولم تستعمل حقھا فى االستعانة
فى ذلك بأھل الخبرة.
ومم22ا يج22در ذك22ره أن الم22ادة ) (٩٥م22ن الق22انون ت22نص عل22ى )) أن22ه ال يعت22د ف22ى تق22دير س22ن
الطفل بغير وثيقة رسمية  ،فإذا ثبت عدم وجودھا تقدر سنه بواسطة خبير((٠
ولم22ا ك22ان الحك22م المطع22ون في22ه اعت22د واعتم22د عل22ى الس22ـن ال22وارد ف22ى محاض22ر جم22ع
االستدالالت وتحقيقات النيابة ولم يقم بما يجب عليه من ضرورة االعتم2اد عل2ى وثيق2ة رس2مية أو
تقرير خبير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
لم22ا ك22ان ذل22ك وك22ان م22ن المق22رر أن األحك22ام ال22واردة بق22انون الطف22ل تش22كل ف22ى مجموعھ22ا
منظومة تندرج فى عداد النظام العام وأن مخالفتھا ترتب بطالن الفعل أو االجراء ال2ذى اتخ2ذ قبل2ه
ومن ثم فإنه يحق لكل ذى شأن التمسك بھا والدفع بھا والول مرة امام محكمة النقض.
وال يقدح فى ھذا النظر القول بأن ھذا العوار ال يمس الطاعنين ألن ذلك مردود بأن
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البطالن الذى لحق بالحكم يعتبر بطالنا عينيا يستطيل الى الحكم بجمي2ع أجزائ2ه وألن2ه يعص2ف ف2ى
الحكم برمته.
لم22ا ك22ان ذل22ك ك22ذلك ف22إن الحك22م يك22ون معيب22ا ب22البطالن ال22ذى ينح22در ب22ه ال22ى درج22ة اإلنع22دام
ويستوجب نقضه.
السبب الثانى
اض22طراب ص22ورة ال22دعوى وع22دم اس22تقرارھا ف22ى عقي22دة المحكم22ة مم22ا يعج22ز محكم22ة ال22نقض ع22ن
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتھا فى الحكم :
لما م2ن ك2ان المق2رر ف2ى قض2اء محكم2ة ال2نقض أن2ه )) لم2ا ك2ان الش2ارع يوج2ب ف2ى الم2ادة
 ٣١٠من قانون اإلجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على األسباب التى بنى عليھا وإال كان باطالً
 ،والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير األسانيد والحجج المبنى ھو عليھا والمنتجة ھى ل2ه س2واء م2ن
حيث الواقع أو من حيث الق2انون ولك2ى يحق2ق الغ2رض من2ه يج2ب أن يك2ون ف2ى بي2ان جل2ى مفص2ل
بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به  .أما تحرير م2دونات الحك2م ف2ى عب2ارات عام2ة
معم22اة أو وض22عه ف22ى ص22ورة مجھل22ه ف22ال يحق22ق الغ22رض ال22ذى قص22ده الش22ارع م22ن ايج22اب تس22بيب
األحكام وال يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق الق2انون عل2ى الواقع2ة كم2ا ص2ار إثباتھ2ا
فى الحكم وم2ن أن تق2ول كلمتھ2ا فيم2ا يثي2ره الط2اعن بوج2ه الطع2ن  .لم2ا ك2ان م2ا تق2دم ف2إن الحك2م
يكون قد تعيب بالبطالن بما يوجب نقضه ((.
) ﻨﻘض  ١٩٩٠/٦/٧ط ٢٨٩٣س ٥٩ق (.
ﻜــذﻝك أﻴﻀــﺎ )) إﺒﺎﻨــﺔ اﻝﺤﻜــم ﻓــﻰ ﻤدوﻨﺎﺘــﻪ اﻝﺘــﻰ أﻗــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗﻀــﺎءﻩ واﻗﻌــﺔ اﻝــدﻋوى ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو
ﻴﻜﺸــف ﻋــن اﺨــﺘﻼل ﻓﻜرﺘــﻪ ﻋــن ﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ اﻝﺘــﻰ دان اﻝﻤﺤﻜــوم ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﻬــﺎ وﻋــدم اﺴــﺘﻘرارﻫﺎ ﻓــﻰ ﻋﻘﻴــدة
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝذى ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﻜم اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ((.
) مجموعة أحكام محكمة النقص س ٢٥ق ٧٥ص.(٣٤٤
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻝﺒــﻴن ﻤــن ﻤــدوﻨﺎت اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ أن ﻓﺎﺘﺤﺘــﻪ ﻫــﻰ اﻴـ ـراد أﺴ ــﻤﺎء
اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻝﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ ﻋﺸــر ﺜــم ﺘطــرق اﻝــﻰ اﻻﺴــﻨﺎد ورﺼــد ﻤــﺎ ﻫــو ﻤﺴــﻨد ﻝﻠﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻷﺤــد ﻋﺸــر ﻓﻘــط ﺜــم
أﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ وﻗﻀﻰ ﺒﺎﻻداﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن وردت أﺴﻤﺎؤﻫم ﻓـﻰ أﻤـر اﻻﺤﺎﻝـﺔ وﻫـم ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻋﺸـرة ﺤﺎﻝـﺔ
أﻨﻪ ﻝم ﻴورد ﺴوى أﺤد ﻋﺸر ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺼدر أﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم ﻫو اﻴـراد اﻷﺤـد ﻋﺸـر
ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻷول دون ﺒﺎﻗﻰ اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺜم ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم ﺒﺎداﻨﺘﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ دون اﻝﺤﺎدى ﻋﺸر.
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜﺎﻨــت ﻤــدوﻨﺎت اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ران ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺘﻨــﺎﻗض واﻻﻀــطراب ﻤﻤــﺎ
ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘض اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ .
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اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻘﺼور ﻓﻰ اﻝﺘﺴﺒﻴب واﻻﺨﻼل ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع واﻝﻔﺴﺎد ﻓـﻰ اﻻﺴـﺘدﻻل ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤـن اﻻﺤﻜـﺎم اﻝﻤﺠﻴـدة
واﻝﻔرﻴدة اﻝﺘﻰ ارﺴﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض أن اﻻذن ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﻫو اﺠراء ﻤن اﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻻ ﻴﺼﺢ
اﺼدارﻩ اﻻ ﻝﻀﺒط ﺠرﻴﻤﺔ وﻗﻌت وﺘرﺠﺢ وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل وﻗﺎم ﻤن اﻝدﻻﺌل ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺤدوﺜﻬﺎ.
وﻜذﻝك
ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻘرر أن اﻻﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺞ ﻗطﻌﻴﺔ اﻝﺜﺒوت  ٠٠٠ﻋﻠـﻰ
اﻝﺠزم واﻝﻴﻘﻴن وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝظن واﻝﺤدس واﻝﺘﺨﻤﻴن.
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك ﻓﺈﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻘــرر أن اﻝﺘﺤرﻴــﺎت ﻻ ﺘﻌــدو أن ﺘﻜــون أرﻴــﺎ ﻝﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺤﺘﻤــل
اﻝﺼدق واﻝﻜذب  ٠٠وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ وﺤدﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻹداﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻝـك ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻌـدو ﻤﺠـرد ﻀـﻤﺎﺌم
وﻗد ﺘﻜون ﻤؤﻴدﻩ ﻻدﻝـﺔ اﺨـرى  ٠٠ﻫـذا اﻝـﻰ أن اﻝﻘﺎﻀـﻰ ﻻ ﻴﻘـﻴم رأﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ رأى ﻏﻴـرﻩ ﺒـل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ
ﻴﺴﺘظﻬرﻩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤن أوراق اﻝدﻋوى.
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻻذن اﻝﺼــﺎدر ﻤــن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻓــﻰ  ٢٠٠٧/١١/٢٢ﻝﻠﻌﻘﻴــد.../
ﺒﻀﺒط وﺘﻔﺘﻴش ﺸﺨص وﻤﺴﻜن وﻤﻠﺤﻘﺎت ﺴﻜن اﻝﻤﺘﺤرى ﻋﻨﻬم.
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت أن ﻤﺤﻀــر اﻝﺘﺤرﻴــﺎت اﻝــذى ﺼــدر اﻻذن ﺒﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ ﻝ ـم ﻴﺸــﺘﻤل ﺴــوى ﻋﻠــﻰ
ﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ أﺴــﻤﺎء اﻝــذﻴن اﺠرﻴــت اﻝﻤراﻗﺒــﺔ وﺠــرت اﻝﺘﺤرﻴــﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻬــم وﻫــم )... (٣) ... (٢) ... (١
). ... (٨) ... (٧) ... (٦) ... (٥) ... (٤
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت أن اﻝطـﺎﻋﻨﻴن ﻝـم ﻴﻜﻨـﺎ ﻤـن ﺒـﻴن اﻻﺸـﺨﺎص اﻝـذﻴن ﺸـﻤﻠﺘﻬم اﻝﺘﺤرﻴـﺎت وﻝـم ﻴـرد ﻝﻬـم
ذﻜر ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن.
ﻝﻤــﺎ ﻜ ــﺎن ذﻝــك وﻜ ــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت أن ﻜ ــﻼ ﻤــن اﻝط ــﺎﻋﻨﻴن ﺤــول اﻝ ــﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻤ ــن ﻗﺴــم ﺸ ــرطﺔ
اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ وﻝــﻴس ﺒواﺴــطﺔ ﻀــﺒﺎط اﻝواﻗﻌــﺔ أى أن ﻜــﻼ ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻫــو اﻝــذى ﺒــﺎدر ﺒﺎﻝﺘوﺠــﻪ اﻝــﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ
ﻓ ــﻰ ﻴـ ــوم اﻝواﻗﻌ ــﺔ  ٢٠٠٧/١١/٢٢وﻏﺎدرﻫـ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻝﻴـ ــوم اﻝﺘ ــﺎﻝﻰ وﻤـ ــن ﺜ ــم ﻓـ ــﺄن ﻤ ــﺎ ﻗـ ــررﻩ اﻝﻌﻘﻴـ ــد ... /
ﺘدﺤﻀﻪ اﻷوراق اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻤن ﺜم ﻴﺘﻌﻴن اطراح اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن اﻝﺘﺤرﻴﺎت.
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻗــد أورد ﻓــﻰ ﻤدوﻨﺎﺘــﻪ أن اﻝﺤﺎﻀــر ﻤــﻊ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن ))واﻝﺤﺎﻀــر
ﻋن اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ طﻠب ﺒراءﺘﻬﻤﺎ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻻﻨﺘﻔـﺎء ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻠـﺒس
وﻋدم وﺠود اذن ﻤﺴﺒق ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ وﺒطـﻼن ﺘﻔﺘـﻴش اﻝﺴـﻴﺎرة ﻝﻌـدم وﺠودﻫـﺎ ﺒﺤـوزة ﺼـﺎﺤﺒﻬﻤﺎ أو
ﺘﺤت ﺴﻴطرﺘﻪ وﻗت اﻝﻀﺒط واﻨﺘﻔﺎء اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدى ﻓﻰ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻌـدم وﺠـود ﻋﻤـل اﻴﺠـﺎﺒﻰ ﻝﻬﻤـﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح اﻝواﻗﻌﺔ وأن ﺘواﺠدﻫﻤﺎ ﻜﺎن ﻋرﻀﺎ واﻨﺘﻔﺎء ﺼﻠﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﺎﻝواﻗﻌﺔ واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث
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اﻝواﻗﻌﺔ.
وﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻋن اﻝدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘـﻴش ﻻﻨﺘﻔـﺎء اﻝﺘﻠـﺒس وﻋـدم وﺠـود اذن ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝــدﻓﻊ ﻴﺨــﺎﻝف اﻝﺜﺎﺒــت ﻤــن اﻷوراق آﻴــﺔ ذﻝــك أن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻗــد اﺼــدرت اذﻨــﺎ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٢٢ﺒﻀــﺒط وﺘﻔﺘــﻴش ﻤــن ﺸــﻤﻠﻬم ﻤﺤﻀــر اﻝﺘﺤرﻴــﺎت وﻤــن ﻴﺘواﺠــد ﻤﻌﻬــم ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس
وﻜذا ﻀـﺒط وﺘﻔﺘـﻴش وﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻨﻘـل  .وﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻝﻤﺘﻬﻤـﻴن اﻝ ارﺒـﻊ واﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﻠـذﻴن ﻜﺎﻨـﺎ ﻤﺘواﺠـدﻴن ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴــرح اﻝﺤــﺎدث ﻤــﻊ اﻝﻤــﺘﻬم اﻷول وﺤــﺎل ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺴــﺎﺒﻊ اﻝﻔ ـرار ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة رﻗــم  ٤٧٣٩٤ﻤﻨطﻘــﺔ
ﺤرة ﺒور ﺴﻌﻴد ﻤن ﻤﺴرح اﻝﺤﺎدث ﺒﻌد ﺘﺒﺎدل اطـﻼق اﻝﻨـﺎر ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻬﻤـﻴن وﻗـوات اﻝﺸـرطﺔ وﻫـو اﻷﻤـر
اﻝــذى ﻴﻜــون ﻤﻌــﻪ اﻝﻘــﺒض واﻝﺘﻔﺘــﻴش وﺘﻔﺘــﻴش اﻝﺴ ـﻴﺎرة ﻗــد ﺠــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨد ﺼــﺤﻴﺢ وأن اﻝﻤﺘﻬﻤــﺎن ﻤﻤــن
ﺸﻤﻠﻬم اذن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎرة ﻓﻰ ﺤﻴﺎزة ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ وﻫو اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝذى ﺘم ﻀـﺒطﻪ ﻓـﻰ
ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻓـﻰ ﺘﻠـك اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻔﺘـﻴش اﻝﺴـﻴﺎرة اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻪ وﻤـن ﺜـم ﻴﻜـون اﻝـدﻓﻊ ﻏﻴـر
ﺴدﻴد ((.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻜذﻝك ﻓﺄن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ.
اﻝﺴﺒب اﻝراﺒــﻊ
اﻻﺨﻼل ﺒدﻓﺎع ﺠوﻫرى واﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر ﻓﻰ ﻗﻀﺎء ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝـﻨﻘض )) ﻴﺸـﺘرط ﻓـﻰ اﻝـدﻓﺎع اﻝﺠـوﻫرى ﻜﻴﻤـﺎ ﺘﻠﺘـزم
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌرض ﻝﻪ واﻝرد ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻜون ﻤﻊ ﺠوﻫرﻴﺘﻪ ﺠدﻴﺎ ﻴﺸﻬد ﻝـﻪ اﻝواﻗـﻊ وﻴﺴـﺎﻨدﻩ ﻓـﺈذا ﻜـﺎن
ﻋﺎرﻴــﺎ ﻋــن دﻝﻴﻠــﻪ وﻜــﺎن اﻝواﻗــﻊ ﻴدﺤﻀــﻪ ﻓــﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺘﻜــون ﻓــﻰ ﺤــل ﻤــن اﻻﻝﺘﻔــﺎت اﻝﻴــﻪ دون أن
ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺤﻜﻤﻬﺎ وﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺴﻜوﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﺨﻼﻻ ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع وﻻ ﻗﺼو ار ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ((٠
) ١٩٧٨/١٠/٣٠أﺤﻜــــﺎم اﻝــــﻨﻘض س ٢٩ق ١٥٤ص ١٩٧٥/١٢/٢٢ ، ٥٧٣س ٢٦ق١٨٨
ص ١٩٦٩/٦/٣٠ ، ٨٦١س ٢٠ق ١٩٢ص٠( ٩٧٠
وكذلك )) يشترط فى الدفاع الج2وھرى كيم2ا تلت2زم المحكم2ة بااللتف2ات إلي2ه وال2رد علي2ه أن
يكون مع جوھريته جديا ً وأن يشھد ل2ه الواق2ع ويس2انده  ،أم2ا إذا ك2ان عاري2ا ً م2ن دليل2ه ف2ال تثري2ب
على المحكمة إن ھى التفتت عنه لما ارتأته من ع2دم جديت2ه وع2دم اس2تناده إل2ى واق2ع يظ2اھره وال
يعي22ب حكمھ22ا خل22وه م22ن ال22رد علي22ه وحس22به أو ي22ورد األدل22ة المنتج22ة الت22ى ص22حت لدي22ه عل22ى م22ا
استخلصه من وقوع الجريمة (( .
)  ١٩٨٣/٥/٣أحكام النقض س ٣٤ق ١٢١ص.(٦١٢
وﻜذﻝك أﻴﻀﺎ )) اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوﻫرى ﻫو اﻝذى ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ  -ﻝو ﺼﺢ  -ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻪ اﻝرأى ﻓﻰ
اﻝدﻋوى ﻓﺘﻠﺘزم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻠوﻏﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻻﻤر ﻓﻴـﻪ دون أن ﺘﻌﻠـق ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺒدﻴـﻪ
اﻝﻤﺘﻬم ﺘﺄﻴﻴدا ﻝدﻓﺎﻋﻪ أو ﺘرد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘؤدى إﻝﻰ اطراﺤﻪ (( ٠
١٧

) ١٩٧٢/٢/٢١أحكام النقض س ٢٣ق ٥٣ص٠( ٢١٤
وﻓﻰ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق )) ﺴﻜوت اﻝﺤﻜـم ﻋـن دﻓـﺎع ﺠـوﻫرى اﻴـرادا ﻝـﻪ وردا ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺼـم ﺒﺎﻝﻘﺼـور
اﻝﻤﺒطل ﺒﻤﺎ ﻴوﺠب ﻨﻘﻀﻪ((٠
)  ١٩٧٣/٢/١١أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س ٢٤ق ٣٢ص٠( ١٥١
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻤﺤﻀر ﻀـﺒط اﻝواﻗﻌـﺔ اﻝـذى ﺤـررﻩ اﻝﻌﻘﻴـد  ... /ﺒﺘـﺎرﻴﺦ ٢٠٠٧/١١/٢٢
أﻨﻪ " أﺜـر اﻻﻨﺘﻘـﺎل اﻝـﻰ ﻤﺴـرح اﻷﺤـداث وﺘﺒـﺎدل اطـﻼق اﻝﻨـﺎر ﺒـﻴن اﻝﻘـوات اﻝزاﺤﻔـﺔ اﻝـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻝﺠرﻴﻤـﺔ
وﺒــﻴن ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن ﺴــﻘط ﺨﻼﻝﻬــﺎ ارﺒﻌــﺔ ﻗﺘﻠــﻰ وﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎﺒﻴن ﻤــن ﺒﻴــﻨﻬم اﻝطﺎﻋﻨــﺎن وﻨﻘﻠ ـوا
ﺠﻤﻴﻌﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻝﻠﻌﻼج.
وﻜــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت ﻤــن اﻝﺘﻘرﻴ ـرﻴن اﻝطﺒﻴــﻴن اﻷوﻝــﻴن اﻝﺼــﺎدرﻴن ﻤــن ﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺒــور ﺴــﻌﻴد اﻝﻌــﺎم أﻨــﻪ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻋﻨﻴن ﻓﺈن ظروف دﺨوﻝﻬﻤﺎ وﺨروﺠﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻰ -:
ﺘﻘرﻴـ ــر طﺒـ ــﻰ اﺒﺘـ ــداﺌﻰ ﺼـ ــﺎدر ﻤـ ــن ﻤﺴﺘﺸـ ــﻔﻰ ﺒـ ــور ﺴـ ــﻌﻴد اﻝﻌـ ــﺎم ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١١/٢٥ﺨـ ــﺎص
ﺒــﺎﻝﻤﺘﻬم .../واﻝﺜﺎﺒــت اﻨــﻪ ﺤــول ﺒﺨطــﺎب ﻤــن ﻗﺴــم ﺸــرطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻴــوم اﻷﺤــد اﻝﺴــﺎﻋﺔ  ٢/٣٠ص
ﺒﺘــذﻜرة اﺴــﺘﻘﺒﺎل رﻗــم  ١٤٤٦١٥ووﺠــد أﻨــﻪ ﻴﻌــﺎﻨﻰ ﻤــن " إدﻋــﺎء اﺼــﺎﺒﺔ ﺒطﻠــق ﻨــﺎرى وﺒﺎﻝﻜﺸــف اﻝطﺒــﻰ
ﻋﻠﻴـﻪ وﺠــد ﺠـروح ﻤﺘﻬﺘﻜــﺔ ﺒﺎﻝﻔﺨــذ اﻷﻴﻤـن واﺸــﺘﺒﺎﻩ ﻜﺴــر ﺒﺎﻝﻔﺨـذ واﺸــﺘﺒﺎﻩ ﻗطــﻊ ﺒﺎﻝﻌﺼـب واﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻤﺘوﺴطﺔ وادﺨل اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻝﻠﻌﻼج".
" ﺨطــﺎب دﺨــول وﺨــروج ﻤ ـرﻴض ﺼــﺎدر ﻤــن ﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺒورﺴــﻌﻴد ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١٢/١٦واﻝﺜﺎﺒــت
ﻓﻴﻪ أن اﻝﻤـرﻴض  ... /دﺨـل اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١١/٢٥وﺨـرج ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـذات اﻝﺘـﺎرﻴﺦ واﻻﺼـﺎﺒﺔ
ﻫــﻰ طﻠــق ﻨــﺎرى ﺒﺎﻝﻔﺨــذ اﻷﻴﻤــن ادى اﻝــﻰ ﻓﺘﺤــﺔ دﺨــول وﺨــروج ﺒﺎﻝﻔﺨــذ اﻷﻴﻤــن واﻝﺘوﺼــﻴﺔ اﻝطﺒﻴــﺔ ﻫــﻰ
ﺨرج ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﻐﻴﺎرات ﺒﺎﻝﻌﻴﺎدة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ"
ﺘﻘرﻴ ـ ــر طﺒـ ـ ــﻰ اﺒﺘـ ـ ــداﺌﻰ ﺼـ ـ ــﺎدر ﻤـ ـ ــن ﻤﺴﺘﺸـ ـ ــﻔﻰ ﺒورﺴـ ـ ــﻌﻴد اﻝﻌـ ـ ــﺎم ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١١/٢٥ﺨـ ـ ــﺎص
ﺒﺎﻝﻤﺘﻬم .../واﻝﻤﺤول ﺒﺨطﺎب ﻤن ﻗﺴـم ﺸـرطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١١/٢٥ﻴـوم اﻻﺤـد اﻝﺴـﺎﻋﺔ
 ٢/٣٠وﺘﺒــﻴن أﻨــﻪ ﻴﻌ ـﺎﻨﻰ ﻤــن ادﻋــﺎء اﺼــﺎﺒﺔ ﺒطﻠــق ﻨــﺎرى وﺒﺎﻝﻜﺸــف اﻝطﺒــﻰ وﺠــد ﺠــرح ﻤﺘﻬﺘــك وﻓﺘﺤــﺔ
دﺨـ ــول ﺒﺎﺴـ ــﻔل اﻝﻜﺘـ ــف اﻻﻴﺴـ ــر ﻤـ ــن اﻝﺨﻠـ ــف واﻝﺤﺎﻝـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻤﺘوﺴـ ــطﺔ وادﺨـ ــل اﻝﻤﺴﺘﺸـ ــﻔﻰ ﻝﻤﻼﺤظـ ــﺔ
واﻝﻌﻼج.
ﺨطﺎب دﺨول وﺨـروج ﻤـرﻴض ﺼـﺎدر ﻤـن ﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﺒـور ﺴـﻌﻴد ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١٢/١٦ﺒﺎﺴـم
اﻝﻤـ ـرﻴض  ... /ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــدﺨول  ٢٠٠٧/١١/٢٥واﻝﺨــروج  ٢٠٠٧/١٢/٢٧اﻝﺘﺸــﺨﻴص " طﻠــق ﻨــﺎرى
ﺒﺎﻝظﻬر ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻴﺴرى وﺠود ﻓﺘﺤﺔ دﺨول اﻋﻠﻰ ﻋظﻤﺔ اﻝﻠوح.
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اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝطﺒﻴﺔ  -:ﺨروج ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻴﺎدة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ.
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝورﻗﺘﻴن اﻝرﺴﻤﻴﺘﻴن أن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺤوﻻن ﻤن ﻗﺴم ﺸرطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ أى
ﻝﻴﺴــﺎ ﻤــن ﺒــﻴن اﻝــذﻴن ورد ﻓــﻰ ﻤﺤﻀــر ﻀــﺒط اﻝواﻗﻌــﺔ ﻨﻘﻠﻬــم اﻝﻴﻬــﺎ وأﻨﻬﻤــﺎ ﻏــﺎد ار اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻓــﻰ اﻝﻴــوم
اﻝﺘﺎﻝﻰ .
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن اﻝدﻓﺎع اﻝﻤﺒدى ﻤـن اﻝطـﺎﻋﻨﻴن ﻴﻌﺘﺒـر – ﻓـﻰ ﺨﺼـوص ﻫـذﻩ اﻝـدﻋوى – ﻤـن
ﻗﺒﻴــل أو ﻤــن ﻓﺼــﻴل اﻝــدﻓﺎع اﻝﺠــوﻫرى ﻤﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻻزﻤــﻪ أن ﺘﻘﺴــطﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺤﻘــﻪ وﺘﻨزﻝــﻪ اﻝﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﺘــﻰ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻠوﻏﺎ اﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻝو ﺼﺢ ﻻﻤﻜـن أن ﻴﺘﻐﻴـر ﺒـﻪ وﺠـﻪ اﻝـرأى ﻓـﻰ
اﻝدﻋوى.
وﻜﺎﻨـت ﺠوﻫرﻴـﺔ ﻫــذا اﻝـدﻓﺎع ﺘﺘﻤﺜــل ﻓـﻰ اﻝــرواﻴﺘﻴن اﻝﻤﺘﻀـﺎدﺘﻴن ﺒــﻴن ﻤـﺎ ذﻫــب اﻝﻴـﻪ اﻝﻀــﺎﺒط.../
ﻋــن ﻤﻜــﺎن وزﻤــﺎن وﻤﻼﺒﺴــﺎت ﻀــﺒط اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﺜﺒــت ﻤــن اﻝﺘﻘرﻴ ـرﻴن اﻝطﺒﻴــﻴن اﻝﺼــﺎدرﻴن ﻤــن
اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ وﻤﻔﺎدﻫﻤــﺎ أﻨﻬﻤــﺎ ﻫﻤــﺎ اﻝﻠــذان ﺘوﺠﻬــﺎ وﺤــوﻻ اﻝﻴﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺴــم ﺸــرطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ وأن اﺼــﺎﺒﺘﻬﻤﺎ
ﻫﻰ ﺜﻤرة ﻻطﻼق اﻝﻨﺎر اﻝﻌﺸواﺌﻰ.
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻗــد أورد ﻓــﻰ ﻤدوﻨﺎﺘــﻪ أن اﻝﺤﺎﻀــر ﻤــﻊ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن ))واﻝﺤﺎﻀــر
ﻋن اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ طﻠب ﺒراءﺘﻬﻤﺎ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻻﻨﺘﻔـﺎء ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻠـﺒس
وﻋدم وﺠود اذن ﻤﺴﺒق ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ وﺒطـﻼن ﺘﻔﺘـﻴش اﻝﺴـﻴﺎرة ﻝﻌـدم وﺠودﻫـﺎ ﺒﺤـوزة ﺼـﺎﺤﺒﻬﻤﺎ أو
ﺘﺤت ﺴﻴطرﺘﻪ وﻗت اﻝﻀﺒط واﻨﺘﻔﺎء اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدى ﻓﻰ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻌـدم وﺠـود ﻋﻤـل اﻴﺠـﺎﺒﻰ ﻝﻬﻤـﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــرح اﻝواﻗﻌــﺔ وأن ﺘواﺠــدﻫﻤﺎ ﻜــﺎن ﻋرﻀــﺎ واﻨﺘﻔــﺎء ﺼــﻠﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن ﺒﺎﻝواﻗﻌــﺔ واﺴــﺘﺤﺎﻝﺔ ﺤــدوث
اﻝواﻗﻌﺔ.
وﻝﻤﺎ أﻨﻪ ﻋن اﻝدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘـﻴش ﻻﻨﺘﻔـﺎء اﻝﺘﻠـﺒس وﻋـدم وﺠـود اذن ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝــدﻓﻊ ﻴﺨــﺎﻝف اﻝﺜﺎﺒــت ﻤــن اﻷوراق آﻴــﺔ ذﻝــك أن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻗــد اﺼــدرت اذﻨــﺎ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٢٢ﺒﻀــﺒط وﺘﻔﺘــﻴش ﻤــن ﺸــﻤﻠﻬم ﻤﺤﻀــر اﻝﺘﺤرﻴــﺎت وﻤــن ﻴﺘواﺠــد ﻤﻌﻬــم ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس
وﻜذا ﻀـﺒط وﺘﻔﺘـﻴش وﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻨﻘـل  .وﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻝﻤﺘﻬﻤـﻴن اﻝ ارﺒـﻊ واﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﻠـذﻴن ﻜﺎﻨـﺎ ﻤﺘواﺠـدﻴن ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴــرح اﻝﺤــﺎدث ﻤــﻊ اﻝﻤــﺘﻬم اﻷول وﺤــﺎل ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺴــﺎﺒﻊ اﻝﻔ ـرار ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة رﻗــم  ...ﻤﻨطﻘــﺔ ﺤ ـرة
ﺒورﺴﻌﻴد ﻤن ﻤﺴرح اﻝﺤﺎدث ﺒﻌد ﺘﺒـﺎدل اطـﻼق اﻝﻨـﺎر ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻬﻤـﻴن وﻗـوات اﻝﺸـرطﺔ وﻫـو اﻷﻤـر اﻝـذى
ﻴﻜــون ﻤﻌــﻪ اﻝﻘــﺒض واﻝﺘﻔﺘــﻴش وﺘﻔﺘــﻴش اﻝﺴــﻴﺎرة ﻗــد ﺠــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨد ﺼــﺤﻴﺢ وأن اﻝﻤﺘﻬﻤــﺎن ﻤﻤــن ﺸــﻤﻠﻬم
اذن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎرة ﻓﻰ ﺤﻴـﺎزة ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ وﻫـو اﻝﻤـﺘﻬم اﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝـذى ﺘـم ﻀـﺒطﻪ ﻓـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ
ﺘﻠﺒس وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻓﻰ ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﺘﻴش اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﻤن ﺜم ﻴﻜون اﻝدﻓﻊ ﻏﻴر
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ﺴدﻴد((.
وﻜﺎن ﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﻴﺸوﺒﻪ اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺜﺎﺒـت
ﻓﻰ اﻷوراق واﻝذى ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻗوﻝﻪ ﺒﺄن اﻝطـﺎﻋﻨﻴن ﻤﻤـن ﺸـﻤﻠﻬم اذن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ أن ﻫـذا اﻻذن
ﺠﺎء ﺨﻠوا ﻤن اﺴم اﻝطﺎﻋن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ.
ﻝﻤﺎ ﻜـﺎن ذﻝـك ﻜـذﻝك ﻓـﺄن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ اذ اطـرح ﻫـذا اﻝـدﻓﺎع وﻗﻌـد ﻋـن ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ أو اﻝـرد
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺴﺒﻴب ﻤﻌﺘﺒر ﻴﻜﻔﻰ ﻻطراﺤﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ.
اﻝﺴﺒب اﻝﺨﺎﻤس
اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻰ اﻷوراق -:
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﺒــﻴن ﻤــن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ اﻨــﻪ ﻋــول – ﻤــن ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻋــول ﻋﻠﻴــﻪ – ﻓــﻰ اداﻨــﺔ
اﻝطـــﺎﻋﻨﻴن ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﺸـــﻬدت ﺒـــﻪ زوﺠـــﺔ اﻝﻤﺠﻨـــﻰ ﻋﻠﻴـــﻪ ٠٠٠٠٠ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘـــﺎت وﺒﺎﻝﺠﻠﺴـــﺔ وﺤﺼـــل
ﺸﻬﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻗوﻝﻪ " ﻓﻘد ﺸﻬدت  ٠٠٠٠٠٠ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻝﺠﻠﺴﺔ أﻨﻬﺎ "٠٠٠٠٠
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت ﻤــن اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻤﺤﻀــر ﺠﻠﺴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ أن ﺘﻠــك اﻝﺸــﺎﻫدة
ﻗررت ﻓﻰ ﺸﻬﺎدﺘﻬﺎ اﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻀﻊ اﻋﺘداء اﻝطﺎﻋن اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻤـن ﺠﺴـم اﻝﻤﺠﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
وﺨﻠت ﺘﻠك اﻝﺸﻬﺎدة ﻤن ﺘﻘرﻴر رؤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠطﺎﻋن اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻴﻀرب اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ رأﺴﻪ وﻜﺎن اﻝﺤﻜـم
اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻗــد ﻨﻘــل ٠٠٠٠٠ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك ﻓــﺈن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ اذ اﺴــﺘﺨﻠص ﻤﻘﺎرﻓــﺔ
اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﻝﻠﺠرﻴﻤــﺔ ﻤﺴــﺘدﻻ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﺒــﺄﻗوال اﻝﺸــﺎﻫدة  ٠٠٠٠٠٠٠ﺒﺠﻠﺴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻤــن أن
اﻝطﺎﻋﻨﻴن ﻀرﺒﺎ اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ رأﺴﻪ ﻴﻜون ﻗد اﻗﺎم ﻗﻀﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ اﺼل ﻝﻪ ﻓـﻰ اﻷوراق
وﻻ ﻴﻐﻴــر ﻤــن اﻻﻤــر أن ﻴﻜــون اﻝﺤﻜــم ﻗــد اﺨــذ ﺒــﺄﻗوال ﺘﻠــك اﻝﺸــﺎﻫدة ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻤــﺎدام أﻨــﻪ اﺴــﺘدل
ﻋﻠﻰ ﺠدﻴﺘﻬﺎ ﺒﺄﻗواﻝﻬﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ اﺼـل ﻝـﻪ ﻓـﻰ اﻷوراق وﻻ ﻴرﻓـﻊ ﻫـذا اﻝﻌـوار ﻤـﺎ أوردﻩ
اﻝﺤﻜم ﻤن أدﻝﺔ أﺨرى اذ ان اﻻدﻝﺔ ﻓﻰ اﻝﻤـواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻨدة واﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻜـون ﻋﻘﻴـدﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬـﺎ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺤﻴث اذا ﺴﻘط اﺤدﻫﺎ أو اﺴﺘﺒﻌد ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻻﺜر اﻝـذى ﻜـﺎن ﻝﻠـدﻝﻴل اﻝﺒﺎطـل
ﻓﻰ اﻝرأى اﻝذى اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ((٠
)ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٣٠ق١١٤ص٠(٥٣٤
وﻜـذﻝك )) اذا ﻜـﺎن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ ﻗـد ﻋــول ﻓـﻰ اداﻨـﺔ اﻝطﺎﻋﻨـﺔ ) ﺒﺠرﻴﻤـﺔ ﺨطـف طﻔــل
ﺤــدﻴث اﻝﻌﻬــد ﺒــﺎﻝوﻻدة ( ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺸــﻬدت ﺒــﻪ اﻝﺸــﺎﻫدة ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت وﺒﺎﻝﺠﻠﺴــﺔ ﻤــن أﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻤــن
ﻨزﻴﻼت اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻓﻰ ﻴوم اﻝﺤﺎدث ﺴﻤﻌت ﺼوت اﻝطﺎﻋﻨﺔ اﻻوﻝﻰ ﺘردد ﻋﺒﺎرة ) أﻨـﺎ ﻨﺎزﻝـﺔ ( وأﻨﻬـﺎ
ﻓﻰ ﻓﺠر ذﻝك اﻝﻴوم رأﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل اﻝطﻔل اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺨرج ﺒﻪ ﻤـن أﺤـد ﻋﻨـﺎﺒر اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ وﺘﻬـﺒط
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ﺒﻪ اﻝﻰ اﻝطﺎﺒق اﻝﺜﺎﻨﻰ وﻜﺎﻨت اﻝﺜﺎﺒت ﻤن اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻀـر ﺠﻠﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ أن ﺘﻠـك اﻝﺸـﺎﻫدة
ﻗد اﻗﺘﺼـرت ﺸـﻬﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـول ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺴـﻤﻌت ﺼـوت اﻝطﺎﻋﻨـﺔ وﻫـﻰ ﺘـردد ﻋﺒـﺎرة ) أﻨﻬـﺎ ﻨﺎزﻝـﺔ (
وﺨﻠت ﺘﻠك اﻝﺸﻬﺎدة ﻤن ﺘﻘرﻴر رؤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻬـﺎ وﻫـﻰ ﺘﺤﻤـل اﻝطﻔـل اﻝﻤﺠﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون
ﻓﻴﻪ اذا اﺴﺘﺨﻠص ﻤﻘﺎرﻓﺔ اﻝطﺎﻋﻨﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤـﺔ ﻤﺴـﺘدﻻ ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﺒـﺄﻗوال اﻝﺸـﺎﻫدة ﺒﺠﻠﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ
ﻴﻜــون ﻗــد أﻗــﺎم ﻗﻀــﺎءﻩ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻻ أﺼــل ﻝــﻪ ﻓــﻰ اﻻوراق وﻻ ﻴﻐﻴــر ﻤــن اﻷﻤــر ﻜــون اﻝﺤﻜــم ﻗــد أﺨــذ
ﺒــﺄﻗوال ﺘﻠــك اﻝﺸــﺎﻫدة ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ ﻤــﺎدام أﻨــﻪ ﻗــد اﺴــﺘدل ﻋﻠــﻰ ﺠــدﻴﺘﻬﺎ ﺒﺄﻗواﻝﻬــﺎ ﺒﺠﻠﺴــﺔ
اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ اﺼل ﻝﻪ ﻓﻰ اﻻوراق ((٠
) ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٢٣ق ٢٢٤ص٠(١٠١٢
وﻜـــــذﻝك أﻴﻀـــــﺎ )) ﻝﻤـــــﺎ ﻜـــــﺎن اﻝﺒـــــﻴن ﻤـــــن ﻤطﺎﻝﻌـــــﺔ اﻝﻤﻔـــــردات أن ﻤـــــﺎ ﻗررﺘـــــﻪ اﻝـــــدﻜﺘورة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ﻓـﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــو أن ﻋﻼﻤـﺎت اﺒــﺘﻼع ﺸــﻰء ﻏرﻴــب ﻜﺎﻨـت ﺒﺎدﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤطﻌــون
ﻀدﻩ ﻤﻤﺎ ﻻﺤظﺘﻪ ﻤن أن ﺤدﻗﺔ ﻋﻴﻨﻪ ﻜﺎﻨت ﻀﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺤﺠـم رأس اﻝـدﺒوس وﻝـم ﻴـرد ﺒﺄﻗواﻝﻬـﺎ أﻨﻬـﺎ
ﺸــﺎﻫدت ﺠﺴــﻤﺎ ﻏرﻴﺒــﺎ ﻓــﻰ ﻓﻤــﻪ أﻏﻔﻠــت اﺴــﺘﺨراﺠﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﻔﺼــﺢ ﻋــن أن ﻤــﺎ اﺴــﻨدﻩ اﻝﺤﻜــم إﻝﻴﻬــﺎ ﻗــد
اﻨطوى ﻋﻠﻰ ﺨطﺄ ﻓﻰ اﻝﺘﺤﺼﻴل أﺴﻠﺴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ اﻝﻰ ﻓﺴﺎد اﻝﺘدﻝﻴل((٠
) ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٢٩ق ١١٨ص٠( ٦١٠
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻀـر ﺠﻠﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ أن ﻫـؤﻻء اﻝﺸـﻬود ﻗـد
اﻗﺘﺼرت ﺸﻬﺎدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻘول ﺒﺎﺼﺎﺒﺔ اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﺜﻨﺎء ﺠﻠوﺴﻬم ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﻬﻰ وﻨﻔـوا رؤﻴـﺘﻬم
اﻝطﺎﻋن ﻴﻌﺘدى ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻴﻔر ﻤن ﻤﺤل اﻝﺤﺎدث ﻓور وﻗوﻋﻪ ﺤﺎﻤﻼ ﺴـﻜﻴﻨﺎ أو ﻤطـواة
 ،ﻓــﺈن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ اذا اﺴــﺘﺨﻠص ﻤﻘﺎرﻓــﻪ اﻝطــﺎﻋن ﻝﻠﺠرﻴﻤــﺔ ﻤﺴــﺘدﻻ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﺒــﺎﻗوال
ﻫؤﻻء اﻝﺸﻬود ﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴﻜون ﻗد اﻗﺎم ﻗﻀﺎءﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻻ اﺼـل ﻝـﻪ ﻓـﻰ اﻷوراق وﻻ ﻴﻐﻴـر
ﻤــن اﻻﻤــر أن ﻴﻜــون اﻝﺤﻜــم ﻗــد أﺨــذ ﺒــﺄﻗواﻝﻬم ﺒﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻤــﺎدام أﻨــﻪ اﺴــﺘدل ﻋﻠــﻰ ﺠــدﻴﺘﻬﺎ
ﺒﺄﻗواﻝﻬم ﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ أﺼل ﻝﻪ ﻓﻰ اﻷوراق  -وﻻ ﻴرﻓﻊ ﻫذا اﻝﻌوار ﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺤﻜـم ﻤـن
أدﻝـﺔ أﺨـرى اذ أن اﻻدﻝــﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤـواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻨدة واﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻜــون ﻋﻘﻴـدﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ
ﺒﺤﻴث اذا ﺴﻘط اﺤدﻫﺎ أو اﺴﺘﺒﻌد ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻷﺜر اﻝذى ﻜﺎن اﻝدﻝﻴل اﻝﺒﺎطل ﻓـﻰ اﻝـرأى
اﻝذى اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ ((٠
) ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٢٨ق ٤٤ص٠( ١٩٨
وﻜذﻝك ﻓﻰ ﺸﺄن اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد " اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد اﻝذى ﻴﻌﻴب اﻝﺤﻜم ﻫو اﻝـذى ﻴﻘـﻊ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻫو ﻤؤﺜر ﻓﻰ ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ "٠
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) ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٣١ق ٩٥ص٠( ٥٠٧
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻝﺤﻜــم ﻗــد اﺴــﺘﻨد ﻓﻴﻤــﺎ اﺴــﺘﻨد اﻝﻴــﻪ وﻋــول ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــول ﻋﻠﻴــﻪ اﻝــﻰ أن اﺴــﻤﻰ
اﻝطﺎﻋﻨﻴن ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن اﻻﺴﻤﺎء اﻝـذﻴن وردت ﻓـﻰ ﻤﺤﻀـر اﻝﺘﺤرﻴـﺎت وﺸـﻤﻠﻬﻤﺎ اذن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻰ
ﺤﻴن أن اﻝﺜﺎﺒت وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺠزم واﻝﻴﻘـﻴن أﻨـﻪ أﺨطـﺄ ﻓـﻰ ﻜـل ﻤـن اﻷﻤـرﻴن ذﻝـك أن ﻤﺤﻀـر اﻝﺘﺤرﻴـﺎت
اﻝذى أذﻨت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺒﺎﻝﻀﺒط واﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻝم ﻴرد ﺒـﻪ ﻫـذان اﻻﺴـﻤﺎن وﻓﻀـﻼ ﻋﻤـﺎ
ﺘﻘــدم ﻓﻘــد ذﻫــب اﻝﺤﻜــم اﻝــﻰ أن اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﻜﺎﻨــﺎ ﻤــن ﺒــﻴن اﻝــذﻴن ﻨﻘﻠﻬــم ﻀــﺒﺎط اﻝﺸــرطﺔ اﻝــﻰ ﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ
ﺒورﺴﻌﻴد اﻝﻌﺎم ﺤﺎﻝﺔ أن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن اﻷوراق اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝﺒﻴﺎن اﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ اﻝﻠذان ﺘوﺠﻬﺎ ﺒﺸﺨﺼـﻴﻬﻤﺎ
اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻴوم  ٢٠٠٧/١١/٢٢وﻏﺎدراﻫﺎ ﻴوم  ٢٠٠٧/١١/٢٣وﻫو اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻰ .
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن ﻤﺎ ﺘردى ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜم ﻴﺠﺴد اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد اﻝذى ﻴؤﺜر ﻓﻰ ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ
وﻓﻰ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ووﺠداﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﻝﺤﻜم ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﺎﻝﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﻨﺎد وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺜﺎﺒـت ﻓـﻰ اﻷوراق وﻫـو
ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ وﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ.
اﻝﺴﺒب اﻝﺴﺎدس
اﻝﻘﺼور ﻓﻰ اﻝﺘﺴﺒﻴب واﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل -:
أﻨﻪ وﻝﺌن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر طﺒﻘﺎ اﻝﻤﺎدة  ٣١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻻﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﺘواﺘر ﻓﻰ ﺸروح
اﻝﻔﻘﻬــﺎء وأﺤﻜــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء )) أن ﺘﺤﺼــﻴل ﺼــورة اﻝــدﻋوى وﻓﻬــم ﺘﺼــوﻴرﻫﺎ ﻤــﻼك اﻷﻤــر ﻓﻴــﻪ ﻤﺘــروك
ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع ﺘﺤﺼﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴطﻤﺌن ﻝﻪ ﻀﻤﻴرﻫﺎ وﻴرﺘـﺎح إﻝﻴـﻪ وﺠـداﻨﻬﺎ وﻻ ﺴـﻠطﺎن ﻻﺤـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻴﻪ ﻻﻨﻪ ﻤن اطﻼﻗﺎﺘﻬﺎ .
أﻻ أن ﺤد ذﻝك أن ﺘﻜون اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗد أﺤﺎطت ﺒﺎﻝدﻋوى ﻋن ﺒﺼـر وﺒﺼـﻴرة ووازﻨـت ﺒـﻴن اﻻدﻝـﺔ
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﺜﺒﺎﺘﺎ وﻨﻔﻴﺎ وأن ﺘورد ﻓﻰ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘطﻊ أن ﻤﺎ ﺘوردﻩ ﻝﻪ أﺼـﻠﻪ اﻝﺜﺎﺒـت ﻓـﻰ اﻷوراق
وﻤﻌﻴﻨﻪ اﻝﻘﺎﺌم ﻓﻴﻬﺎ وأن ﻴﻜـون اﻝﺤﻜـم ﻤﺒـرءا ﻤـن اﻝﺘﻌﺴـف ﻓـﻰ اﻻﺴـﺘﻨﺘﺎج وﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ اﻝﻌﻘـل واﻝﻤﻨطـق
وطﺒﺎﺌﻊ اﻷﻤور وﻜذﻝك ﻓﺈن ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﺸروط ﺒﺄن ﻴﻜون ﻤﺎ ﺘﺴـﺘﻨﺘﺠﻪ ﻴﻤﻜـن
ردﻩ اﻝﻰ اﺼﻠﻪ وﻤؤد اﻝﻴﻪ وﻤن اﺠل ﻫذا ﻗـد ﺘﻘـرر أن ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝـﻨﻘض أن ﺘراﻗـب ﺼـﺤﺔ اﻻﺴـﺘﻨﺘﺎج
اذا ﻜﺎن اﺴﺘﻘراء اﻝدﻝﻴل واﺴﺘظﻬﺎر ﺠوﻫرة ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺼدرﻩ.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن أﺴـﺎس اﻻﺘﻬـﺎم اﻝﻤﺴـﻨد ﻝﻠطـﺎﻋﻨﻴن ﻤﺼـدرﻩ وﻤﺒﻨـﺎﻩ ﻗـﺎﺌم ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺴـطرﻩ وﺤـررﻩ
وﺸــﻬد ﺒــﻪ اﻝﻌﻘﻴــد  ... /وﻜــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺠــزم واﻝﻴﻘــﻴن )) ﺜﺎﻝﺜــﺎ  -:ﻤ ـﺎ ﻗــررﻩ اﻝﻌﻘﻴــد  ...ﺠــﺎء
ﻤﻨﺎﻗﻀﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو ﺜﺎﺒت ﻓﻰ اﻻوراق -:
أن اﻝطﺎﻋﻨﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ ﻫم اﻝﻠذان ﺘوﺠﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺤﺴﺒﻤﺎ ﺴﻠف اﻝﺒﻴﺎن واﻋﺘذا ار
٢٢

ﻝﻠﺘﻜرار – ﻓﻰ ﻴوم  ٢٠٠٧/١١/٢٢ﺘﺎرﻴﺦ اﻝواﻗﻌﺔ وﻜﺎن اﻝﺨـروج ﻴـوم  ٢٠٠٧/١١/٢٣واﻨﻬﻤـﺎ ﻗـد ﺤـوﻻ
اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤن ﻗﺴم ﺸرطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻝﻴس ﺒواﺴطﺔ أى ﻤن ﻀﺒﺎط اﻝواﻗﻌﺔ.
وﻝﻤ ــﺎ ﻜ ــﺎن اﻝﺜﺎﺒ ــت ﻤ ــن اﺴ ــﺘﻘراء أﻗـ ـوال ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝﻤﺘﻬﻤ ــﻴن ﻓ ــﻰ اﻝواﻗﻌ ــﺔ ﻝ ــم ﻴ ــذﻜر اﻝﻤﺘﺤ ــرى ﻋ ــﻨﻬم
واﻝﺼﺎدر ﺒﺨﺼوﺼﻬم اذن اﻝﻀﺒط واﻝﻘﺒض ﻝﺘﻔﺘﻴش ﻝـم ﻴـرد ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن أﺤـدﻫم ووﺠـود أى ﻋﻼﻗـﺔ ﻤـن
ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴد ﺒﻜل ﻤـن اﻝﻤﺘﻬﻤـﻴن اﻝ ارﺒـﻊ واﻝﺴـﺎﺒﻊ أو ﺘواﺠـدﻫم ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـرح اﻝﺤـﺎدث وﻜﺎﻨـت اﻷوراق ﻗـد
ﺨﻠــت ﻤــن وﺠــود ﻋﻼﻗــﺔ أو اﺘﻔــﺎق أو ﺜﻤــﺔ ﻨﺸــﺎط ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ وﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻵﺨ ـرﻴن ﻓﻀــﻼ ﻋــن أن
اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﻝم ﺘﺴﻔر ﻋن ﺜﻤﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك.
ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ذﻝــك ﻓﺈﻨـﻪ وﻝـﺌن أﺴــﻔرت اﻝﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﻝﻠﺴـﻴﺎرة رﻗــم  ٤٧٣٩٤اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺘﻬم  ... /ورد ﺒﻬــﺎ
أﻨﻪ ﺒﻤﻨﺎظرة اﻝﺴﻴﺎرة ﺘﺒﻴن أﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎرة ﻤﺎرﻜﺔ ﻫوﻨدا ﺴﻴﺘك ﺤﻤـراء اﻝﻠـون ﺘﺤﻤـل رﻗـم  ...ﻤﻼﻜـﻰ ﺒورﺴـﻌﻴد
وﻗ ــد ﺘﻼﺤ ــظ وﺠ ــود أﺜ ــﺎر طﻠ ــق ﻨ ــﺎرى ﺒﺎﻻﻜﺼ ــدام اﻷﻤ ــﺎﻤﻰ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨ ــب اﻷﻴﺴ ــر واﻝزﺠ ــﺎج اﻷﻤ ــﺎﻤﻰ ﻤ ــن
اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻷﻴﺴ ــر وﻜ ــذا أﺜ ــﺎر طﻠ ــق ﻨ ــﺎرى ﺒ ــﺎﻝرﻓرف اﻷﻴﻤ ــن ﻤ ــن أﺴ ــﻔل وطﻠﻘﺘ ــﻴن ﻨ ــﺎرﻴﺘﻴن ﺒﺎﻻﻜﺼ ــدام
اﻝﺨﻠﻔﻰ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻴﻤﻨﻰ وﻜذﻝك طﻠق ﻨﺎرى أﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝزﺠﺎج ﺒﺎﻝﺴﻘف.
وﻗـ ــد ﺘﻼﺤـ ــظ ﺘﻬﺸـ ــم اﻝزﺠـ ــﺎج اﻝﺨﻠﻔـ ــﻰ ﺘﻤﺎﻤـ ــﺎ وأﺜـ ــﺎر طﻠـ ــق أﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻔـ ــﺎﻨوس اﻷﻴﻤـ ــن اﻷﻤـ ــﺎﻤﻰ وأﻨـ ــﻪ
وﺒﻤﻨﺎظرة اﻝﺴﻴﺎرة ﻤن اﻝداﺨل ﻋﺜر ﻋﻠﻰ دﻓﺘر ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة " دﻓﺘر اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة " ﺒﺸﻤﺎﺴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎرة
ﺒﺎﺴــم  ... /وﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ أﻏـ ـراض ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ وﻝ ــم ﻴﺘﺒــﻴن ﺒﻬ ــﺎ ﺜﻤ ــﺔ أﺜــﺎر ﻝ ــدﻤﺎء ﺤﻴ ــث طﻠﺒﻨــﺎ ﻤ ــن ﻤراﻓﻘﻨ ــﺎ
اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﻓﻘرر ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻘد أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻀﺒط وﻝم ﻨﺘﻤﻜن ﻤن ﻓﺘﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺴﻴﺎرة٠
وﻤﻔــﺎد ذﻝــك ﻋــدم ﺘـواﻓر ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤــﺘﻬم اﻝ ارﺒــﻊ واﻝﺴــﺎﺒﻊ وأن اﻝﺴــﻴﺎرة ﻝــم ﺘﻀــﺒط ﺒﺤــوزة
اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺴﺎﺒﻊ  .ﻫذا اﻝﻰ أﻨﻪ ﻝو أن اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻜﺎن ﻤﺘواﺠد ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة وﺘﻤت اﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻜـﺎن ﻝ ازﻤـﺎ
ﺒﺎﻝﻌﻘــل واﻝﻤﻨطــق وﺠــود أﺜــﺎر ﻝــدﻤﺎء داﺨــل اﻝﺴــﻴﺎرة وﻫــو ﻤــﺎ ﻝــم ﻴــرد ﻓــﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ اﻝﺘــﻰ أﺠرﺘﻬــﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ .
وﻻ ﻴﻘــدح ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻨظــر وﺠــود آﺜــﺎر طﻠﻘــﺎت ﻨﺎرﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﺠ ـزاء اﻝﺴــﻴﺎرة ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺼــﺎدف
ﻤرورﻫــﺎ ﺨــﻼل اطــﻼق اﻝﻨــﺎر اﻝــذى اﺴــﺘﻤر ﻝﻤــدة طوﻴﻠــﺔ ﻤﻤــﺎ دﻋــﺎ اﻝطــﺎﻋن اﻝﺜــﺎﻨﻰ ﻝﺘرﻜﻬــﺎ وﻤــن ﺜــم ﻓــﺈن
ﻤﺠرد وﺠود ﺘﻠك اﻵﺜﺎر ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺒـﺄى ﺤـﺎل ﻝﻠﻘـول ﺒﺎﻨﺨ ارطـﻪ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻝﺤـدث وأن اﻝﺼـدﻓﺔ اﻝﺒﺤﺘـﺔ ﻫـﻰ
اﻝﺘﻰ ﻗﺎدﺘﻪ وﻝو ﺤﺘﻰ ﻻﺴﺘطﻼع آﻓﺎق ﺘﻠك اﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﺠﻤﻌت ﻗوات ﺸﺘﻰ.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻓﺈن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ اذ دان اﻝطـﺎﻋن وﺼـب ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻌـذاب ووﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘوﺒـﺔ
ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﺎﻝﻔﺴـﺎد ﻓـﻰ اﻻﺴـﺘدﻻل واﻝﻘﺼـور ﻓـﻰ اﻝﺘﺴـﺒﻴب اﻝـذى ﻴﺼـم ﻗﻀـﺎء اﻝﺤﻜـم ﺒـﺎﻝﺒطﻼن
ﺒطﻼﻨﺎ ﻴﻨﺤدر اﻝﻰ درﺠﺔ اﻻﻨﻌدام ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ.
٢٣

اﻝﺴﺒب اﻝﺴﺎﺒﻊ
اﻝﺨطﺄ ﻓﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻ ل -:
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﻤﺸــرع اذ ﻨــص ﻓــﻰ اﻝﻤــﺎدة  ٣٠ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻻﺠــراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ))ﺘﻜــون
اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒرﻫﺔ ﻴﺴﻴرة ٠وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬـﺎ اذا
ﺘﺒﻊ اﻝﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ  ،أو إذا ﺘﺒﻌﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻊ اﻝﺼـﻴﺎح أﺜـر وﻗوﻋﻬـﺎ  ،أو إذا وﺠـد ﻤرﺘﻜﺒﻬـﺎ
ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ ﺒوﻗت ﻗرﻴب ﺤﺎﻤﻼ آﻻت أو أﺴـﻠﺤﺔ أو أﻤﺘﻌـﺔ أو أوراﻗـﺎ أو أﺸـﻴﺎء أﺨـرى ﻴﺴـﺘدل ﻤﻨﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﺎﻋل أو ﺸرﻴك ﻓﻴﻬﺎ  ،أو إذا وﺠدت ﺒﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت آﺜﺎر أو ﻋﻼﻤﺎت ﺘﻔﻴد ذﻝـك((٠ﻓﻘـد
دل – وﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘواﺘرت ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝـﻨﻘض )) أن اﻝﻘـﺎﻨون ﻗـد ذﻜـر ﺤـﺎﻻت اﻝﺘﻠـﺒس ﻋﻠـﻰ
ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﻤﺜﻴل  ،ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻝﺘوﺴـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒطرﻴـق اﻝﻘﻴـﺎس أو اﻝﺘﻘرﻴـب
ٕ .واذن ﻓـﻼ ﻴﺠــوز ﻝرﺠــﺎل اﻝﻀــﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ  -ﻤــﺎدام اﻝﻤــﺘﻬم ﻝــم ﻴﻜــن ﻓــﻰ اﺤــدى ﺤــﺎﻻت اﻝﺘﻠــﺒس
اﻝﻤذﻜورة – اﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ أن ﺤﺎﻝﺘﻪ أﻗرب ﻤﺎ ﺘﻜون إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎرى ((٠
)  ١٩٣٨/٦/٢٠ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ج ٤ق ٢٤٢ص٠( ٢٦٨
وﻜذﻝك )) اﻝﺘﻠـﺒس وﺼـف ﻴـﻼزم اﻝﺠرﻴﻤـﺔ ذاﺘﻬـﺎ ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن ﺸـﺨص ﻤرﺘﻜﺒﻬـﺎ وﻻ ﻴﻠـزم
ﻝﻠﻜﺸــف ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ أن ﺘﻜــون اﻝرؤﻴــﺔ ﺒــذاﺘﻬﺎ ﻫــﻰ وﺴــﻴﻠﺔ ﻫــذا اﻝﻜﺸــف ﺒــل ﻴﻜﻔــﻰ ان ﻴﻜــون
ﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻗـد ﺤﻀـر ارﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺒﻨﻔﺴـﻪ وأدرك وﻗوﻋﻬـﺎ ﺒـﺄى ﺤﺎﺴـﺔ ﺘﺴـﺘوى ﻓـﻰ ذﻝـك ﺤﺎﺴـﺔ اﻝﺒﺼـر أو
اﻝﺴﻤﻊ أو اﻝﺸم ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻫذا اﻻدراك ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺸـﻜﺎ وﻝـﻴس ﻓـﻰ اﻝﻘـﺎﻨون ﻤـﺎ ﻴﻤﻨـﻊ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺤدود ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻘدﻴر أدﻝﺔ اﻝدﻋوى((٠
) ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض س ٣٤ق ١٨٧ص٠(٩٤٠
وكذلك ايضا )) إن حاالت التلبس واردة فى الم2ادة  ٨م2ن ق2انون تحقي2ق الجناي2ات عل2ى س2بيل
الحصر  ،فالقاضى ال يملك خل2ق ح2االت تل2بس جدي2دة غي2ر الح2االت الت2ى ذكرھ2ا الق2انون ب2النص .
ولك22ى يمك22ن الق22ول بت22وفر ش22رط التل22بس ال22ذى يفس22ح لم22أمورى الض22بطية القض22ائية ف22ى س22لطات
التحقي22ق الت22ى فص22لھا الب22اب الث22انى م22ن الكت22اب األول م22ن ق22انون تحقي22ق الجناي22ات  -ومنھ22ا دخ22ول
منزل المتھم وتفتيشه بغير حاجة إلى استئذان النيابة  -يجب أن يك2ون م2أمور الض2بطية القض2ائية
قد شاھد بنفسه الجانى وھو فى إحدى حاالت التلبس التى عددتھا المادة  ٨س2الفة ال2ذكر  .ف2إذا ل2م
يكن قد شاھد الجانى أثناء ارتكاب الجريمة فعالً  ،فيج2ب عل2ى األق2ل أن يك2ون ق2د حض2ر إل2ى مح2ل
الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرھة يسيرة و ش2اھد آث2ار الجريم2ة وھ2ى ال ت2زال قائم2ة ومعالمھ2ا
بادية تنبىء عن وقوعھا  .فإذا لم يكن ال ھذا وال ذاك  ،فال أق2ل م2ن أن يك2ون ش2اھد المجن2ى علي2ه
عقب وق2وع الجريم2ة ب2زمن قري2ب وھ2و يع2دو خل2ف الج2انى لمالحقت2ه و الق2بض علي2ه  ،أو ش2اھد
عامة الناس وھم يشيعون الجانى بصياحھم  ،أو رأى الج2انى عق2ب وق2وع الجناي2ة ب2زمن قري2ب و
ھ22و حام22ل آلالت أو أس22لحة أو أمتع22ة أو أوراق أو أش22ياء أخ22رى يس22تدل منھ22ا عل22ى أن22ه مرتك22ب
للجريمة أو مشارك فى إرتكابھا  .و ليس يكفى العتبار حالة التلبس قائمة تب2يح لم2أمور الض2بطية
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القضائية االستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة اإلشارة إليھا  ،أن يكون ذلك المأمور قد تلقى
نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاھده  ،على حين أن ال يكون ھو نفس2ه ق2د ش2اھد ص2ورة م2ن
صوره المتقدمة الذكر  .فإذا كان الثابت أن الذى شاھد الم2تھم ف2ى حال2ة التل2بس بالجريم2ة  -وھ2ى
جريمة بيع المواد المخدرة  -ھو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لش2راء الم2ادة المخ2درة ف2إذا
حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من اآلثار الظاھرة لتلك الجريم2ة م2ا يس2تطيع ض2ابط الب2وليس
مش22اھدته واالس22تدالل ب22ه عل22ى قي22ام حال22ة التل22بس  ،ف22ال يمك22ن  ،عن22د حض22ور الض22ابط اعتب22ار ھ22ذا
المتھم فى حالة تلبس  .وال يمكن اعتب2ار ورق2ة الم2ادة المخ2درة الت2ى حملھ2ا المرش2د إل2ى الض2ابط
عقب البيع أثراً من آثار الجريم2ة يكف2ى لجع2ل حال2ة التل2بس قائم2ة فع2الً وق2ت انتق2ال الض2ابط  .ألن
اآلثار التى يمكن اتخاذھا أمارة على قيام حالة التلبس إنما ھى اآلثار التى تنبىء بنفسھا ع2ن أنھ2ا
من مخلفات الجريمة والتى ال تحتاج فى اإلنباء عن ذلك إلى شھادة شاھد((.
))  ١٩٣٥/٥/٢٧ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ج  ٣ق ٣٨١ص ١٩٣٨/٥/٢٣ ، ٤٨٣ج  ٤ق  ٢٢٦ص.(٢٣٧

ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻝﺜﺎﺒــت ﻤــن اﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت أن ﻤﺴــرح اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﻜــﺎن أﺸــﺒﻪ ﺒﻤﻌرﻜــﺔ ﺤرﺒﻴــﺔ ﺘﺒــﺎدل
اﻝطرﻓﺎن ﻓﻴﻬﺎ إطﻼق اﻝﻨﺎر ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼور ﻤﻌﻪ أن ﻴﻜون ﻋﻤدﻴﺎ أو ﻋﺸواﺌﻴﺎ وآﻴﺔ ذﻝك ﺴﻘوط أرﺒﻌـﺔ ﻗﺘﻠـﻰ
ﻤﻤـن ﻜـﺎﻨوا ﻤﺸـﺘﺒﻜﻴن ﻤـﻊ اﻝﻘـوات ﻓـﻰ ﺘﺒـﺎدل اطـﻼق اﻝﻨـﺎر وﻫـو ﻤـﺎ ﻴـرﺠﺢ اﺼـﺎﺒﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺴـﻴﺎرة ﺒـﺎﻷﻋﻴرة
اﻝﻨﺎرﻴـﺔ  .ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝـك وﻜــﺎن دﻓــﺎع اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﻗـرع ﺴــﻤﻊ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺒـﺒطﻼن اﻝﻀــﺒط واﻝﻘــﺒض ﻝﺘﻔﺘــﻴش
ﻻﻨﺘﻔﺎء ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس أو وﺠود اذن ﻤن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ.
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺒﻴن ﻤن ﻤدوﻨﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ أﻨﻪ أورد ﻓﻰ ﺴﻴﺎق اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝـدﻓﻊ ))وﺒﻤـﺎ
أﻨﻪ ﻋن اﻝدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن اﻝﻘـﺒض واﻝﺘﻔﺘـﻴش ﻻﻨﺘﻔـﺎء اﻝﺘﻠـﺒس وﻋـدم وﺠـود اذن ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ  .وﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن
ﻫ ـ ــذا اﻝ ـ ــدﻓﻊ ﻴﺨ ـ ــﺎﻝف اﻝﺜﺎﺒ ـ ــت ﻤ ـ ــن اﻷوراق آﻴ ـ ــﺔ ذﻝ ـ ــك أن اﻝﻨﻴﺎﺒ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد اﺼ ـ ــدرت اذﻨ ـ ــﺎ ﺒﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٢٢ﺒﻀــﺒط وﺘﻔﺘــﻴش ﻤــن ﺸــﻤﻠﻬم ﻤﺤﻀــر اﻝﺘﺤرﻴــﺎت وﻤــن ﻴﺘواﺠــد ﻤﻌﻬــم ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس
وﻜذا ﻀﺒط وﺘﻔﺘﻴش وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﻘل ٠
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﻠذﻴن ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘواﺠـدﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـرح اﻝﺤـﺎدث ﻤـﻊ اﻝﻤـﺘﻬم اﻷول
وﺤــﺎل ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺴــﺎﺒﻊ اﻝﻔ ـرار ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة رﻗــم  ...ﻤﻨطﻘــﺔ ﺤـرة ﺒورﺴــﻌﻴد ﻋــن ﻤﺴــرح اﻝﺤــﺎدث ﺒﻌــد
ﺘﺒــﺎدل اطــﻼق اﻝﻨــﺎر ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن وﻗـ ـوات اﻝﺸــرطﺔ وﻫــو اﻷﻤــر اﻝــذى ﻴﻜــون ﻤﻌــﻪ اﻝﻘــﺒض واﻝﺘﻔﺘــﻴش
وﺘﻔﺘﻴش اﻝﺴﻴﺎرة ﻗد ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﺴﻨد ﺼـﺤﻴﺢ وأن اﻝﻤﺘﻬﻤـﺎن ﻤﻤـن ﺸـﻤﻠﻬم اذن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ وﻜﺎﻨـت اﻝﺴـﻴﺎرة ﻓـﻰ
ﺤﻴــﺎزة ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ وﻫــو اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝــذى ﺘــم ﻀــﺒطﻪ ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس وﻤــن ﺜــم ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺠــوز ﻓــﻰ ﺘﻠــك
اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﺘﻴش اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﻤن ﺜم ﻴﻜون اﻝدﻓﻊ ﻏﻴر ﺴدﻴد ((.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وأﻨﻪ وﻝﺌن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر أن اﻝﻘﺎﻀﻰ ﻻ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻌﻠﻤـﻪ وﻝﻜـن ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻝـﻪ اﺼـل
ﺼــﺤﻴﺢ وﻤﻌــﻴن ﺜﺎﺒــت ﺒــﺎﻷوراق  .ﻜﻤــﺎ أن ﻝــﻪ أن ﻴﺴــﺘظﻬر اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤــن ﻤظــﺎن وﻤﺼــﺎدر ﺘــؤدى اﻝــﻰ
ﻗﻀﺎﺌﻪ وﺘﺤﻤﻠﻪ إﻻ أﻨﻪ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى ﻓﻠـﻴس ﻫﻨـﺎك ﻤـﺎ ﻴﺤـول دون اﺴـﺘﻨﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻌﺎﻤـﺔ
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اﻝﺘﻰ ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻜﺎﻓﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻴش ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  .وﻻ ﻴﻘدح ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻨظـر أن اﻝﻘﺎﻀـﻰ ﻴﻌـﻴش ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس
وﻝﻜﻨــﻪ ﻤﻘﻀــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﺄن ﻻ ﻴﻌــﻴش ﻤﻌﻬــم وﻤــن ﺜــم ﻓــﺈن ﻝــﻪ أن ﻴﺴــﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺴــﺘﻘﻴﻬﺎ ﻤــن
اﻝواﻗﻊ اﻝذى ﻨﻌﻴﺸﻪ .
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎﻨت اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋن ﺼورة اﻝواﻗﻌﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺴﻠف اﻝﺒﻴﺎن ﺘدﻓﻊ اﻝرﺠـل اﻝﻌـﺎدى
اﻝــﻰ اﻝﻨــﺄى ﺒﻨﻔﺴــﻪ ﻋــن اﻝﻤﻬﺎﻝــك ﺒﺎﻝﻨــﺄى ﻋــن ﻤﺼــﺎدر اﻝﺨطــر وﻫــو وأﻨــﻪ وﻝــﺌن ﻗــرر اﻝﻤﻘــدم  ... /ﻓ ـﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ أﻨــﻪ ﻋﻘــب اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻗــف ﺘوﺠــﻪ ﻨﺎﺤﻴــﺔ ﺸــﺨص ﻤﺼــﺎب ﺒطﻠــق ﻨــﺎرى
ﺒــﺎﻝﻜﺘف اﻷﻴﺴــر وأﻨــﻪ ﺘﻤﻜــن ﻤــن ﻀــﺒطﻪ وذﻝــك ﺤــﺎل ﻤﺤﺎوﻝﺘــﻪ اﻝﻬــرب ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة ﻗﻴﺎدﺘــﻪ رﻗــم  ...ﻤﺎرﻜــﺔ
ﻫوﻨدا – ﻤﻨطﻘﺔ ﺤرة ﺒور ﺴﻌﻴد ﺤﻤراء اﻝﻠون  .ﻜﻤﺎ ﻗرر ﻓﻰ أﻗواﻝﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨد ﺘﻔﺘﻴش ﺸـﺨص اﻝﻤـﺘﻬم ﻝـم
ﻴﻌﺜر ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺔ ﻤﻤﻨوﻋﺎت.
اﻻ أﻨ ــﻪ ﻋﻨ ــد ﺘﻔﺘ ــﻴش اﻝﺴ ــﻴﺎرة ﻋﺜ ــر ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﺒ ــﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــدد اﺜﻨ ــﻴن ﻝﻔﺎﻓ ــﺔ ﻜﺒﻴـ ـرة اﻝﺤﺠ ــم ﻤ ــن
اﻝﺒﻼﺴــﺘﻴك اﻷﺴــود ﻤﺤــزم ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﻼﺼــق ﺸــﻔﺎف ﺘﺤــوى ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜﻤﻴــﺔ ﻝﻌﺸــب ﺠــﺎف
ﻴﺸﺒﻪ ﻨﺒﺎت اﻝﺒﺎﻨﺠو اﻝﻤﺨدر ………..
وﻋﻨــد ﺴـؤاﻝﻪ ﻋــن ﻤﻜــﺎن ﻀــﺒط اﻝﻤــﺘﻬم ﺘﺤدﻴــدا ﻗــرر " اﻨــﻪ ﻀــﺒطﻪ داﺨــل اﻝﺴــﻴﺎرة واﺜﻨــﺎء ﻤﺤﺎوﻝﺘــﻪ
اﻝﻬرب ﺒﻬﺎ " .
وﻤﻔــﺎد ذﻝــك أن اﻝﻤــﺘﻬم ﻗــد ﻀــﺒط داﺨــل اﻝﺴــﻴﺎرة وﻫــو ﻤﺼــﺎب اﻻ أن ﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻝﻠﺴــﻴﺎرة ﺴــﺎﻝﻔﺔ
اﻝذﻜر ﻝم ﺘذﻜر وﺠود ﻷى اﺜﺎر دﻤﺎء داﺨل أو ﺨﺎرج ﻤﺤل اﻝﻀﺒط.
ﻜﻤﺎ ﻗرر ﺒﺄن اﻝﻤﺘﻬم ﻤﺤﻤد طﻪ ﺤﺎﻤد اﻝﺒﺎﺸﺎ ﻝم ﻴﻜن ﺒرﻓﻘﺘﻪ ﺜﻤﺔ أﺸﺨﺎص آﺨرﻴن.
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن رواﻴﺔ اﻝطﺎﻋن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﺒﺄﻨﻪ وﻗت اﻝﺤـﺎدث ﻜـﺎن ﻤﺘوﺠﻬـﺎ ﺒﺴـﻴﺎرﺘﻪ اﻝﻬوﻨـدا رﻗـم
 ...ﻤﻨطﻘﺔ ﺤرة ﺒور ﺴﻌﻴد  .وﻜﺎن ﺒرﻓﻘﺘﻪ ﺼدﻴﻘﻪ اﻝﻤﺘﻬم  – ... /اﻝطﺎﻋن اﻝراﺒﻊ  -اﻝـﻰ أﺤـد اﻝﺘﺠـﺎر
ﻝﺴـؤاﻝﻪ ﻋــن ﺤﺎﺠﺘــﻪ ﻝﺒﻀــﺎﻋﺔ أم ﻻ وذﻝــك ﺒﻤﻨﻘطــﺔ اﻝﺴــﻼم وﺘﺤﺼــﻴل ﺒﻌــض اﻷﻤـوال ﻤﻨــﻪ اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن
اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ اﻻ أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺠـدﻩ وأﺜﻨـﺎء ﻋودﺘـﻪ ﻓـوﺠﺊ ﻫـو وﺼـدﻴﻘﻪ اﻝـذى ﻜـﺎن ﺒرﻓﻘﺘـﻪ ﺒﺎﻝطﻠﻘـﺎت اﻝﻨﺎرﻴـﺔ
ﺘﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻬم ﻤن ﻜل ﺠﺎﻨب ﻓﺤﺎول اﻝﻬرب ﻓ ار ار ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻻﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﺤدى اﻝطﻠﻘـﺎت اﻝﻨﺎرﻴـﺔ.
اﻻ أن اﺤــدى ﻫــذﻩ اﻝطﻠﻘــﺎت اﺼــﺎﺒت اطــﺎر اﻝﺴــﻴﺎرة ﻗﻴﺎدﺘــﻪ وأﺼــﻴب ﻓــﻰ ﻜﺘﻔــﻪ وأﺼــﻴب اﻝﻤــﺘﻬم .../ﻓــﻰ
رﺠﻠﻴﻪ ﺒرﺼﺎﺼﺔ وﻫﺒطﺎ ﻤن اﻝﺴﻴﺎرة وﻓر ﻫو ﺠرﻴﺎ وأن  ...اﺴﺘﻘل ﺴﻴﺎرة أﺠرة ﺒﻤﻔردﻩ .
وأﻨ ــﻪ – اﻝﻤ ــﺘﻬم  – ... /ﺘوﺠ ــﻪ اﻝ ــﻰ ﻤﺴﺘﺸ ــﻔﻰ اﻝﺠ ــوﻫر ﻋ ــن طرﻴ ــق ﺴ ــﻴﺎرة اﺠـ ـرة ﺜ ــم ﺘوﺠ ــﻪ اﻝ ــﻰ
ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻤﻴرى ﺒﺒور ﺴﻌﻴد .وﻝم ﻴﻀـﺒط ﻤـﻊ اﻝﻤـﺘﻬم  ... /ﺜﻤـﺔ اﺴـﻠﺤﺔ أو ادوات ﺘـدل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺘـﻪ
ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ ".
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ﻝﻤـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن ذﻝـ ــك وﻜـ ــﺎن اﻝﺜﺎﺒـ ــت ﻤﻤـ ــﺎ ﻗـ ــررﻩ  – ....اﻝطـ ــﺎﻋن اﻝ ارﺒـ ــﻊ – ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـ ــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒـ ــﺔ ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٢٦أﻨﻪ أﻨﻜر ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﻴﺎزة ﺴﻼح ﻨـﺎرى " ﻓـرد ﺨرطـوش " ﺒـدون ﺘـرﺨﻴص
واﺤـ ـراز طﻠﻘــﺔ واﺤـ ـراز ﻤـ ـواد ﻤﺨ ــدرة  .ﻜﻤــﺎ أﻨﻜ ــر اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘــوة ﺒﺎﻻﺸ ــﺘراك ﻤــﻊ آﺨـ ـرﻴن وﻗــرر ﺒﺸ ــﺄن
ظروف ﻀﺒطﻪ واﺤﻀﺎرﻩ أﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺤل ﻜﺎﺴﻴت وﺤﻀر ﻝﻪ  ....ﺼدﻴﻘﻪ واﻨﺼرﻓﺎ ﺴـوﻴﺎ  .ﺜـم ﻋﻘـب
ذﻝك ﺘوﺠﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻬم  ...ﻝﺘﺤﺼـﻴل ﻤﺎﻝـﻪ ﻤـن أﻤـوال ﻝـدى ﺒﻌـض اﻝﺘﺠـﺎر وﻋﻨـدﻤﺎ اﻨﻬـﻰ ذﻝـك اﻝﺘﺤﺼـﻴل
وﻜﺎﻨـ ــﺎ ﻴﺴـ ــﻴران ﺒﺎﻝﺴـ ــﻴﺎرة ﺒطرﻴـ ــق ﻤﺴـ ــﺎﻜن اﻝﺴـ ــﻼم ﺘﻤﻠﻴـ ــك وﻓوﺠﺌـ ــﺎ ﺒـ ــﺎطﻼق ﻨـ ــﺎر ﺼـ ــوب اﻝﺴـ ــﻴﺎرة اﻝﺘـ ــﻰ
ﻴﺴﺘﻘﻼﻨﻬﺎ ﺜم أﺴرﻋﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﺜم ﺘرﻜﺎﻫﺎ ﺒﻌد ﻤﺎ اﺼﺎﺒﻬﺎ ﻋطل وﺘوﺠﻪ ﻋﻘـب ذﻝـك اﻝـﻰ اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﻝﺘﻠﻘـﻰ
اﻝﻌـ ــﻼج .ﻜﻤـ ــﺎ ﺘوﺠـ ــﻪ اﻝطـ ــﺎﻋن اﻝ ارﺒـ ــﻊ ﺒﻤﻔـ ــردﻩ ﻝﻠﻌـ ــﻼج وﻜـ ــﺎن ذﻝـ ــك ﺤ ـ ـواﻝﻰ اﻝﺴـ ــﺎﻋﺔ  ٢ﺼـ ــﺒﺎﺤﺎ ﻴـ ــوم
 . ٢٠٠٧/١١/٢٥وﻗــرر أﻨــﻪ أﺼــﻴب ﺒﻔﺨــذﻩ اﻷﻴﻤــن وﻻ ﻴﻌﻠــم ﻤــن ﻤﺤــدث اﺼــﺎﺒﺘﻪ وأﻨــﻪ ﺸــﺎﻫد واﻗﻌــﺔ
اﺼــﺎﺒﺔ اﻝطــﺎﻋن اﻝﺴــﺎﺒﻊ وﻻ ﻴﻌــرف ﻤﺤــدﺜﻬﺎ وﻋــن ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺤــدوث اﺼــﺎﺒﺘﻪ ﻗــرر أﻨــﻪ ﻓــوﺠﺊ ﺒطﻠﻘــﺔ ﻨﺎرﻴــﺔ
اﺨﺘرﻗت ﺒﺎب اﻝﺴﻴﺎرة واﺼﺎﺒﺘﻪ واﻀﺎف أﻨﻪ ﺘوﺠﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﻤﻔردﻩ ﺒﻌد أﺼﺎﺒﺘﻪ وﻝم ﻴـﺘم اﻝﻘـﺎء اﻝﻘـﺒض
ﻋﻠﻴــﻪ وذﻝــك ﺜﺎﺒــت ﺒﺘــذﻜرة دﺨوﻝــﻪ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻴــوم  . ٢٠٠٧/١١/٢٥ﻜﻤــﺎ أﻨﻜــر ﺼــﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀــﺒوطﺎت
اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ اﻝﻴﻪ وأﻨﻜر ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻗررﻩ اﻝﻌﻘﻴد ." ... /
وﻤﻤﺎ ﻴﺠدر ذﻜرﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق أﻨﻪ ﻝم ﺘوﺠد ﻗطرة ﻤـن اﻝـدﻤﺎء ﺒﺎرﻀـﻴﺔ اﻝﺴـﻴﺎرة ﺒـل أن اﻝﺜﺎﺒـت أن
اﻝﺴﻴﺎرة ﻝم ﻴوﺠد ﺒﻬـﺎ أﺤـد وﻋﻨـدﻤﺎ اﻨﺘﻘـل اﻝﺴـﻴد  /وﻜﻴـل اﻝﻨﺎﺌـب اﻝﻌـﺎم ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬـﺎ وطﻠـب ﻤﻔﺘـﺎح ﺤﻘﻴﺒﺘﻬـﺎ أﺒﻠﻐـﻪ اﻝﻀـﺎﺒط
ﺒﻌدم اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻴﻪ.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎﻨت اﻝﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗـد ﺨﻠـت ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـن اﺴـﻤﻰ اﻝطـﺎﻋﻨﻴن وﻝـم ﻴـرد ذﻜـر ﻝﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن أﺤـد ﻤـن
اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن  .ﻜﻤﺎ ﺨﻠت اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺴﻠف اﻝﺒﻴﺎن ﻤن اﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈن اﻝدﻋوى ﺘﻜون ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروﺸﻬﺎ وﻫو ﻤﺎﻝم
ﻴﻔطن اﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ .
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴ ـﻪ ﻗــد ﺠــﻨﺢ اﻝــﻰ اﻻﺴــﺘﻨﺎد اﻝــﻰ رواﻴــﺔ ﻀــﺒﺎط اﻝﺸــرطﺔ وأذرى ﺒــدﻓﺎع
اﻝطﺎﻋﻨﻴن رﻏم ﺜﺒوﺘﻪ ﺒﺄوراق رﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﺎﻝﺨطـﺄ ﻓـﻰ ﺘطﺒﻴـق اﻝﻘـﺎﻨون واﻝﻔﺴـﺎد ﻓـﻰ اﻻﺴـﺘدﻻل ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﻴﺒـﻪ
وﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ.
طﻠب وﻗف اﻝﺘﻨﻔﻴذ
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺸرع ﻗد اﺴﺘﺤدث ﻓﻰ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـن اﻝﻘـﺎﻨون رﻗـم  ٢٣ﻝﺴـﻨﻪ  ١٩٩٢ﺒﺘﻌـدﻴل اﻝﻤـﺎدة ٣٦
ﻤﻜر ار ﻤن اﺠراءات اﻝطﻌن اﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﺒﺄﻨﻪ -:
 – ١ﻴﺠوز ﻝﻠطﺎﻋن ﻓﻰ ﺤﻜم ﺼﺎدر ﻤن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﺒﻌﻘوﺒـﺔ ﻤﻘﻴـدة أو ﺴـﺎﻝﺒﻪ ﻝﻠﺤرﻴـﺔ أن ﻴطﻠـب ﻓـﻰ ﻤـذﻜرة
أﺴﺒﺎب اﻝطﻌن وﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم اﻝﺼﺎدر ﻀـدﻩ ﻤؤﻗﺘـﺎ ﻝﺤـﻴن اﻝﻔﺼـل ﻓـﻰ اﻝطﻌـن وﻴﺤـدد رﺌـﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺴرﻋﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻨظر ﻫذا اﻝطﻠب ﺘﻌﻠن ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ٠((٠٠٠٠٠٠
وﻜﺎن اﻝﻤﺸرع وﻝﺌن ﻝم ﻴورد ﻤﻌﻴﺎ ار ﻴﺴﺘﻬدى ﺒﻪ ﻓﻰ وﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم أﻻ أﻨﻪ اﺴﺘﻤدادا ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝواردة
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ﻓﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻤراﻓﻌﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﺎن ﻫذا اﻻﻴﻘﺎف ﻴﺠد ﻤﺴوﻏﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﺤﻜم ﻴرﺠﺢ ﻨﻘﻀﻪ أو ﻝـدرء ﺨطـر
أو ﻀرر ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘدارﻜﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻰ اﻝطﻠب اﻝﻤﺎﺜل  ٠وﻤن ﺜم ﻴﺘﻌﻴن وﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ
ﻝﺤﻴن اﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻤوﻀوع اﻝطﻌن ٠
ﻓﻠﻬذﻩ اﻻﺴﺒ ـ ــﺎب
ﻴﻠﺘﻤس اﻝطﺎﻋن اﻝﻘﻀﺎء -:
اوﻻ  -:ﺒﻘﺒول اﻝطﻌن ﺸﻜﻼ ٠
ﺜﺎﻨﻴﺎ  -:ﺒوﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻤؤﻗﺘﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘول ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻝطﻌن ٠
ﺜﺎﻝﺜﺎ -:وﻓﻰ ﻤوﻀوع اﻝطﻌن ﺒﻨﻘض اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ ٕواﻋـﺎدة اﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎت ﺒورﺴـﻌﻴد ﻝﻠﺤﻜـم
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠددا ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﻫﻴﺌﻪ اﺨرى ٠
الوكيل عن الطاعنيـن
المحامى لدى محكمة النقــــض
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باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
األحد ) أ (
نائب رئيس المحكمة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار  /محمد طلعت الرفاعي
حسين الصعيدي
و
وعضوية السادة المستشارين  /فرغلي زناتي
حسين حجازي
و
وعزمي الشافعي
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد  /معتصم مھني .
وأمين السر السيد  /ھشام عبد القادر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاھرة .
في يوم  ١٧من ربيع األول سنة  ١٤٣٢ھـ الموافق  ٢٠من فبراير سنة  ٢٠١١م.
أصدرت الحكم اآلتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم  ...لسنة  ٧٨القضائية .
المرفوع من
.....................
محكوم عليھما
.....................
ضــد
النيابة العامة
الوقائع
اﺘﻬﻤــت اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ اﻝطــﺎﻋﻨﻴن وأﺨــر ﻓــﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴــﺔ رﻗــم  ....ﻝﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٧ﺒــداﺌرة ﻗﺴــم اﻝﻌــرب
)اﻝﻤﻘﻴدة ﺒﺎﻝﺠدول اﻝﻜﻠـﻲ ﺒـرﻗم  ...ﻝﺴـﻨﺔ  (٢٠٠٧ﻷﻨﻬـم ﻓـﻲ ﻏﻀـون ﺸـﻬر ﻨـوﻓﻤﺒر ﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٧ﺒـداﺌرة
ﻗﺴم اﻝﻌرب – ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒورﺴﻌﻴد  :اﻝﻤﺘﻬﻤـون ﺠﻤﻴﻌـﺎ  :اﺴـﺘﻌﻤﻠوا اﻝﻘـوة واﻝﻌﻨـف ﻤـﻊ رﺠـﺎل اﻝﻀـﺒط وﻫـم
ﻀﺒﺎط ﻤدﻴرﻴﺔ أﻤن ﺒـور ﺴـﻌﻴد ﻝﺤﻤﻠﻬـم ﺒﻐﻴـر ﺤـق ﻋﻠـﻰ اﻻﻤﺘﻨـﺎع ﻋـن أداء ﻋﻤـل ﻤـن أﻋﻤـﺎل وظﻴﻔـﺘﻬم
وﻫو ﺘﻨﻔﻴذ إذن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺼﺎدر ﺒﻀﺒطﻬم وﺘﻔﺘﻴﺸﻬم ﻝﻀﺒط ﻤﺎ ﻴﺤوزون ﻤن ﻤواد ﻤﺨدرة وأﺴـﻠﺤﺔ
ﻨﺎرﻴﺔ ﺤﺎل ﻜوﻨﻬم ﺤﺎﻤﻠﻴن اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻨﺎرﻴﺔ وﺒﻠﻐوا ﺒذﻝك ﻤﻘﺼدﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝﻤﺒـﻴن ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت(٢) .
اﻝﻤﺘﻬم اﻷول -١ :ﺤﺎز وأﺤـرز ﺒﻘﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر ﺠـوﻫ ار ﻤﺨـد ار " ﺤﺸـﻴش " ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼـرح
ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ -٢ .أﺤــرز ﺴــﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴــﺎ ﻤﺸﺸــﺨﻨﺎ "ﺒﻨدﻗﻴــﺔ آﻝﻴــﺔ " ﻤﻤــﺎ ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﺘــرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘــﻪ ٕواﺤـ ارزﻩ
 -٣أﺤرز ذﺨﺎﺌر " ﻋدة طﻠﻘﺎت " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح اﻝﻨـﺎري ﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺠــوز اﻝﺘــرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘــﻪ أو إﺤـ ـ ارزﻩ  -٤ .أﺤــرز ﺒﻐﻴــر ﻤﺴــوغ ﻤــن اﻝﻀــرورة اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ أو اﻝﺤرﻓﻴــﺔ
ﺴــﻼح أﺒــﻴض " ﻤطـواة ﻗــرن ﻏـزال "  (٣) .اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺜــﺎﻨﻲ -١ :أﺤــرز ﺒﻘﺼــد اﻻﺘﺠـﺎر ﺠــوﻫ ار ﻤﺨــد ار "
ﺤﺸﻴش " ﻓﻲ ﻏﻴر اﻷﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ -٢ .أﺤرز ﺴﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴﺎ ﻤﺸﺸـﺨﻨﺎ " ﺒﻨدﻗﻴـﺔ آﻝﻴـﺔ " ﻤﻤـﺎ
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إﺤرزﻩ  -٣ .أﺤرز ذﺨﺎﺌر " ﻋدة طﻠﻘﺎت " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو ا
اﻝﻨﺎري ﺴﺎﻝف اﻝـذﻜر ﺤـﺎل ﻜوﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـوز اﻝﺘـرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘـﻪ أو إﺤـ ارزﻩ  -٤ .أﺤـرز ﺒﻐﻴـر ﻤﺴـوغ
ﻤــن اﻝﻀــرورة اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ أو اﻝﺤرﻓﻴــﺔ ﺴــﻼح أﺒــﻴض " ﺴــﻜﻴن "  (٤) .اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺜﺎﻝــث  :ﺤــﺎز وأﺤــرز
ﺒﻘﺼد اﻻﺘﺠﺎر ﺠواﻫر ﻤﺘﻌددة " ﻫﻴروﻴن  -ﺤﺸﻴش  -ﺒﺎﻨﺠو" ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼـرح ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ.
) (٥اﻝﻤــﺘﻬم اﻝ ارﺒــﻊ  -١ :أﺤــرز ﺒﻘﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر ﺠــوﻫ ار ﻤﺨــد ار " ﺤﺸــﻴش" ﻓـﻲ ﻏﻴــر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼــرح
ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ -٢ .أﺤــرز ﺒﻐﻴــر ﺘــرﺨﻴص ﺴــﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴــﺎ ﻏﻴــر ﻤﺸﺸــﺨن " ﻓــرد ﺨرطــوش " ﻤﺤﻠــﻰ اﻝﺼــﻨﻊ .
 -٣أﺤرز ﺒﻐﻴر ﺘرﺨﻴص طﻠﻘﺔ واﺤدة ﻤﻤﺎ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح اﻝﻨـﺎري ﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر دون أن ﻴﻜـون
ﻤرﺨﺼﺎ ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤ ارزﻩ (٦) .اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺨﺎﻤس :وﻫو ﻤن اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻘﺎﻨون اﻝطﻔل أﺤـرز ﺒﻘﺼـد
اﻻﺘﺠﺎر ﺠوﻫ ار ﻤﺨد ار "ﻫﻴروﻴن " ﻓﻲ ﻏﻴر اﻷﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ (٧) .اﻝﻤـﺘﻬم اﻝﺴـﺎدس  :أﺤـرز
ﺒﻘﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر ﺠــوﻫ ار ﻤﺨــد ار "ﻫﻴــروﻴن" ﻓـﻲ ﻏﻴــر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼــرح ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ (٨) .اﻝﻤـﺘﻬم اﻝﺴــﺎﺒﻊ :
ﺤــﺎز ﺒﻐﻴــر ﻗﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر ﻨﺒــﺎت اﻝﺤﺸــﻴش اﻝﺠــﺎف " اﻝﺒــﺎﻨﺠو" ﻓـﻲ ﻏﻴــر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼــرح ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ.
) (٩اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺜﺎﻤن  -١ :وﻫو ﻤن اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻘﺎﻨون اﻝطﻔل أﺤـرز ﺴـﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴـﺎ ﻤﺸﺸـﺨﻨﺎ " ﻤﺴـدس "
ﺤـ ــﺎل ﻜوﻨـ ــﻪ ﻤﻤـ ــن ﻻ ﻴﺠـ ــوز ﻝﻬـ ــم اﻝﺘـ ــرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘـ ــﻪ أو إﺤـ ـ ارزﻩ ﻝﻌـ ــدم ﺒﻠـ ــوغ اﻝﺴـ ــن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ــﺔ " إﺤـ ــدى
وﻋﺸـرﻴن ﻋﺎﻤــﺎ " -٢ .أﺤــرز ذﺨــﺎﺌر " أﺜﻨــﻴن طﻠﻘــﺔ " ﻤﻤــﺎ ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻼح اﻝﻨــﺎري ﺴــﺎﻝف اﻝــذﻜر
ﺤﺎل ﻜوﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬم اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘﻪ أو إﺤـرازﻩ -٣ .أﺤـرز ﺒﻘﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر ﺠـوﻫ ار ﻤﺨـد ار "
ﺤﺸﻴش " ﻓﻲ ﻏﻴر اﻷﺤوال اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ (١٠) .اﻝﻤـﺘﻬم اﻝﺘﺎﺴـﻊ  -١ :أﺤـرز ﺒﻐﻴـر ﺘـرﺨﻴص
ﺴــﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴــﺎ ﻏﻴــر ﻤﺸﺸــﺨن " ﻓــرد ﺨرطــوش ﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺔ "  -٢ .أﺤــرز ذﺨﻴ ـرة " ﻋــدد  ٢طﻠﻘــﺔ "
ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼح اﻝﻨﺎري ﺴﺎﻝف اﻝذﻜر ﺤﺎل ﻜوﻨﻪ ﻏﻴر ﻤرﺨﺼﺎ ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺎزﺘـﻪ أو إﺤـ ارزﻩ(١١) .
اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻌﺎﺸر  -١ :أﺤرز ﺒﻐﻴـر ﻗﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر ﺠـوﻫ ار ﻤﺨـد ار "ﺤﺸـﻴش " ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼـرح
ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ -٢ .أﺤــرز ﺒﻐﻴــر ﺘــرﺨﻴص ﺴــﻼﺤﺎ ﻏﻴــر ﻤﺸﺸــﺨن " ﻤﺴــدس "  -٣ .أﺤــرز ذﺨــﺎﺌر " ﻋــدة
طﻠﻘﺎت " ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼح اﻝﻨﺎري ﺴﺎﻝف اﻝذﻜر ﺤﺎل ﻜوﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘـرﺨﻴص ﺒﺤﻴﺎزﺘـﻪ
أو إﺤـ ـ ارزﻩ (١٢) .اﻝﻤــﺘﻬم اﻝﺤــﺎدي ﻋﺸــر  :أﺨﻔــﻰ ﺒﻨﻔﺴــﻪ اﻝﻤﺘﻬﻤـ ـﻴن اﻷول واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺒﻤﺴــﻜﻨﻪ ﻤــﻊ ﻋﻠﻤــﻪ
ﺒﺼدور أﻤر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻀﺒطﻬم وارﺘﻜﺎﺒﻬم ﻝﻠواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت. .
واﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﻗﻀــت ﺤﻀــورﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴــﺔ  ٢١ﻤــن ﻤــﺎﻴو ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻋﻤــﻼ ﺒــﺎﻝﻤواد ١٣٧
ﻤﻜر ار ١٤٥ ، ١٤٤ ، ١/ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت واﻝﻤـواد  ٢٥ ، ١/٧ ، ٦ ، ٢ ، ١/١ﻤﻜـرر٣٠ ، ١/
ﻤـ ــن اﻝﻘـ ــﺎﻨون  ٣٩٤ﻝﺴـ ــﻨﺔ  ١٩٥٤اﻝﻤﻌـ ــدل ﺒـ ــﺎﻝﻘواﻨﻴن رﻗﻤـ ــﻲ  ٢٦ﻝﺴـ ــﻨﺔ  ١٦٥ ، ١٩٧٨ﻝﺴـ ــﻨﺔ ١٩٨١
واﻝﺠــداول أرﻗــﺎم  ٣ ، ٢ ، ١اﻝﻤﻌــدل واﻝﻤــواد  ١/٣٤ ، ١/١٧ ، ٢ ، ١ﺒﻨــد أ  ٢ ،ﺒﻨــد ، ١/٣٨ ، ٦
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١/٤٠و ٤٢ ، ٢ﻤن اﻝﻘـﺎﻨون  ١٨٢ﻝﺴـﻨﺔ  ١٩٦٠اﻝﻤﻌـدل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨوﻨﻴن رﻗﻤـﻲ  ٦١ﻝﺴـﻨﺔ ١٢٢ ، ١٩٧٧
ﻝﺴــﻨﺔ  ١٩٨٩واﻝﺒﻨــد رﻗــم ) (١ﻤــن اﻝﻘﺴــم اﻷول واﻝﺒﻨــد رﻗــم  ٥٦ﻤــن اﻝﻘﺴــم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﺠــدول اﻷول
واﻝﻤـ ـ ـواد  ١٢٢ ، ١١١ ، ٩٥ ، ٢ﻤـ ــن ﻗـ ــﺎﻨون اﻝطﻔـ ــل رﻗـ ــم  ١٢ﻝﺴـ ــﻨﺔ  ١٩٩٦أوﻻ  :ﺒﻤﻌﺎﻗﺒ ـ ــﺔ اﻷول
واﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝــث ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝﻤؤﺒــد وﺘﻐـ ـرﻴم ﻜــل ﻤــﻨﻬم ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﺎﺌــﻪ أﻝــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻤﺼــﺎدرة اﻝﻤـ ـواد اﻝﻤﺨــدرة
واﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻝــذﺨﺎﺌر اﻝﻤﻀــﺒوطﺔ وﻜــذا اﻷدوات واﻝﺴــﻴﺎرﺘﻴن رﻗﻤـ ـﻰ  ...أﺠـ ـرة ﺒــور ﺴــﻌﻴد و ...ﻤﻨطﻘــﺔ
ﺤ ـرة ﺒــور ﺴــﻌﻴد .ﺜﺎﻨﻴــﺎ  :ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻝ ارﺒــﻊ واﻝﺴــﺎدس واﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝﻌﺎﺸــر ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝﻤﺸــدد ﻝﻤــدة
ﻋﺸـ ــر ﺴـ ــﻨوات وﺘﻐ ـ ـرﻴم ﻜـ ــل ﻤـ ــﻨﻬم ﻤﺎﺌـ ــﻪ أﻝـ ــف ﺠﻨﻴـ ــﻪ وﻤﺼـ ــﺎدرة اﻝﻤ ـ ـواد اﻝﻤﺨـ ــدرة واﻷﺴـ ــﻠﺤﺔ واﻝـ ــذﺨﺎﺌر
اﻝﻤﻀــﺒوطﺔ  .ﺜﺎﻝﺜــﺎ  :ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﺜــﺎﻤن ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝﻤﺸــدد ﻝﻤــدة ﻋﺸــر ﺴــﻨوات وﺘﻐـرﻴم
ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺌﻪ أﻝف ﺠﻨﻴﻪ وﻤﺼﺎدرة اﻝﻤواد اﻝﻤﺨدرة واﻷﺴﻠﺤﺔ واﻝذﺨﺎﺌر اﻝﻤﻀﺒوطﺔ  .راﺒﻌـﺎ  :ﺒﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ
اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺘﺎﺴﻊ ﺒﺎﻝﺴﺠن ﻝﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺘﻐرﻴﻤﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻤﺼـﺎدرة اﻝﻤﺨـدر واﻷﺴـﻠﺤﺔ
واﻝــذﺨﺎﺌر اﻝﻤﻀــﺒوطﺔ  .ﺨﺎﻤﺴــﺎ  :ﺒﻤﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن اﻝﻌﺎﺸــر واﻝﺤــﺎدي ﻋﺸــر واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر واﻝﺜﺎﻝــث
ﻋﺸر واﻝراﺒﻊ ﻋﺸر واﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر واﻝﺴﺎدس ﻋﺸر واﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر واﻝﺜـﺎﻤن ﻋﺸـر ﺒـﺎﻝﺤﺒس ﻤـﻊ اﻝﺸـﻐل
ﻝﻤدة ﺴﻨﺘﻴن .
ﻓطﻌــن اﻝﻤﺤﻜــوم ﻋﻠــﻴﻬم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺤﻜــم ﺒطرﻴــق اﻝــﻨﻘض اﻷول واﻝﺜــﺎﻤن ﻋﺸــر ﻓــﻲ ﻴــوم  ٢٢ﻤــن
ﻤــﺎﻴو ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨واﻝﺨــﺎﻤس واﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝﺤــﺎدي ﻋﺸــر واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر ﻓــﻲ  ٢٥ﻤــن ﻤــﺎﻴو ﺴــﻨﺔ ٢٠٠٨
واﻝراﺒﻊ واﻝﺘﺎﺴﻊ واﻝﻌﺎﺸر واﻝﺜﺎﻝـث ﻋﺸـر ﻓـﻲ  ٢٦ﻤـن ﻤـﺎﻴو ﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٨واﻝ ارﺒـﻊ ﻋﺸـر واﻝﺨـﺎﻤس ﻋﺸـر
ﻓــﻲ  ٢٧ﻤــن ﻤــﺎﻴو ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨واﻝﺴــﺎدس واﻝﺜــﺎﻤن ﻓــﻲ اﻷول ﻤــن ﻴوﻨﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨واﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝــث
ﻓﻲ  ٢ﻤن ﻴوﻨﻴﻪ ﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨وأودﻋت ﻋـدد ﺴـت ﻤـذﻜرات ﺒﺄﺴـﺒﺎب اﻝطﻌـن اﻷوﻝـﻲ ﻓـﻲ  ٢٩ﻤـن ﻴوﻨﻴـﻪ
ﺴـ ــﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻤوﻗﻌـ ــﺎ ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻷﺴـ ــﺘﺎذ/أﻴﻤـ ــن ﺤﺎﻤـ ــد إﻤـ ــﺎم اﻝﻤﺤـ ــﺎﻤﻲ ﻋـ ــن اﻝطـ ــﺎﻋﻨﻴن اﻝ ارﺒـ ــﻊ ﻋﺸـ ــر
واﻝﺨــﺎﻤس ﻋﺸــر واﻝﺴــﺎدس ﻋﺸــر واﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ  ٧ﻤــن ﻴوﻝﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻤوﻗﻌــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻷﺴــﺘﺎذ /
ﻤﺼــطﻔﻲ ﻤﺼــطﻔﻲ اﻝﻤﻐﻠــوب اﻝﻤﺤــﺎﻤﻲ ﻋــن اﻝطــﺎﻋن اﻝﺜﺎﻝــث واﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﻓــﻲ  ٧ﻤــن ﻴوﻝﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ ٢٠٠٨
ﻤوﻗﻌــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻷﺴــﺘﺎذ/ﻤﺤﻤــد إﺴــﻤﺎﻋﻴل ﺸــطﺎ اﻝﻤﺤــﺎﻤﻲ ﻋــن اﻝطــﺎﻋﻨﻴن اﻝﺴــﺎدس واﻝﺜــﺎﻤن واﻝﻌﺎﺸــر
واﻝراﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ٨ﻤن ﻴوﻝﻴﻪ ﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻤوﻗﻌـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـن اﻷﺴـﺘﺎذ  /ﻋﺼـﺎم ﺴـﻌد ﺴـﻼﻤﺔ اﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻋـن
اﻝطــﺎﻋﻨﻴن اﻷول واﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺨﺎﻤﺴــﺔ ﻓــﻲ  ٨ﻤــن ﻴوﻝﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻤوﻗﻌــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻷﺴــﺘﺎذ /ﻋﺼــﺎم
ﺴــﻌد ﺴــﻼﻤﺔ اﻝﻤﺤــﺎﻤﻲ ﻋــن اﻝطــﺎﻋن اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﺴﺎدﺴــﺔ ﻓــﻲ  ٩ﻴوﻝﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻤوﻗﻌــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن
اﻷﺴﺘﺎذ  /إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋن اﻝطﺎﻋﻨﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺴﺎﺒﻊ .
وﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻴوم ﺴﻤﻌت اﻝﻤراﻓﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﺒﻤﺤﻀر اﻝﺠﻠﺴﺔ .
٣١

اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻷوراق وﺴﻤﺎع اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﺘـﻼﻩ اﻝﺴـﻴد اﻝﻤﺴﺘﺸـﺎر اﻝﻤﻘـرر واﻝﻤراﻓﻌـﺔ وﺒﻌـد
اﻝﻤداوﻝﺔ .
وﺤﻴث إن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻌن اﻝﻤﻘدم ﻤن اﻝطﺎﻋﻨﻴن
..................... -

اﻝﺘﺎﺴﻊ

..................... -

اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر

..................... -

اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر

..................... -

اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر

..................... -

اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر

..................... -

اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر

وﻤــن ﺤﻴــث إن اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ٕوان ﻗــرروا ﺒــﺎﻝطﻌن ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﻌــﺎد اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ إﻻ أﻨﻬــم ﻝــم ﻴﻘــدﻤوا أﺴــﺒﺎﺒﺎ
ﻝطﻌــﻨﻬم وﻜــﺎن اﻝطــﺎﻋن ٕ .........وان ﻗــدم اﻷﺴــﺒﺎب ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﻌــﺎد إﻻ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘــرر ﺒــﺎﻝطﻌن وﻤــن ﺜــم
ﻴﻜون اﻝطﻌن اﻝﻤﻘدم ﻤن ﻜل ﻤﻨﻬم ﻏﻴر ﻤﻘﺒول ﺸﻜﻼ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻌن اﻝﻤﻘدم ﻤن ﻜل ﻤن اﻝطﺎﻋﻨﻴن :
-

 ..........................اﻷول

-

 ..........................اﻝﺜﺎﻨﻲ

-

 ..........................اﻝﺜﺎﻝث

-

 ..........................اﻝراﺒﻊ

-

 ..........................اﻝﺨﺎﻤس

-

 ..........................اﻝﺴﺎدس

-

 ..........................اﻝﺴﺎﺒﻊ

-

 ..........................اﻝﺜﺎﻤن

-

 ..........................اﻝﻌﺎﺸر

-

 ..........................اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر

-

 ..........................اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر

ﻓﺈﻨﻪ اﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون .
وﺤﻴث إن ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﺎﻩ اﻝطﺎﻋﻨون اﻝراﺒﻊ واﻝﺨﺎﻤس واﻝﺴﺎدس اﻝﺜﺎﻤن واﻝﻌﺎﺸر واﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر
٣٢

ﻋﻠﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ أﻨﻪ إذ داﻨﻬم ﺒﺠراﺌم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘوة واﻝﻌﻨف ﻤﻊ رﺠﺎل اﻝﺸـرطﺔ ﻝﺤﻤﻠﻬـم ﺒﻐﻴـر
ﺤق ﻋﻠﻲ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن أداء ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل وظﻴﻔـﺘﻬم ٕواﺤـراز ﺠـوﻫر ﻤﺨـدرة ﺒﻘﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر وأﺴـﻠﺤﺔ
ﻨﺎرﻴﺔ ﻤﺸﺸـﺨﻨﺔ "ﺒﻨـﺎدق آﻝﻴـﺔ " وذﺨـﺎﺌر ﺒـدون ﺘـرﺨﻴص ﻗـد ﺸـﺎﺒﻪ اﻝﻘﺼـور ﻓـﻲ اﻝﺘﺴـﺒﻴب واﻹﺨـﻼل ﺒﺤـق
اﻝ ــدﻓﺎع واﻝﺨط ــﺄ ﻓـ ــﻲ ﺘطﺒﻴ ــق اﻝﻘـ ـﺎﻨون واﻝـ ــﺒطﻼن ﻓ ــﻲ اﻹﺠـ ـراءات ذﻝـ ــك أﻨ ــﻪ أط ــرح اﻝـ ــدﻓﻊ اﻝﻤﺒ ــدي ﻤـ ــن
اﻝطﺎﻋﻨﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺨﺎﻤس واﻝﺴﺎدس واﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﻌﺎﺸر ﺒـﺒطﻼن اﻝﻘـﺒض ﻋﻠـﻴﻬم وﺘﻔﺘﻴﺸـﻬم ﺒـرد ﻗﺎﺼـر إذ
ﻝم ﻴﺒﻴن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺘﻲ ﺘﺒـﻴﺢ اﻝﻘـﺒض ﻋﻠـﻴﻬم ﺨﺎﺼـﺔ وأﻨﻬـم ﻝـم ﻴـذﻜروا ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴـﺎت وﻝـم ﻴﺸـﻤﻠﻬم اﻹذن
اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ رﻏم أن ﻤدوﻨﺎت اﻝﺤﻜم ﺘدل ﻋﻠﻲ أن ﻤﺎ ﻀﺒط ﻤﻌﻬم ﻤن ﻤواد ﻤﺨـدرة ﻜـﺎن
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬم وﻝم ﻴﺒﻴن اﻝﺤﻜم اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻜـﺎﻨوا ﻋﻠﻴﻬـﺎ أو أﻋﻤـﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗﺎرﻓوﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـﺢ
اﻝﻘــول ﺒــﺄﻨﻬم ﻜــﺎﻨوا ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻠــﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻷﺨﻴ ـرة إذ أن اﻝﻤﺴــﺘﻔﺎد ﻤﻤــﺎ ﺤﺼــﻠﻪ اﻝﺤﻜــم ﺒﻴﺎﻨــﺎ ﻝواﻗﻌــﺔ
اﻝــدﻋوى أن أﻋﻤــﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻜﺎﻨــت ﻤــن اﻝطــﺎﻋن اﻷول وﻤــن ﻗﺘﻠـ ـوا أﺜﻨــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻀــﺒط ﻜﻤــﺎ أﺨطــﺄ
اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝرد ﻋﻠﻲ اﻝدﻓﻊ ﺒﺒطﻼن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻲ اﻝطﺎﻋن اﻝﻌﺎﺸر واﻋﺘﺒرﻩ ﺤﺎﻤﻼ ﻝﺴﻼح رﻏم أن أﻗـوال
اﻝﺸﻬود ﺘﻔﺼﺢ ﻋن أن ﻀﺒط اﻝﺴﻼح ﻜﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺘـﻴش اﻝﺨـﺎﻤس ﻋﺸـر  .ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﻋـن ﻋـدم ﺒﻴـﺎن
أﻓﻌﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻤن اﻝطﺎﻋن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر وﺨﻼ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺒﻴﺎن ﻨـوع اﻝﻤﺨـدر اﻝﻤﻀـﺒوط
ﻤﻊ اﻝطﺎﻋن اﻝﺴﺎدس وأﺨﻴ ار ﻓـﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝـم ﺘﻌـن ﺒﺒﺤـث أﻤـر اﻝطـﺎﻋن اﻝﺜـﺎﻤن رﻏـم ﻤـﺎ أﻓﺼـﺢ اﻝﺤﻜـم
ﻓﻲ ﻤدوﻨﺎﺘﻪ وﺒﻴﺎﻨﻪ ﻝوﺼف اﻝﺘﻬﻤﺔ أﻨﻪ ﻤن اﻷﺤداث  .ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴب اﻝﺤﻜم وﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ .
وﺤﻴث إن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﺤﺼل واﻗﻌﺔ اﻝدﻋوى ﻓﻲ ﻗوﻝـﻪ )ﻓـﻲ أن اﻝﺘﺤرﻴـﺎت اﻝﺴـرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ
أﺠ ارﻫ ـ ــﺎ اﻝﻌﻘﻴ ـ ــد .........../دﻝ ـ ــت ﻋﻠ ـ ــﻲ أن اﻝﺸ ـ ــﺨص ﺤظ ـ ــر  .............واﻝﺸ ـ ــﻬﻴر ﺒ ـ ـ ـ .........
واﻝﻤﺴــﺠل ﺠﻨﺎﺌﻴــﺎ واﻝﻤﻘــﻴم  .........واﻝﺴــﺎﺒق اﻝﺤﻜــم ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ  ٢٥ﻗﻀــﻴﺔ واﻝﻬــﺎرب ﻤــن ﺘﻨﻔﻴــذ أﺤﻜــﺎم
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد اﺘﺠﻪ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة إﻝﻲ اﻻﺘﺠﺎر اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤﺨدرة ﻋﻠﻲ ﻨطـﺎق واﺴـﻊ وﻤﺤـر از
ﻝﺴﻼح ﻨﺎري ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻨدﻗﻴﺔ آﻝﻴﺔ وطﺒﻨﺠﺔ وأﻨﻪ ﻴﺘﺨـذ ﻤـن ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻜوﻴـت واﻝﺴـﻼﻝم ﺘﻤﻠﻴـك داﺌـرة ﻗﺴـم
اﻝﻌرب ﻤرﻜ از ﻝﻤزاوﻝـﺔ ﻨﺸـﺎطﻪ وأﻨـﻪ ﻴﺴـﺘﻌﻴن ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎطﻪ اﻹﺠ ارﻤـﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻷﺸـﺨﺎص اﻝﺨطـرﻴن
واﻝﻤﺴــﺠﻠﻴن وﻫــم ) .... (١اﻝﺸــﻬﻴر ﺒـ ـ  ..وﺸــﻘق اﻷول واﻝﻤﻘــﻴم ﺒــذات اﻝﻌﻨـ ـوان ) .... (٢وﺸــﻬرﺘﻪ ...
واﻝﻤﻘــﻴم  .... (٣) ....وﺸــﻬرﺘﻪ  ....واﻝﻤﻘــﻴم ﻤــﻊ ﺸــﻘﻴﻘﺔ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ) .... (٤وﺸــﻬرﺘﻪ  ....واﻝﻤﻘــﻴم ﻤــﻊ
اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝـ ــث ) .... (٥وﺸـ ــﻬرﺘﻪ  ....واﻝﻤﻘـ ــﻴم  ... (٦) ....وﺸـ ــﻬرﺘﻪ  ...واﻝﻤﻘـ ــﻴم .... (٧) ....
وﺸــﻬرﺘﻪ  ....واﻝﻤﻘــﻴم  .... (٨) ....وﺸــﻬرﺘﻪ  ....ﻜﻤــﺎ أﺴــﻔرت اﻝﺘﺤرﻴــﺎت أﻨﻬــم ﻴﺤــوزون وﻴﺤــرزون
أﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎرﻴﺔ وذﺨﺎﺌر ﺒدون ﺘرﺨﻴص وأﻨﻬم ﻴﺴﺘﺨدﻤون ﺴﻴﺎرات ﻤـؤﺠرة ود ارﺠـﺎت ﺒﺨﺎرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤرﻜـﺎﺘﻬم
وأﻨﻬــم ﻴﺤﺘﻔظــون ﺒــﺎﻝﻤواد اﻝﻤﺨــدرة ﻤــﻊ ﺸﺨﺼــﻬم وأﻤــﺎﻜن ﺘواﺠــدﻫم ووﺴــﺎﺌل ﺘــﻨﻘﻼﺘﻬم وﻤﺴــﺎﻜﻨﻬم وﻝﻤــﺎ
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اﻝﺘوﺜــق ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺘﺤرﻴــﺎت ﺴــطرﻩ ﻓــﻲ ﻤﺤﻀـ ـرﻩ اﻝﻤــؤرخ  ٢٠٠٧/١١/٢٢واﻝــذي ﻋرﻀــﻪ ﻋﻠــﻲ ﻨﻴﺎﺒــﺔ
ﺒورﺴﻌﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ أﻤرت ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﺸـرة ﺼـﺒﺎﺤﺎ ذات اﻝﻴـوم ﺒﻀـﺒط وﺘﻔﺘـﻴش ﺸـﺨص وﻤﺴـﻜن
اﻝﻤﺘﺤري ﻋﻨﻬم وﻀﺒط ﻤن ﻴﺘواﺠد ﻤﻌﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻠـﺒس وﻜـذا ﻀـﺒط وﺘﻔﺘـﻴش وﺴـﺎﺌل ﺘـﻨﻘﻼﺘﻬم ﻝﻀـﺒط
ﻤﺎ ﻴﺠوزﻨﻪ أو ﻴﺤرزوﻨﻪ ﻤن ﻤواد ﻤﺨدرة وأﺴﻠﺤﺔ  .وذﺨﺎﺌر ﺤﺎل ﺘواﺠدﻫم ﺒداﺌرة ﺒورﺴﻌﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ وﻨﻔـﺎذا
ﻝﻬ ــذا اﻹذن وﺒﻌ ــد أن أﻜ ــدت اﻝﻤراﻗﺒ ــﺔ ﺘواﺠ ــد اﻝﻤ ــﺄذون ﺒﻀ ــﺒطﻬم وﺘﻔﺘﻴﺸ ــﻬم ﺒﻤﻨطﻘ ــﺔ ﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﻨﺸ ــﺎطﻬم
ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﺘوﺠﻪ اﻝﻤـﺄذون ﻝـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻤراﻓﻘـﺔ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن ﻀـﺒﺎط إدارة اﻝﺒﺤـث اﻝﺠﻨـﺎﺌﻲ وﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
اﻝﻤﺨــدرات وﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻗﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻤـ ـن ﻗطــﺎع اﻷﻤــن اﻝﻤرﻜــزي وﻤــﺎ أن وﺼــﻠوا ﺤﺘــﻰ ﻓوﺠﺌـ ـوا ﺒــﺎﻝﻤﺘﻬم اﻷول
وﻤﻌ ــﻪ ﺸﺨﺼ ــﺎن آﺨـ ـرﻴن ﻗ ــﺎﻤوا ﺒ ــﺈطﻼق اﻝﻨ ــﺎر ﺼ ــوﺒﻬم ﻤ ــن ﺒﻨ ــﺎدق آﻝﻴ ــﺔ واﻝﺘ ــﻲ ﺘﺒﺎدﻝ ــت ﻤﻌﻬ ــم ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ
اﻹطﻼق ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨت ﻤن اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻲ ﻤﺴـرح اﻝﺤـﺎدث وﻗـد ﺘﺒـﻴن وﻓـﺎة ﻜـﻼ ﻤـن  ....و  ...ﻤﺘـﺄﺜرﻴن
ﺒﺈﺼﺎﺒﺎﺘﻬﻤﺎ وﺒﺤـوزة ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺴـﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴـﺎ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺒﻨدﻗﻴـﺔ آﻝﻴـﺔ وذﺨـﺎﺌر ﻨﺎرﻴـﺔ وﺘـم ﻀـﺒط ﻜـل ﻤـن
) ... (١ﻤﺤــر از ﻓــرد ﺨرطــوش وﺒــﻪ ﻓــﺎرغ طﻠﻘــﺔ ﻋﻴــﺎر  ١٦ﻜﻤــﺎ ﻋﺜــر ﻤﻌــﻪ ﻋﻠــﻲ ﺜﻼﺜــﻴن ﻗطﻌــﺔ ﻝﻤــﺎدة
داﻜﻨــﺔ ﺘﺸــﺒﻪ ﺠــوﻫر اﻝﺤﺸــﻴش اﻝﻤﺨــدر ) .... (٢ﺤــﺎل ﻫروﺒــﻪ ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة رﻗــم  ....ﻤﻨطﻘــﺔ ﺤـرة ﺒورﺴــﻌﻴد
ﻤﺎرﻜــﺔ ﻫوﻨــدا ﺴــﻴﻔك واﻝﺘــﻲ ﺘــم اﻝﻌﺜــور ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﺒــﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴــﺔ ﻝﻠﺴــﻴﺎرة ﻋﻠــﻲ ﻝﻔــﺎﻓﺘﻴن ﻜﺒﻴ ـرﺘﻴن ﺘﺤﺘوﻴــﺎن ﻋﻠــﻲ
ﻜﻤﻴــﺔ ﻤــن ﻨﺒــﺎت أﺨﻀــر ﺠــﺎف ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﺒــﺎﻨﺠو ) ... (٣ﻤﺤــر از ﻓــرد ﺨرطــوش ﻋﻴــﺎر  ١٦وطﻠﻘﺘــﻴن ﻤــن
ذات اﻝﻌﻴــﺎر ) .... (٤ﻤﺤــر از  ٩٥ﺨﻤﺴــﺔ وﺘﺴــﻌون ﻝﻔﺎﻓــﺔ ﻤــن اﻝــورق اﻷﺒــﻴض ﺘﺤﺘــوى ﻋﻠــﻲ ﻤﺴــﺤوق
ﺒﻴﺞ اﻝﻠون ﻴﺸﺒﻪ ﺠوﻫر اﻝﻬﻴروﻴن اﻝﻤﺨدر ) .... (٥وﺸﻬرﺘﻪ  ....ﻤﺤر از  ٩٢اﺜﻨﻴن وﺘﺴﻌون ﻝﻔﺎﻓـﺔ ﻤـن
اﻝــورق اﻷﺒــﻴض ﺘﺤﺘــوي ﻋﻠــﻲ ﻤﺴــﺤوق ﺒــﻴﺞ اﻝﻠــون ﻴﺸــﺒﻪ ﺠــوﻫر اﻝﻬﻴــروﻴن اﻝﻤﺨــدر ) .... (٦وﺸــﻬرﺘﻪ
 ....وﻋﺜــر ﻤﻌــﻪ ﻋﻠــﻲ  ١١٣ﻤﺎﺌــﻪ وﺜﻼﺜــﺔ ﻋﺸــر ﻝﻔﺎﻓــﺔ ﻤــن اﻝــوراق أﺒــﻴض ﺘﺤﺘــوى ﻋﻠــﻲ ﻤﺴــﺤوق ﺒــﻴﺞ
اﻝﻠون ﻴﺸﺒﻪ ﺠوﻫر اﻝﻬﻴروﻴن اﻝﻤﺨدر ﻜﻤﺎ ﺘم ﻀﺒط  ٤٢اﺜﻨﻴن وأرﺒﻌون ﻗطﻌﺔ ﻝﻤﺎدة داﻜﻨﺔ ﺘﺸـﺒﻪ ﺠـوﻫر
اﻝﺤﺸﻴش اﻝﻤﺨدر وﻝﻔﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠـم ﻤـن اﻝﺒﻼﺴـﺘﻴك ﻤﺘﻌـدد اﻷﻝـوان ﺘﺤﺘـوى ﻋﻠـﻲ ﻨﺒـﺎت اﺨﻀـر ﺠـﺎف
ﻴﺸــﺒﻪ ﻨﺒــﺎت اﻝﺒــﺎﻨﺠو اﻝﻤﺨــدر ) .... (٧وﻝــم ﻴﻌﺜــر ﻤﻌــﻪ ﻋﻠــﻲ ﺜﻤــﺔ ﻤﻤﻨوﻋــﺎت وﻻذ اﻝﻤــﺘﻬم اﻷول وﻤﻌــﻪ
ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﺎﻝﻔرار ﻤن ﻤﺴرح اﻝﺤﺎدث وﺤﺎل ﺘواﺠد اﻝﻘوات ﻝﺘﻨﻔﻴـذ إذن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻗﺘﺤﻤـت اﻝﺴـﻴﺎرة رﻗـم
 ....أﺠرة ﺒورﺴﻌﻴد اﻝﺤﺼﺎر اﻷﻤﻨﻲ ٕواطﻼق اﻝﻨﺎر ﻋﻠـﻲ اﻝﻘـوات واﻝﺘـﻲ ﺒﺎدﻝﺘﻬـﺎ إطـﻼق اﻷﻋﻴـرة اﻝﻨﺎرﻴـﺔ
ﻤﻤــﺎ ﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ وﻓــﺎة ﻗﺎﺌــدﻫﺎ  ....و  ....واﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﺠﻠــس ﺒﺠ ـوارﻩ ﻋﻠــﻲ اﻝﻤﻘﻌــد اﻷﻤــﺎﻤﻲ وﺒﺘﻔﺘــﻴش
اﻝﺴــﻴﺎرة ﻋﺜــر ﺒﺎﻝدواﺴــﺔ اﻷﻤﺎﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻤﺴـدس ﺤﻠـوان ﻤطﻤــوس اﻷرﻗــﺎم وﺒــﻪ طﻠﻘــﺔ ﻋﻴــﺎر  ٩ﻤــم طوﻴﻠــﺔ
وﺨﻤس ﻓوارغ ﻤن ذات اﻝﻌﻴﺎر وﺒﺘﻔﺘﻴش ﺤﻘﻴﺒـﺔ اﻝﺴـﻴﺎرة ﺘـم اﻝﻌﺜـور ﻋﻠـﻲ ﺤﻘﻴﺒـﺔ ﺴـﻔر ﺴـوداء ﻜﺒﻴـرة وﺒﻬـﺎ
ﻗطﻌﺘﻴن ﻤﺴﺘطﻴﻠﺔ اﻝﺸﻜل ﻝﻤﺎدة داﻜﻨـﺔ ﺘﺸـﺒﻪ ﺠـوﻫر اﻝﺤﺸـﻴش اﻝﻤﺨـدر وﻋـدد أرﺒـﻊ ﻝﻔﺎﻓـﺎت ﻜﺒﻴـرة اﻝﺤﺠـم
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ﻤـ ــن اﻝﺒﻼﺴـ ــﺘﻴك ﺘﺤﺘـ ــوى ﻋﻠـ ــﻲ ﻜﻤﻴـ ــﺔ ﻝﺒﻨـ ــﺎت أﺨﻀـ ــر ﺠـ ــﺎف ﻴﺸـ ــﺒﻪ ﻨﺒـ ــﺎت اﻝﺒـ ــﺎﻨﺠو اﻝﻤﺨـ ــدر  .وﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٢٦ﺴــطر اﻝ ارﺌــد  ... /رﺌــﻴس ﻤﺒﺎﺤــث ﻗﺴــم ﺸــرطﺔ اﻝزﻫــور ﻤﺤﻀــر اﻝﺘﺤرﻴــﺎت أوري ﻓﻴــﻪ
أن ﺘﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻝﺴرﻴﺔ واﻝﺘـﻲ ﻗـﺎم ﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻻﺸـﺘراك ﻤـﻊ اﻝﻌﻘﻴـد  ... /أﺴـﻔرت ﻋﻠـﻲ ﻗﻴـﺎم اﻝﻤـﺘﻬم  ... /ﺒﺈﺨﻔـﺎء
اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺴﻜﻨﻪ اﻝﻜﺎﺌن  .....واﺴﺘﺼدر إذﻨﺎ ﻤـن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻀـﺒطﻬﻤﺎ وﺘﻔﺘﻴﺸـﻬﻤﺎ
وﻨﻔﺎذا ﻝﻬذا اﻹذن ﺘوﺠﻪ ﻤﺠري اﻝﺘﺤرﻴﺎت واﻝﻤﻘـدﻤﺎن  .... /ﻤﻔـﺘش ﻤﺒﺎﺤـث اﻝزﻫـور و  ....رﺌـﻴس ﻗﺴـم
اﻝﻤﺨدرات ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝﻌﻘﻴد  .... /رﺌﻴس اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ وﻗـوة ﻤـن اﻝﺸـرطﺔ اﻝﺴـرﻴﻴن ﻴـراﻓﻘﻬم ﻤﺠﻤوﻋـﺔ
ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗوات اﻷﻤن اﻝﻤرﻜزي ﺼوب اﻝﺴﻜن ﺴﺎﻝف اﻝﺒﻴﺎن وﻤﺎ أن دﻝﻔوا ﺒﺎﻝﺸﻘﺔ ﺤﺘﻰ وﺠدوا اﻝﻤـﺘﻬم
اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺼــﺎﻝﺔ ﻓﻘــﺎم اﻝ ارﺌــد  ... /ﺒﻀــﺒطﻪ وﺘﻔﺘﻴﺸــﻪ ﻋﺜــر ﻤﻌــﻪ ﻋﻠــﻲ  ٩ﺘﺴــﻊ ﻗطــﻊ ﻝﻤــﺎدة داﻜﻨــﺔ اﻝﻠــون
ﺘﺸ ــﺒﻪ ﺠ ــوﻫر اﻝﺤﺸ ــﻴش اﻝﻤﺨ ــدر وﺒﻌ ــض اﻝﻤﺸ ــﻐوﻻت اﻝذﻫﺒﻴ ــﺔ وﺒﻤﻠ ــﻎ ﻨﻘ ــدي وﻗ ــد أﻗ ــر اﻝﻤ ــﺘﻬم ﺒ ــﺈﺤ ارزﻩ
ﻝﻠﻤﺨــدر اﻝﻤﻀــﺒوط ﺒﻘﺼــد اﻻﺘﺠــﺎر ﻜﻤــﺎ ﻋﺜــر اﻝﻤﻘــدم  .... /ﺒﺎﻝﺸــﻘﺔ ﻋﻠــﻲ اﻝﻤــﺘﻬم  .... /واﻝﺸــﻬﻴر ﺒـ ـ
 ....واﻝﻤطﻠ ــوب ﻀ ــﺒطﻪ وﺒﺘﻔﺘﻴﺸ ــﻪ ﻋﺜ ــر ﻤﻌ ــﻪ ﻋﻠ ــﻲ طﺒﻨﺠ ــﺔ ﺘروﻴرﺘ ــﺎ ﻋﻴ ــﺎر  ٩ﻤ ــم ﻗﺼ ــﻴر ﻤطﻤوﺴ ــﺔ
اﻷرﻗﺎم وﺒﻬـﺎ طﻠﻘﺘـﻴن ﻤـن ذات اﻝﻌﻴـﺎر ﻜﻤـﺎ ﻋﺜـر ﻤﻌـﻪ ﻋﻠـﻲ أرﺒـﻊ ﻗطـﻊ ﻝﻤـﺎدة داﻜﻨـﺔ اﻝﻠـون ﺘﺸـﺒﻪ ﺠـوﻫر
ـﺈﺤرزﻩ ﻝﻠﺴــﻼح ﺒﻘﺼــد اﻝــدﻓﺎع ﻋــن اﻝــﻨﻔس ٕواﺤـ ارزﻩ ﻝﻠﻤﺨــدر ﺒﻘﺼــد
اﻝﺤﺸــﻴش اﻝﻤﺨــدر وﻗــد أﻗــر اﻝﻤــﺘﻬم ﺒـ ا
اﻻﺘﺠﺎر وﺒﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﻜن ﻋﺜر ﻋﻠـﻲ ﺴـﻼح ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺒﻨدﻗﻴـﺔ آﻝﻴـﺔ ﻋﻴـﺎر  ٣٩ × ٧٠٦٢وﺒﻬـﺎ ﺨﻤﺴـﺔ
ﻋﺸ ــر طﻠﻘ ــﺔ ﻤ ــن ذات اﻝﻌﻴ ــﺎر ﺘ ــم اﻝﻌﺜ ــور ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻲ ﺴـ ـرﻴر ﺒﻐرﻓ ــﺔ اﻝﻨ ــوم أﻗ ــر اﻝﻤ ــﺘﻬم  ....ﺒﻤﻠﻜﻴﺘ ــﻪ
ﻝﻠﺴ ــﻼح اﻝﻤﻀ ــﺒوط ﻜﻤــﺎ أرﺸ ــد اﻝﻤﺘﻬﻤــﺎن ﻋ ــن ﻤﻜـ ـﺎن إﺨﻔﺎﺌﻬﻤ ــﺎ ﻝﻠﺴــﻴﺎرة رﻗ ــم  ...ﻤﻼﻜــﻲ ﺠﻴـ ـزة ﻤﺎرﻜ ــﺔ
ﻤﻴﺘﺴوﺒﻴﺸـﻲ ﻻﻨﺴــر واﻝﻤﺴــﺘﺄﺠرة ﻤــن أﺤـد ﻤﻜﺎﺘــب ﺘــﺄﺠﻴر اﻝﺴــﻴﺎرات وﺒﻬــﺎ أﺜـﺎر ﻝطﻠﻘــﺎت ﻨﺎرﻴــﺔ وﻋﺜــر ﺒﻬــﺎ
ﻋﻠــﻲ ﺴــﻜﻴن ﻜﺒﻴــر اﻝﺤﺠــم وﻨﻔــﺎذا ﻹذن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻗــﺎم اﻝﻤﻘــدم  ...ﺒﻀــﺒط اﻝﻤــﺘﻬم  ....واﻝــذي أﻗــر
ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴن اﻝﻤﻀـﺒوطﻴن ﺒﻤﺴـﻜﻨﻪ ﺒﻘﺼـد إﺒﻌﺎدﻫﻤـﺎ ﻋـن أﻋـﻴن اﻝﺸـرطﺔ وﺒﺘـﺎرﻴﺦ ٢٠٠٧/١١/٢٩
وﻨﻔــﺎذ اﻹذن ﺒﻀــﺒط ٕواﺤﻀــﺎر اﻝﻤــﺘﻬم اﻷول  ...اﻝﺸــﻬﻴر ﺒـ ـ  ....وﺒﻌــد أن وردت ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤــن أﺤــد
اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺴـرﻴﺔ واﻝﺘــﻲ أﻜــدﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤرﻴــﺎت ﻤﻔــﺎدﻩ ﺘواﺠــد اﻝﻤــﺘﻬم ﺒﺈﺤــدى اﻝﺠــزر ﺒﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺒﺸــﺘﻴر ﺒﺒﺤﻴـرة
اﻝﻤﻨزﻝﺔ داﺌرة ﻗﺴم اﻝﺠﻨوب وأﻨﻪ ﻓﻲ طرﻴﻘﻪ ﻝﻠﻬرب إﻝﻲ ﺴﻴﻨﺎء ﻋﺒر ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻓﻘد ﻗـﺎم اﻝﻌﻘﻴـد .... /
ﻴراﻓﻘــﻪ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻀــﺒﺎط إدارة اﻝﺒﺤــث اﻝﺠﻨــﺎﺌﻲ وﻗــوة ﻤــن اﻝﺸــرطﺔ اﻝﺴـرﻴﻴن ﻤﺘــوﺠﻬﻴن إﻝــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ
ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر وﻤﺎ أن وﺼﻠوا ﺤﺘﻰ ﺸﺎﻫد اﻝﻤﺘﻬم ﺤﺎل ﺴﻴرﻩ ﺒﺄﺤد اﻝﻤراﺤﺎت ﺤﺎﻤﻼ ﺴـﻼﺤﺎ ﻨﺎرﻴـﺎ وﺒرﻓﻘﺘـﻪ
ﺸ ــﺨص أﺨ ــر ﻓﻘ ــﺎﻤوا ﺒﻀ ــﺒطﻪ وﻤ ــن ﻴراﻓﻘ ــﻪ واﻝ ــذي ﺘﺒ ــﻴن أﻨ ــﻪ ﻴ ــدﻋﻲ  ....وﺸ ــﻬرﺘﻪ  ...ﻜﻤ ــﺎ ﺘﺒ ــﻴن أن
اﻝﺴــﻼح اﻝﻨــﺎري ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺒﻨدﻗﻴــﺔ آﻝﻴــﺔ رﻗــم  ....ﻋﻴــﺎر  ٣٩ × ٧٠٦٢وﺒﻬــﺎ اﺜﻨــﻴن وﻋﺸـرﻴن طﻠﻘــﺔ ﻤــن
ذات اﻝﻌﻴﺎر وﻗﺎم اﻝﻌﻘﻴد  .... /ﺒﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤـﺘﻬم اﻷول ﻓﻌﺜـر ﻋﻠـﻲ أﺜﻨـﻲ ﻋﺸـر ﻗطﻌـﺔ ﻝﻤـﺎدة داﻜﻨـﺔ ﺘﺸـﺒﻪ
٣٥

ﺠـوﻫر اﻝﺤﺸــﻴش اﻝﻤﺨــدر وﻤﺒﻠــﻎ ﻨﻘــدي وﻤﻔﺘــﺎح ﺴــﻴﺎرة واﻝﺘــﻲ ﺘﺒــﻴن أﻨــﻪ ﺨــﺎص ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎرة رﻗــم  ...ﻤﻼﻜــﻲ
اﻝﻘـﺎﻫرة واﻝﻤﺴــﺘﺄﺠرة ﻤـن أﺤــد ﻤﻜﺎﺘـب ﺘــﺄﺠﻴر اﻝﺴـﻴﺎرات وﺒﺘﻔﺘــﻴش اﻝﻤـﺘﻬم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﺜـر ﻤﻌــﻪ ﻋﻠـﻲ ﻤﺴــدس
ﻋﻴــﺎر  ٩ﻤــم طوﻴــل ﻤﺎرﻜــﺔ ووﻝﺘــر أﻝﻤــﺎﻨﻲ رﻗــم  ...وﺒــﻪ ﺨﻤــس طﻠﻘــﺎت ﻤــن ذات اﻝﻌﻴــﺎر ﻜﻤــﺎ ﺘــم اﻝﻌﺜــور
ﻋﻠــﻲ ﺜﻤــﺎﻨﻲ ﻗطــﻊ ﻤﺘوﺴــطﺔ اﻝﺤﺠــم ﻝﻤــﺎدة داﻜﻨــﺔ ﺘﺸــﺒﻪ ﺠــوﻫر اﻝﺤﺸــﻴش اﻝﻤﺨــدر وﻗــد أﻗــر اﻝﻤﺘﻬﻤــﺎن
ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻠﺴﻼح اﻝﻤﻀـﺒوط ﻤﻌـﻪ ٕواﺤرازﻫﻤـﺎ ﻝﻠﻤﺨـدر اﻝﻤﻀـﺒوط ﻤﻌﻬﻤـﺎ ﺒﻘﺼـد اﻻﺘﺠـﺎر وأرﺸـد
ﻋــن ﻤﻜــﺎن ﺘواﺠــد اﻝﺴــﻴﺎرة ﺴــﺎﻝﻔﺔ اﻝــذﻜر واﻝﺘــﻲ ﻋﺜــر ﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻲ ﻜــﻴس ﺒﻼﺴــﺘﻴك وﺒــﻪ أرﺒﻌــﺔ ﻋﺸــر ﻝﻔﺎﻓــﺔ
ﺴﻠوﻓﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻲ ﻤﺎدة داﻜﻨﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺠوﻫر اﻝﺤﺸﻴش اﻝﻤﺨدر وﺴﻼح أﺒﻴض ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤطواة ﻗـرن
ﻏـ ـ ـزال أﻗـ ــر اﻝﻤـ ــﺘﻬم اﻷول ﺒﻤﻠﻜﻴﺘـ ــﻪ ﻝﻠﺴـ ــﻼح وﺤﻴﺎزﺘـ ــﻪ ﻝﻠﻤﺨـ ــدر اﻝﻤﻀـ ــﺒوط ﺒﻘﺼـ ــد اﻻﺘﺠـ ــﺎر وﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٧/١١/٣٠وﻨﻔـ ــﺎذا ﻹذن اﻝﻨﻴﺎﺒـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻗـ ــﺎم اﻝﻤﻘـ ــدم  .... /واﻝ ارﺌـ ــد  ... /ﻋﻠـ ــﻲ رأس ﻗـ ــوة ﻤـ ــن
اﻝﺸرطﺔ اﻝﺴرﻴﻴن ﺒﻀﺒط اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن  .... /وﺸﻘﻴﻘﻪ  ...وﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻤﺎ ﻝم ﻴﻌﺜر ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻲ ﺜﻤـﺔ ﻤﻤﻨوﻋـﺎت
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﺒﻀـﺒط اﻝﻤـﺘﻬم  .... /ﻨﻔـﺎذا ﻹذن اﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺼـﺎدر ﻓـﻲ  ٢٠٠٧/١٢/١وﺒﺘﻔﺘﻴﺸـﻪ
ﻝم ﻴﻌﺜر ﻋﻠﻲ ﺜﻤﺔ ﻤﻤﻨوﻋﺎت  ..ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ذﻝـك  ،وﻜـﺎن ﻗﻀـﺎء ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝـﻨﻘض ﻤﺴـﺘﻘ ار ﻋﻠـﻲ أن اﻝﺤﻜـم
ﺒﺎﻹداﻨ ــﺔ ﻴﺠ ــب أن ﻴﺸ ــﺘﻤل ﻋﻠ ــﻲ ﺒﻴ ــﺎن اﻝواﻗﻌ ــﺔ اﻝﻤﺴ ــﺘوﺠﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒ ــﺔ ﺒﻴﺎﻨ ــﺎ ﺘﺘﺤﻘ ــق ﻓ ــﻪ أرﻜ ــﺎن اﻝﺠرﻴﻤ ــﺔ
واﻝظــروف اﻝﺘــﻲ وﻗﻌــت ﻓﻴﻬــﺎ واﻷدﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼــت ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺜﺒــوت وﻗوﻋﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤــﺘﻬم وﻜــﺎن
ﻤــن اﻝﻤﻘــرر أﻨــﻪ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أﻻ ﻴﻜــون اﻝﺤﻜــم ﻤﺸــوﺒﺎ ﺒﺈﺠﻤــﺎل أو إﺒﻬــﺎم ﻤﻤــﺎ ﻴﺘﻌــذر ﻤﻌــﻪ ﺘﺒــﻴن ﻤــدي ﺼــﺤﺔ
اﻝﺤﻜــم ﻤــن ﻓﺴــﺎدﻩ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠــﻲ واﻗﻌــﺔ اﻝــدﻋوى  .وﻫــو ﻴﻜــون ﻜــذﻝك ﻜﻠﻤــﺎ ﺠــﺎءت أﺴــﺒﺎﺒﻪ
ﻤﺠﻤﻠﺔ أو ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻴﻤـﺎ أﺜﺒﺘﺘـﻪ أو ﻨﻔﺘـﻪ ﻤـن وﻗـﺎﺌﻊ ﺴـواء ﻜﺎﻨـت ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺒﻴـﺎن ﺘـواﻓر أرﻜـﺎن اﻝﺠرﻴﻤـﺔ أو
ظروﻓﻬﺎ أو ﻜﺎﻨت ﺒﺼدد اﻝرد ﻋﻠﻲ أوﺠـﻪ اﻝـدﻓﺎع اﻝﻬﺎﻤـﺔ أو ﻜﺎﻨـت ﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼـر اﻹداﻨـﺔ ﻋﻠـﻲ وﺠـﻪ
اﻝﻌﻤــوم أو ﻜﺎﻨــت أﺴــﺒﺎﺒﻪ ﻴﺸــوﺒﻬﺎ اﻻﻀــطراب اﻝــذي ﻴﻨﺒــﺊ ﻋــن اﺨــﺘﻼل ﻓﻜرﺘــﻪ ﻤــن ﺤﻴــث ﺘرﻜﻴزﻫــﺎ ﻓــﻲ
ﻤوﻀوع اﻝدﻋوى وﻋﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ اﺴﺘﺨﻼص ﻤﻘوﻤﺎﺘﻪ ﺴواء ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬـﺎ ﺒواﻗﻌـﺔ
اﻝـ ــدﻋوى أو ﺒـ ــﺎﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘـ ــﺎﻨوﻨﻲ وﻴﻌﺠـ ــز ﺒﺎﻝﺘـ ــﺎﻝﻲ ﻤﺤﻜﻤـ ــﺔ اﻝـ ــﻨﻘض ﻋـ ــن إﻋﻤـ ــﺎل رﻗﺎﺒﺘﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻲ اﻝوﺠـ ــﻪ
اﻝﺼﺤﻴﺢ  .ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك  ،وﻜﺎن ﻻ ﻴﺒﻴن ﻤـن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ وﻋـن ﺼـورة اﻝواﻗﻌـﺔ وأدﻝـﺔ اﻝﺜﺒـوت
ﻓﻴﻬــﺎ ﺘﻔﺼــﻴل اﻝوﻗــﺎﺌﻊ واﻷﻓﻌــﺎل اﻝﺘــﻲ ﻗﺎرﻓﻬــﺎ اﻝطــﺎﻋﻨون  ......واﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﺸــﻤﻠﻬم إذن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﺒﺎﻝﻀــﺒط واﻝﺘﻔﺘــﻴش واﻝﻤﺜﺒﺘــﺔ ﻻرﺘﻜــﺎﺒﻬم اﻝﺠ ـراﺌم اﻝﺘــﻲ داﻨﻬــم ﺒﻬــﺎ وﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺤﺼــوﻝﻬﺎ ودور ﻜــل ﻤــﻨﻬم ﻓــﻲ
إﺤداﺜﻬﺎ ﺒل أورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻋﺒﺎرات ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻘﺎﻫﺎ ﻤن أﻗوال اﻝﺸﻬود ﻻ ﻴﺒﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﺘـواﻓر
ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــﻴﺢ اﻝﻘــﺒض واﻝﺘﻔﺘــﻴش وﺒــذﻝك ﻝــم ﻴﻜﺸــف ﻋــن وﺠــﻪ اﺴﺘﺸــﻬﺎدﻩ ﺒﻬــذﻩ اﻷدﻝــﺔ وﻤــدي
ﺘﺄﻴﻴــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺨﺼــوص ﻝﻠواﻗﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻗﺘﻨﻌــت ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ  .ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤــﺎ ﺘﻘــدم  ،ﻓــﺈن اﻝﺤﻜــم
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اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻴﻜــون ﻤﺸــوﺒﺎ ﺒــﺎﻝﻐﻤوض واﻹﺒﻬــﺎم واﻝﻘﺼــور ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻴﺒــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب ﻨﻘﻀــﻪ واﻹﻋــﺎدة .
ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن اﻝﺒــﻴن ﻤــن اﻷوراق أن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ أﻗﺎﻤــت اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد اﻝطــﺎﻋﻨﻴن
 ......ﺒوﺼف أﻨﻬم ﺤـﺎزوا وأﺤـرزوا ﺠـواﻫر ﻤﺨـدرة )ﻫﻴـروﻴن – ﺤﺸـﻴش( ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻷﺤـوال اﻝﻤﺼـرح
ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ ﻋﻠــﻲ اﻝﻨﺤـو اﻝﻤﺒـﻴن ﺒﺘﻘرﻴـر اﻝﻤﻌﻤــل اﻝﻜﻴﻤـﺎوي وﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴـﺎت ﻗﻀــت ﺒﻤﻌـﺎﻗﺒﺘﻬم ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر
أن اﻹﺤ ـراز واﻝﺤﻴــﺎزة ﻤﺠــردﻴن ﻤــن اﻝﻘﺼــود اﻝﻤﺴــﻤﺎة  .ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن ﻴﺸــﺘرط ﻝﺼــﺤﺔ اﻝﺤﻜــم
ﺒﺎﻹداﻨــﺔ ﻓ ــﻲ ﺠرﻴﻤــﺔ إﺤـ ـراز ﻤ ــﺎدة ﻤﺨــدرة أو ﺤﻴﺎزﺘﻬ ــﺎ أن ﺘﻜــون اﻝﻤ ــﺎدة اﻝﻤﻀ ــﺒوطﺔ ﻤــن ﻋ ــداد اﻝﻤـ ـواد
اﻝﻤﺨدرة اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺤﺼ ار ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﻤﻠﺤـق ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻤﺠـرم وأن اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﻜﻨـﻪ اﻝﻤـﺎدة اﻝﻤﻀـﺒوطﺔ
واﻝﻘطــﻊ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ ﻻ ﻴﺼــﻠﺢ ﻓﻴــﻪ ﻏﻴــر اﻝﺘﺤﻠﻴــل  .ﻓــﺈذا ﺨــﻼ اﻝﺤﻜــم ﻤــن اﻝــدﻝﻴل اﻝﻔﻨــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــﺘﻘﻴم ﺒــﻪ
ﻗﻀـﺎؤﻩ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺘﻌﻴـب ﺒﻤـﺎ ﻴوﺠـب ﻨﻘﻀــﻪ  .ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻤـن اﻝﻤﻘـرر أﻨـﻪ ﻴﺠــب إﻴـراد اﻷدﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻨد إﻝﻴﻬــﺎ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﻴﺎن ﻤؤداﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜـم ﺒﻴﺎﻨـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﻓـﻼ ﻴﻜﻔـﻲ ﻤﺠـرد اﻹﺸـﺎرة إﻝﻴﻬـﺎ ﺒـل ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺴـرد ﻤﻀـﻤون
ﻜـل دﻝﻴــل وذﻜــر ﻤــؤداﻩ ﺒطرﻴﻘــﺔ واﻓﻴــﻪ ﻴﺒــﻴن ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــدي ﺘﺄﻴﻴــدﻩ ﻝﻠواﻗﻌــﺔ ﻜﻤــﺎ اﻗﺘﻨﻌــت ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ وﻤﺒﻠــﻎ
اﺘﻔﺎﻗــﻪ ﻤــﻊ ﺒــﺎﻗﻲ اﻷدﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ أﻗرﻫــﺎ اﻝﺤﻜــم ﺤﺘــﻰ ﻴﺘﻀــﺢ وﺠــﻪ اﺴــﺘدﻻﻝﻪ ﺒﻬــﺎ  .ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن
اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻗــد ﺨــﻼ ﻜﻠﻴــﺔ ﻤــن ﺒﻴــﺎن ﻨــوع اﻝﻤ ـواد اﻝﻤﺨــدرة إذ أورد ﻤــؤدي ﺘﻘرﻴــر اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﻋﻠــﻲ
ﻨﺤــو ﻻ ﻴﻘطــﻊ ﺒﻜﻨــﻪ اﻝﻤـواد اﻝﻤﻀــﺒوطﺔ وﻫــو اﻝــدﻝﻴل اﻝﻔﻨــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــﺘﻘﻴم ﺒــﻪ ﻗﻀــﺎؤﻩ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻜــون ﻤﺸــوﺒﺎ
ﺒﺎﻝﻘﺼــور ﺒﻤــﺎ ﻴوﺠــب ﻨﻘﻀــﻪ واﻹﻋــﺎدة  .وﻜــﺎن ﻴﺒــﻴن ﻤــن ﻤــدوﻨﺎت اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ أﻨــﻪ أورد أن
اﻝطــﺎﻋﻨﻴن  ....ﺨﺎﻀــﻌﻴن ﻝﻘــﺎﻨون اﻝطﻔــل وﻝــم ﻴﺒــﻴن ﺴــﻨدﻩ ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴر ﻫــذﻩ اﻝﺴــن  .ﻜﻤــﺎ ﺨﻠــت ﻤﺤﺎﻀــر
اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻤن ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن  .ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك  ،وﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ١٢ﻝﺴـﻨﺔ  ١٩٩٦إﺼـدار ﻗـﺎﻨون اﻝطﻔـل
ﻗــد ﻨــص ﻓــﻲ ﻤﺎدﺘــﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻲ أﻨــﻪ ﻴﻘﺼــد اﻝطﻔــل ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝرﻋﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻝﻘــﺎﻨون ﻜــل ﻤــن ﻝــم ﻴﺒﻠــﻎ ﺜﻤــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر ﺴــﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴــﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ وﻴﻜــون إﺜﺒــﺎت ﺴــن اﻝطﻔــل ﺒﻤوﺠــب ﺸــﻬﺎدة
ﻤــﻴﻼدﻩ أو ﺒطﺎﻗﺘــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ أو أي ﻤﺴــﺘﻨد رﺴــﻤﻲ أﺨــر ﻤﻤــﺎ ﻤﻔــﺎدﻩ أن ﻜــل ﻤــن ﻝــم ﻴﺒﻠــﻎ ﺜﻤــﺎﻨﻲ ﻋﺸـرة
ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎن طﻔﻼ ﺘ ارﻋـﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺘـﻪ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻀـواﺒط اﻝﺘـﻲ وﻀـﻌﻬﺎ اﻝﺸـﺎرع ﺴـﻴﺎﺠﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ
وﻴﻠزم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺠوﺒﺎ وﺘﻨﺼﻴﺼﺎ أن ﻴﺜﺒت ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻨد اﻝرﺴﻤﻲ اﻝذي ارﺘﻜﻨت ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴـد ﺴـن
اﻝطﻔ ــل ﻜﻤ ــﺎ ﻨﺼ ــت اﻝﻤ ــﺎدة  ١١٢ﻤﻨ ــﻪ ﻋﻠ ــﻲ أﻨ ــﻪ ﻻ ﻴﺤﻜ ــم ﺒﺎﻹﻋ ــدام أو ﺒﺎﻷﺸ ــﻐﺎل اﻝﺸ ــﺎﻗﺔ اﻝﻤؤﺒ ــدة أو
اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺘﻬم اﻝذي زاد ﺴﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺴت ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ وﻝم ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸـرة ﺴـﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴـﺔ
ﻜﺎﻤﻠﺔ وﻗت ارﺘﻜـﺎب اﻝﺠرﻴﻤـﺔ وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ إذا ارﺘﻜـب اﻝﻤـﺘﻬم ﺠرﻴﻤـﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬـﺎ اﻹﻋـدام ﻴﺤﻜـم ﻋﻠﻴـﻪ
ﺒﺎﻝﺴــﺠن ﻝﻤــدة ﻻ ﺘﻘــل ﻋــن ﻋﺸــر ﺴــﻨوات ٕواذا ﻜﺎﻨــت اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬــﺎ اﻷﺸــﻐﺎل اﻝﺸــﺎﻗﺔ اﻝﻤؤﺒــدة ﻴﺤﻜــم
ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝــذي ﻻ ﺘﻘــل ﻤدﺘــﻪ ﻋﻠــﻲ ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ٕواذا ﻜﺎﻨــت اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬــﺎ اﻷﺸــﻐﺎل اﻝﺸــﺎﻗﺔ
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اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ﻴﺤﻜــم ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺎﻝﺴــﺠن وﻻ ﺘﺨــل اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺒﺴــﻠطﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤــﺎدة  ١٧ﻤــن
ﻗــﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ ﻋﻠــﻲ اﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻗﻌــت ﻤــن اﻝﻤــﺘﻬم وﻜــﺎن ﻤــن
اﻝﻤﻘــرر ﺒــﻨص اﻝﻤــﺎدة  ١٢٢ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻤــﺎر ذﻜ ـرﻩ أﻨــﻪ ٕوان ﻜــﺎن اﻷﺼــل ﻋﻤــﻼ ﺒــﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝــﻲ ﻤــن
اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أن ﺘﺨﺘص ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺤداث دون ﻏﻴرﻫﺎ ﺒـﺎﻝﻨظر ﻓـﻲ أﻤـر اﻝطﻔـل ﻋﻨـد اﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ
إﺤ ــدى اﻝﺠـ ـراﺌم أو ﺘﻌرﻀ ــﻪ ﻝﻼﻨﺤـ ـراف إﻻ أن اﻝﻔﻘـ ـرة اﻝﺜﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻨﺼ ــت ﻋﻠ ــﻲ أن ﻴﻜ ــون
اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو ﻤﺤﻜﻤﺔ أﻤن اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺒﺤﺴـب اﻷﺤـوال ﺒﻨظـر ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺠﻨﺎﻴـﺎت
اﻝﺘـﻲ ﻴــﺘﻬم ﻓﻴﻬــﺎ طﻔــل ﺠــﺎوزت ﺴــﻨﻪ ﺨﻤــس ﻋﺸـرة ﺴـﻨﺔ وﻗــت ارﺘﻜــﺎب اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﻤﺘــﻲ أﺴــﻬم ﻓــﻲ اﻝﺠرﻴﻤــﺔ
ﻏﻴــر طﻔــل واﻗﺘﻀــﻲ اﻷﻤــر رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﻊ اﻝطﻔــل وأوﺠﺒــت ﺘﻠــك اﻝﻤــﺎدة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة
اﻷﺨﻴرة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ أي ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺘﻴن ﺒﺤث ظروف اﻝطﻔـل ﻤـن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝوﺠـوﻩ وأﺠـﺎزت ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺴــﺒﻴل ذﻝــك اﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤــن ﺘ ـراﻩ  .ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻗــد ﺨﻠــت أﺴــﺒﺎﺒﻪ ﻤــن
اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻲ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ أو اﻝﻤﺴــﺘﻨد اﻝرﺴــﻤﻲ اﻝــذي ارﺘﻜــن إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد أن اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﺨﺎﻀــﻌﻴن ﻝﻘــﺎﻨون
اﻝطﻔـل وﻜـﺎن ﻻ ﻴﻌﺘـد ﺒﻤـﺎ أوردﻩ اﻝﺤﻜـم ﻓـﻲ دﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﻤـن أﻨﻬﻤـﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺎن ﻝﻘـﺎﻨون اﻝطﻔـل ﻝﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻘــرر
ﻤــن أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻘﻴــد ﻓـ ـﻲ ﺘﻘــدﻴر ﺴــن اﻝطﻔــل ﺒﻐﻴــر وﺜﻴﻘــﺔ رﺴــﻤﻴﺔ  .ﻓــﺈذا ﺘﻌــذر ﻋﻠــﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ذﻝــك ﻝﻌــدم
وﺠودﻫــﺎ ﻜــﺎن ﺘﻘــدﻴر ﺴــﻨﻪ ﺒواﺴــطﺔ ﺨﺒﻴــر وﻤــن ﺜــم ﻓﺈﻨــﻪ ﻝﻜــﻲ ﺘﻘﻀــﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺒﺘﻘــدﻴر اﻝﻌﻘوﺒــﺔ اﻝﻤﻘــررة
ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺴﺘظﻬر اﻝﺴن ﻝﻴﻜون ﺤﻜﻤﻬﺎ وﻓق ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻘﺎﻨون وﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻷﺼـل أن ﺘﻘـدﻴر اﻝﺴـن
أﻤر ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻀوع اﻝدﻋوى ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض أن ﺘﻌرض ﻝﻪ إﻻ أن ﺘﻜون ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝﻤوﻀـوع
ﻗــد ﺘﻨﺎوﻝﺘــﻪ ﺒﺎﻝﺒﺤــث واﻝﺘﻘــدﻴر وأﺘﺎﺤــت ﻝﻠﻤــﺘﻬم واﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ إﺒــداء ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺨﺼوﺼــﻪ  .ﻝﻤــﺎ
ﻜﺎن ذﻝك  ،وﻜﺎن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻝم ﻴﻌـن اﻝﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ ﻤدوﻨﺎﺘـﻪ ﺒﺎﺴـﺘظﻬﺎر ﺴـن اﻝطـﺎﻋﻨﻴن وﺨـﻼ ﻤـن
اﻹﺸﺎرة إﻝﻲ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ أوﺠﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﺒﺤـث ظروﻓـﻪ ﻤـن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝوﺠـوﻩ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـون ﻤﻌﻴﺒـﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼـور
ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﺎن وﻋــدم ﻤ ارﻋــﺎة إﺠـ ـراءات اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﺠــز ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ﻤــن إﻋﻤــﺎل
رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻲ واﻗﻌﺔ اﻝدﻋوى  .ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺘﻌـﻴن ﻨﻘـض اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون
ﻓﻴـﻪ واﻹﻋـﺎدة ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠطـﺎﻋﻨﻴن ﺠﻤﻴﻌـﺎ وﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻤﺤﻜـوم ﻋﻠـﻴﻬم وﻜـذا ﻤـن ﻝـم ﻴﻘﺒـل طﻌـﻨﻬم ﺸـﻜﻼ ﻋﻤـﻼ
ﺒﺎﻝﻤ ــﺎدة  ٤٢ﻤ ــن اﻝﻘ ــﺎﻨون رﻗ ــم  ٥٧ﻝﺴ ــﻨﺔ  ١٩٥٩ﻓ ــﻲ ﺸ ــﺄن ﺤ ــﺎﻻت ٕواﺠـ ـراءات اﻝطﻌ ــن أﻤ ــﺎم ﻤﺤﻜﻤ ــﺔ
اﻝﻨﻘض ﻝوﺤدة اﻝواﻗﻌﺔ وﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ  .ﻋدا اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ  ... /ﻝﻜـون اﻝﺘﻬﻤـﺔ اﻝﻤﺴـﻨدة إﻝﻴـﻪ ﻫـﻲ
واﻗﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺘﻬم اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﻨدة إﻝﻲ اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم اﻵﺨرﻴن .
ﻓﻠﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب
ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  :أوﻻ  :ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻝطﻌن اﻝﻤﻘدم ﻤن اﻝطﺎﻋﻨﻴن  .................ﺸﻜﻼ
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ﺜﺎﻨﻴــﺎ  :ﺒﻘﺒــول اﻝطﻌــن اﻝﻤﻘــدم ﻤــن ﺒــﺎﻗﻲ اﻝطــﺎﻋﻨﻴن ﺸــﻜﻼ وﻓــﻲ اﻝﻤوﻀــوع ﺒــﻨﻘض اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ
واﻹﻋــﺎدة إﻝــﻲ ﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺠﻨﺎﻴــﺎت ﺒورﺴــﻌﻴد ﻝــﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺠدﻴــد داﺌ ـرة أﺨــري ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﺤﻜــوم
ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم ﻤن ﻝم ﻴﻘﺒل طﻌﻨﻪ ﺸﻜﻼ أو ﻝم ﻴﻘرر ﺒﺎﻝطﻌن ﻋدا اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ . .........
ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ

أﻤﻴن اﻝﺴر
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ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﺍﳌﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  /ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻘﺔ

ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

٤٠

ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻘﺔ
المحامى بالنقض
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﺍﻟﺪﺍﺋـﺮﺓ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌـﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘـﺾ

)محكوم ضده(

المقدم من .......
ﺿــــﺪ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ـــــــــــــــــــــ
فى الجناية رقم  ...لسنة  ٢٠٠١الدقى )المقيدة تحت رقم  ...لسنة  ٢٠٠١كلى شمال
الجيزة(.
والمحكوم فيھا حضوريا بجلسة  ٢٠١٠/٧/١٩بمعاقبة  ...بالسجن المؤبد عما اسند اليه.
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋـــﻊ
أحالت النيابة العامة كال من المتھمين:
.... (١
)الطاعن(
... (٢
إلى المحاكمة بوصف أنھما بتاريخ  ١٠يناير  ٢٠٠١بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة.
قتال عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه واعدا لذلك
األمر )سالح أبيض – سكين( وترصداه حتى ايقنا من تواجده بمكتبه بمفرده فدلفاه وما أن ظفرا
به حتى انھاال عليه طعنا بسالحيھما االبيض )السكين( فاحدثا به االصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وقد ارتكبت تلك الجناية بقصد تسھيل ارتكاب جنحة أخرى ھى أنه فى ذات الزمان
والمكان سالفى الذكر سرقا االشياء المثبته وصفا وقيمة باألوراق والمملوكة للمجنى عليه ذاته.
األمر المعاقب عليه بالمواد  ٢/٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٢٣٠عقوبات.
وبجلسة  ٢٠٠٩/١٠/٣قضت محكمة النقض فى الطعن المقدم من المتھمين بقبوله شكال
وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه واالعادة.
وأعيدت المحاكمة وبتاريخ  ٢٠١٠/٧/١٩قضت محكمة االعادة حضوريا بمعاقبة كل من
المتھمين المذكورين بالسجن المؤبد عما اسند اليھما.
ولما كان الحكم األخير باطال فقد طعن عليه المحكوم ضده  ...بطريق النقض للمرة الثانية
وذلك بتاريخ  ٢أغسطس  ٢٠١٠بشخصه من السجن وقيد طعنه تحت رقم ) (...تتابع سجن طره
العمومى.
ونورد فيما يلى أسباب الطعن بالنقض.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ
٤١

ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
بمطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الموضوع تساندت فى قضائھا
بادانة المتھمين إلى الدليل المستمد من اعترافھما أمام قاضى المعارضات بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٣
عند النظر فى أمر حبسھما باالتھام المسند اليھما.
دون أن تبين المحكمة فى حكمھا عناصر االتھام المذكور الذى اعترف به الطاعن والمتھم
اآلخر – وقد جاء بيانھا فى تحصيل ذلك الدليل مشوبا بالتجھيل والتعميم فضال عن الغموض
واالبھام – بما ال يتفق مع ما أوجبته المادة  ٣١٠اجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم
صادر باالدانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من األدلة التى تتساند اليھا المحكمة
فى قضائھا بحيث ال يشوبه ثمة تعميم أو اجمال وتجھيل وذلك حتى تستطيع محكمة النقض بسط
رقابتھا على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتھا بالحكم وسالمة
المأخذ.
وألنه ال يكفى ان يفصح المتھم عن اعترافه بما اسند اليه بل يتعين بيان نص ھذا
االعتراف ومضمونه ومؤداه وألن االعتراف وفق ما ھو معرف به فى القانون ھو ما كان نصا
فى ارتكاب الجريمة بكافة عناصرھا وأركانھا القانونية المختلفة ولھذا يتعين بداءة ان يبين المتھم
المعترف االفعال المادية المكونة للجريمة التى اعترف بارتكابھا ودوره فيھا وقصده من فعلھا
ومطابقة ذلك على أحكام القانون الذى عرف تلك الجريمة واركانھا ثم يطلق بعد ذلك على قول
المتھم بأنه اعترف بما نسب اليه من جرائم وجھتھا له سلطة التحقيق.
فاالعتراف وصف قانونى يرد على موصوف والبد من بيان ذلك الموصوف حتى يمكن
القطع بأنه يعد اعترافا وفق ما ھو معرف به فى القانون.
أما مجرد القول بأن المتھم اعترف بما اسند اليه دون بيان ما ارتكبه من أفعال ينطبق
عليھا وصف االعتراف القانونى فيعتبر تجھيال لذلك الدليل تأباه أصول التسبيب الصحيح لألحكام
الجنائية والتى وضع الشارع لھا قواعد وضوابط تحكمھا يتعين على الحكم بيانھا بكل وضوح
دون تعميم أو تجھيل باالضافة إلى ان ھذا التجھيل فى بيان الدليل يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون على األحكام النھا ال تستعين فى أداء مھمتھا الرقابية بأية أوراق
أخرى خالف ورقة الحكم وحدھا ولو كانت مرفقة بأوراق الدعوى ومن ثم بات من المتعين على
المحكمة ان تبين فى حكمھا مضمون كل دليل من األدلة التى تتساند اليھا فى قضائھا على نحو
مفصل وواضح وإال كان حكمھا معيبا لقصوره وھو العوار الذى شاب الحكم محل ھذا الطعن
واستوجب نقضه.
ولو تساندت المحكمة فى حكمھا إلى أدلة أخرى النھا فى المواد الجنائية متساندة ومنھا
مجتمعة تتكون عقيدتھا بحيث اذا سقط أحدھا أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقديرھا
لسائر األدلة األخرى.
وخالصة ما تقدم ان تحصيل محكمة الموضوع للدليل المستمد من اعتراف المتھمين
بمحضر جلسة المعارضة فى حكمھا بأنھما أقرا بما نسب اليھما – ال يعد بيانا مفصال لمضمون
ھذا الدليل الذى اتخذته المحكمة سندا لقضائھا بادانتھما رغم انه كان من بين االدلة األخرى التى
أقامت عليھا اقتناعھا بادانتھما.
ولما كان االتھام المسند للمتھمين المذكورين ھو قتل المجنى عليه عمدا ومع سبق
االصرار والترصد وكان ذلك بقصد تسھيل سرقة امواله – ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة
ان تبين فى حكمھا مضمون وتفصيل لذلك االعتراف والدور الذى قام به كل من المتھمين سالفى
الذكر وبيان الوقائع التى أقر كل منھما بھا والتى يستخلص منھا ثبوت نية القتل لدى كل منھما فى
٤٢

وقت معاصر ومتزامن لألفعال المادية التى قاما بھا فضال عن مظاھر سبق االصرار والترصد
والتى يمكن ان يستخلص منھا توافر ھذين الظرفين المشددين باالضافة إلى بيان كيفية حدوث
واقعة السرقة وصلة واقعة القتل بھا وبأن االخيرة وقعت لتسھيل وقوعھا.
تلك ھى العناصر الجوھرية التى كان يتعين على المحكمة بيانھا فى حكمھا عندما أخذت
باعتراف المتھمين بمحضر جلسة تلك المعارضة فى أمر حبسھما ولكنھا بادرت بالقول بأن
المتھمين اعترفا بما اسند اليھما دون ان تبين المحكمة فى حكمھا كيفية استداللھا على تلك النتيجة
من خالل وقائع أقر بھا المتھمان ومن شأنھا ان تؤدى اليھا فى منطق سائغ واستدالل مقبول
وبذلك استحال على محكمة النقض مباشرة سلطتھا الرقابية على ذلك المنطق والقطع بصحته أو
فساده األمر الذى عاب الحكم واستوجب نقضه كما سبق البيان.
واستقر قضاء النقض على ذلك وقضت :بأن المحكمة عليھا ان تبين فى حكمھا مضمون كل دليل
يتساند اليه فى قضائھا باالدانة بحيث ال يشوبه ثمة اجمال أو تعميم أو تجھيل وذلك حتى
تستطيع محكمة النقض مباشرة سلطتھا فى مراقبة المنطق القانونى للحكم وصحة تطبيق
القانون واال كان الحكم معيبا لقصوره واجبا نقضه ولو تساندت المحكمة فى حكمھا إلى
أدلة أخرى لما بينھا من تساند.
)نقض أول فبراير سنة  ١٩٩٠السنة  ٤١ص  ١١٠٩رقم  ٢٠٠طعن  ١٧٨٤٦لسنة٥٩ق(٥

)نقض  ١٩٨٦/٣/١٤السنة  ٣٧ص  ١١٤رقم  ٢٥طعن  ٤٩٨٢لسنة٥٥ق(
كما قضت كذلك :بأن االعتراف وفق مدلوله كدليل من االدلة الجنائية ھو ما كان نصا فى ارتكاب
الجريمة بكافة ظروفھا وأركانھا القانونية المختلفة.
)نقض  ١٩٧٤/١/١٣السنة  ٢٥ص  ١٦رقم (١٤
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ
بالرجوع إلى مدونات أسباب الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الموضوع تساندت فى
قضائھا بادانة الطاعن والمتھم األول إلى األدلة المستمدة من شھادة كل من الشھود  ...و ...و
 .....وحصلت المحكمة فى أسباب حكمھا مضمون شھادة كل من الشھود المذكورين ومؤداھا ان
االول  ...ومضمونھا انھا أبصرت المتھم األول الذى تعرفت عليه عند عرضه عليھا بالنيابة
العامة وآخر لم تقطع التعرف عليه وھما يفران من مكان الحادث ثم علمت بعد ذلك بمقتل المجنى
عليه.
وأخذت المحكمة بشھادة الشاھد  ...الذى أيد أقوال والدته السابقة وأضاف ان المتھم الثانى
)الطاعن( كان ممسكا بكيس بالستيك وان ذلك الشاھد تعرف على المتھمين عند عرضھما عليه
أمام النيابة العامة.
وحصلت المحكمة مضمون شھادة الشاھد  ...بقولھا انه شاھد شخصين وكان أحدھما
يحمل كيسا وخارجين من مبنى الحادث ويفران بسرعة وحاول اللحاق بھما دون جدوى ثم تبين
اثر ذلك مقتل المجنى عليه وأضاف انه تعرف على المتھمين عند عرضھما عليه أثناء تحقيق
النيابة العامة.
وبالرجوع إلى اقوال الشھود المذكورين )ص ،٩٣ص ،٨٣ص (١٩تبين ان الشھود
المذكورين عند سؤالھم بالتحقيقات لم يدل أى منھما بأية أوصاف مميزة لكل من المتھمين حتى
يمكن التأكد من مشاھدتھم لمن قالوا بمشاھدته اثناء الواقعة التى شھد كل منھم عليھا ..ومع ذلك
٤٣

فقد قامت النيابة العامة بعرض المتھمين المذكورين على الشھود سالفى الذكر لمناسبة وجودھما
لتجديد حبسھما بمبنى النيابة العامة فتعرفت األولى على األول وتعرف الثانى والثالث على
المتھمين معا وكذلك الحال بالنسبة للشاھد  ...الذى اشترى الھاتف المحمول المسروق من المتھم
األول وكان بصحبته الطاعن وانه تعرف عليھما بالنيابة العامة بذات االسلوب الذى تم بالنسبة
للشھود السالفى الذكر – والشك ان عملية التعرف على المتھمين وعلى النحو السالف بيانه قد
شابه بطالن ظاھر الن االصل وفق المنطق والمجرى العادى لألمور وسيرھا المعتاد ان يدلى
الشاھد أوال بأوصاف الجانى الذى يدعى رؤيته وھو يرتكب الجريمة أو بمناسبة وفى ظروف
ارتكابه لھا ثم تقضى أصول التحقيق ان يكون المتھم بعيدا عنه وفى مكان ال يسمح برؤيته فيه ثم
يعرض عليه بين آخرين لبيان ما اذا كان يمكنه التعرف عليه من عدمه.
وھذا لم يحدث بالنسبة للشھود جميعا سالفى الذكر حيث تم عرض المتھمين وحدھما عليھم
وھما محبوسان احتياطيا وبمناسبة تجديد أمر حبسھما فتعرفت الشاھدة األولى على المتھم األول
وتعرف الباقون على المتھمين معا رغم ان احدا من ھؤالء الشھود لم يكن قد ذكر أوصاف محددة
يمكن من خاللھا التعرف على شخص الجانى وبذلك تكون سلطة التحقيق وقد أخطأت فى اجراء
عملية العرض سالفة الذكر ..ألنھا عرضت المتھمين على الشھود دون ان يبين أى منھم العناصر
واألوصاف الالزم مشاھدته لھا والتى يمكن من خاللھا اجراء عملية التعرف على نحو صحيح
ألن الشخص ال يستطيع التعرف على آخر إال من خالل أوصاف وعالمات وشكل معين ويتعين
عليه بداءة ان يدلى بتلك األوصاف بدقة حتى يمكن ان تكون عملية التعرف مثمرة اذا ما عرض
الجانى بين آخرين بما يمكن الشاھد من اخراجه من بينھم ويكون بذلك وقد امكنه التعرف عليه
على نحو سليم وسديد.
كما أخطأت المحكمة اذ أخذت بعملية االستعراف سالفة الذكر وعولت عليھا فى قضائھا
بادانة الطاعن والمتھم األول واقرت صحتھا واتخذتھا ركيزة جوھرية ودعامة ھامة من دعائم
حكمھا الصادر باالدانة مما يعد تعسفا منھا يفسد قضائھا ويستوجب نقضه ..البتنائه على أدلة
شابھا عوار الفساد فى االستدالل والتعسف فى االستنتاج – وال محل للقول فى ھذا الصدد بأن
المحكمة استعملت سلطتھا التقديرية فى وزن تلك االدلة المستمدة من أقوال الشھود المذكورين
وتعرفھم على من تم التعرف عليه من المتھمين – ألن تلك السلطة تحكمھا ضوابط وحدود وتخوم
تنظم حركتھا وتضبط مسيرتھا وال يجوز للمحكمة تجاوزھا وتدور جميعھا حول حدود المنطق
والعقل والمجرى العادى لألمور وسيرھا المعتاد واال أصبحت سلطة مستبدة ومتسلطة تأباھا
السلطة القضائية التى تسعى إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة فى أبھى وأكمل صورھا دون
تعسف أو اساءة.
وبذلك تكون المحكمة وقد أقامت حكمھا على أدلة يشوبھا الفساد المبطل والتعسف الظاھر
وتمردت على قواعد التقدير السليم ھذا وتراقب محكمة النقض مدى استعمال المحكمة لسلطتھا
التقديرية فى تقدير ووزن االدلة التى يقيم الحكم قضاءه عليھا فاذا وجدت أن المحكمة أسرفت فى
استعمال سلطتھا التقديرية فى وزن تلك االدلة وأخذت بأدلة غير سائغة يشوبھا التعسف واساءة
استعمال السلطة فانھا تتدخل وتبطل الحكم لما شاب منطقه من خطأ وفساد – وھو العوار الذى
تردى فيه الحكم محل ھذا الطعن األمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه ولو تساندت المحكمة فى
حكمھا إلى أدلة أخرى لما بينھا من تساند.
وقضت محكم/ة ال/نقض :بأن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على
عيب يمس سالمة االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعھا إلى أدلة غير

٤٤

صالحة من الناحية الموضوعية لإلقتناع بھا أو فى حالة عدم اللزوم العقلى والمنطقى
للنتيجة التى انتھت اليھا بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديھا.
)نقض  ١٩٩٣/٢/٢١السنة  ٤٤ص  ٦٧٧رقم  ١١٢طعن  ٣٣٣٤٣لسنة٦٢ق(
وخالص//ة م//ا تق//دم ان اجراءات عرض المتھم على الشاھد لھا ضوابط وقواعد محكمة يتعين
اتباعھا نظرا الھمية الدليل المستمد منھا وبالتالى فإنھا ال تتم على نحو عشوائى فاذا
خرجت عن تلك القواعد كانت باطلة وتبطل شھادة الشاھد التى اقيمت عليھا ..وموجز تلك
القواعد أنه يكون الشاھد قد أوضح بأقواله عند سؤاله انه يستطيع التعرف على الجانى بعد
أن يحدد أوصافه ومالمحه تحديدا دقيقا فإذا لم يكن قد أوضح ھذا التحديد لتلك االوصاف
التى تميز الشخصية فال يجوز عرض المتھم عليه ألن عملية العرض تكون فى ھذه الحالة
عديمة الجدوى وغير منتجة كدليل من أدلة االثبات.
واذ أجريت عملية العرض رغم عدم افصاح الشاھد عن األوصاف التى تمكنه من التعرف
على الجانى فإنھا تكون باطلة وال يعتد بھا.
وبالرجوع إلى أقوال شھود االثبات سالفى الذكر تبين ان أحدا منھم لم يذكر ثمة أوصاف
للطاعن يمكن من خاللھا التعرف عليه فى حالة عرضه – كما لم يعرض الطاعن عليھم بين
آخرين حتى يمكن القطع بأنه الشخص الذى شاھدته وقت الحادث بحواسه وبالتالى فما كان لسلطة
التحقيق ان تبادر بعرض المتھمين على الشھود المذكورين لمناسبة وجودھما بمقر النيابة العامة
لتجديد حبسھما – باالضافة إلى أن الحالة التى كانا عليھا وھم مكبالن باالغالل فى سبيل مد
حبسھما كافية القتناع الشھود بأنھما الجناة ولو لم يكن كل منھم على يقين بأنھما بذاتھما ھما اللذان
شاھدھما وقت الحادث – وتكون المحكمة على ھذا النحو وقد أسرفت فى اطمئنانھا لعملية
العرض سالفة الذكر لما شابھا من قصور وتعسف بما يفسد قضاء الحكم الذى عول فى قضائه
باالدانة على ما اسفرت عنه نتيجة عملية العرض سالفة الذكر والتى شابھا القصور والفساد األمر
الذى عابه واستوجب نقضه كما سبق البيان.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺼﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
كان الدفع بحصول ضبط الطاعن والمتھم األول قبل صدور اذن النيابة العامة بضبطھما
وبعد تماحى حالة التلبس وزوال كافة آثارھا من بين أوجه الدفاع الجوھرية التى تمسك بھا الدفاع
– وقال شرحا لذلك ان رجال الشرطة أجروا القبض على عدد من المشتبه فيھم ومنھم الطاعن
دون وجه حق نظرا ألن المجنى عليه سودانى الجنسية وھذا القبض العشوائى لم يكن له ما يبرره
ولھذا كان باطال ويبطل الدليل المستمد منه خاصة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن والمتھم
األول سواء بمحضر الضبط أو بتحقيقات النيابة العامة باعتبار ان الدليل المذكور وثيق الصلة
بالضبط المشوب بالبطالن ولم يكن ليوجد لواله ..ولما ھو مقرر من أن القبض الباطل يمتد أثر
بطالنه إلى كافة االدلة المترتبة عليه عمال بالمادة  ٣٣٦اجراءات جنائية – كما ال تسمع شھادة
من أجراه ألنه إنما يشھد بصحة االجراء الذى قام به وعلى نحو مخالف للقانون ومثله ال يسمع له
قول وال تقبل منه شھادة.
ولم تأخذ محكمة الموضوع بھذا الدفاع والتفتت عنه ثقة منھا فى أقوال الرائد  ...ضابط
المباحث بأن الضبط كان الحقا لصدور اذن النيابة العامة ولم يكن سابقا عليه وفق ما زعم الدفاع
– وھو استدالل معيب من المحكمة الن تلك األقوال التى أدلى بھا ذلك الشاھد ھى بذاتھا التى
رماھا الدفاع بالكذب وعدم مطابقتھا للواقع فضال عما تمسك به الدفاع من ان الضابط المذكور
٤٥

تعمد اخفاء أفراد القوة المرافقة له اثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بالضبط حتى ال يدلى أى منھم
بثمة أقوال تظھر كذبه وعدم صحة شھادته – األمر الذى كان يستلزم من المحكمة اجراء تحقيق
فى ھذا الصدد وذلك باالستعالم عن اسماء افراد تلك القوة من الجھات المختصة بعد االطالع
على دفتر أحوال قسم الدقى وتكليف النيابة العامة باعالنھم للحضور بالجلسة ولسماع شھادتھم
النھم ليسوا من شھود النفى حتى يكلف المتھم باعالنھم بل ھم من شھود الواقعة الذين عاصروا
وعاينوا احداثھا ويمكن ان يكون لديھم ثمة معلومات تدفع المحكمة بعد سماعھا ألول مرة إلى
تغيير وجھة نظرھا التى كونتھا فى عقيدتھا قبل سماعھم اذ ال يجوز للمحكمة ان تبدى رأيا فى
دليل لم يعرض عليھا على بساط البحث أمامھا اثناء المحاكمة فى حضور المتھمين ودفاعھم.
واذ لم تجر المحكمة ذلك التحقيق رغم انه ظاھر التعلق بالدعوى وممكن وليس مستحيال
والزم للفصل فيھا فإن حكمھا يكون فضال عن قصوره وفساد استدالله مشوبا باالخالل بحق
الدفاع بما يستوجب نقضه.
وال محل للقول فى ھذا الصدد ان دفاع الطاعن لم يطلب من المحكمة اجراء ذلك التحقيق
وانھا غير ملزمة باجراء تحقيق لم يطلب منھا – الن منازعة الدفاع سالفة الذكر تنطوى على
طلب جازم باجراء ذلك التحقيق اذ ال يفھم منھا إال ھذا المعنى وال يستدل منھا إال تلك الداللة ولما
ھو مقرر بأن تحقيق االدلة فى المواد الجنائية ھو واجب المحكمة فى المقام األول وال يجوز بحال
ان يكون رھن مشيئة المتھم أو دفاعه.
وقضت محكمة النقض :بأن الدفع بحصول ضبط المتھم قبل صدور االذن به من سلطة التحقيق
جوھرى قصد به الدفاع تكذيب شھود االثبات ويترتب عليه لو صح ان يتغير وجه الرأى
فى الدعوى ولھذا فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه
بلوغا لغاية األمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه ان ھى رأت اطراحه – أما وقد أمسكت
عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلى أقوال الشھود غير سائغ لما
ينطوى عليه من مصادرة للدفاع قبل ان ينحسم أمره فإن الحكم يكون فضال عن قصوره
مخال بحق الدفاع مشوبا بالفساد المبطل الموجب للنقض.
)نقض  ١٩٩١/٥/١٠السنة  ٤١ص  ٧١٤رقم  ١٢٤طعن  ٣٠٢٣لسنة ٥٩ق(
)نقض  ١٩٩١/٢/١٤السنة  ٤٢ص  ٣٣٢رقم  ٤٤طعن  ١٦٠لسنة ٦٠ق(
كما تمسك الدفاع كذلك بعدم جدية التحريات التى صدر االذن بضبط المتھمين على
أساسھا وأن تلك التحريات التى أجراھا الرائد  ....ال تعدو مجرد شائعات وارھاصات رددھا
خصوم المتھمين فرصدھا بمحضره وسعى بھا للنيابة العامة واستصدر بناء عليھا االذن
بضبطھما دون ان يجرى تحريات عنھا تتسم بالجدية والكفاية لتسويغ إصدر ذلك االذن ولھذا كان
باطال وتبطل كافة االدلة المترتبة عليه وعلى تنفيذه ومنھا ضبط المسروقات واعتراف المتھمين
فى اعقاب ضبطھما وبتحقيقات النيابة العامة الن ھذه االدلة مترتبة على القبض الذى شابه عوار
البطالن ولم تكن لتوجد لواله ولم تأخذ المحكمة بذلك الدفاع وأوضحت انھا تتفق فى تلك
التحريات وتشارك النيابة العامة االطمئنان اليھا ولھذا رفضت الدفع السالف الذكر وقضت بصحة
االذن وما ترتب عليه من أدلة.
وھو استدالل معيب الن التحريات التى وثقت بھا المحكمة واطمأنت اليھا ھى بذاتھا
المنعى عليھا بعدم الجدية وبالقصور وعدم الكفاية – ولھذا فإنھا ال تصلح الن تتخذ دليال الطراح
ذلك الدفع الجوھرى وااللتفات عنه ولما ينطوى عليه ھذا الرد من مصادرة على المطلوب –
وكان يتعين على المحكمة حتى يسلم ردھا من ھذا العوار ان تبين فى حكمھا عناصر التحريات
التى وثقت بھا واطمأنت اليھا متضمنة بيان واف عن المتھمين ومحال اقامتھما وعمر كل منھما
٤٦

وسوابقه واتھاماته وكيفية حدوث الواقعة منھما وصلة المتھم األول وعالقته بالمجنى عليه – وكذا
صلة الطاعن به وعما اذا كان على عالقة به من قبل وتلك ھى الحدود الدنيا للتحريات حتى يمكن
وصفھا بالجدية والكفاية لتسويغ اصدار االذن بالضبط – ولھذا كان باطال وينسحب البطالن إلى
ما اسفر عنه من أدلة كما سبق البيان وال محل للقول فى ھذا الصدد بأن االذن الصادر بناء على
تلك التحريات سالفة الذكر قد أسفر عن ضبط المسروقات وان المتھمين اعترفا بما نسب اليھما
بارتكاب الواقعة – ألن تلك االدلة الحقة لصدور االذن وتنفيذه.
وألن العبرة بالتحريات السابقة على صدور االذن بالقبض وليس باالدلة التى يسفر عنھا
تنفيذه ويتعين ان تكون التحريات التى بنى عليھا االذن بالتفتيش والضبط كافية لتسويغ اصداره
وإال كان باطال – وھو العوار الذى تردى فيه الحكم محل ھذا الطعن ولھذا كان باطال وتبطل
كافة االدلة المترتبة عليه.
واذ خالف الحكم المطعون فيه ھذا النظر فإنه يكون باطال واجبا النقض طالما ان المحكمة
اتخذت من االدلة التى اسفر عنھا تنفيذ ذلك االذن سندا لقضائھا بادانة الطاعن والمتھم األول.
)نقض  ١٩٨٦/٣/١٣السنة  ٣٧ص  ٨٥طعن  ٧٠٧٩لسنة ٥٥ق()نقض  ١٩٨٥/٤/٩السنة  ٣٦ص ٥٥٥رقم ٢٠٦طعن ٧٢٠لسنة٤٧ق(
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻗﺼﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
كان الدفع ببطالن اقوال واعترافات المتھمين لصدورھا تحت تأثير االكراه والتعذيب من
بين أوجه الدفاع الجوھرية التى تمسك بھا الطاعن والمتھم األول حيث تعرض كل منھما لشتى
انواع االكراه المادى لحملھما على االعتراف خاصة وان احدا لم يشھد برؤيتھما حال ارتكاب
الجريمة اذ كان المجنى عليه وحيدا بمكتبه حيث وقع الحادث وخلص الدفاع من ذلك إلى ان كل
قول صدر أو اعتراف أدلى به كل منھما كان باطال وال يجوز االستدالل به ضدھما الن شرط
االعتراف الذى يصلح اتخاذه دليال ضد المتھم سواء فى حق نفسه أو غيره ان يكون صادرا عن
ارادةحرة ومختارة فاذا صدر تحت تأثير االكراه أيا كان قدره كان باطال ولو كان صحيحا
ومطابقا للحقيقة واضاف الدفاع ان المتھمين وقعا تحت تأثير الوعد بأن مسئوليتھما ستكون
مختلفة اذا ما القى كل منھما ارتكاب أفعال القتل على اآلخر وھذا ما حدث بالفعل ولھذا لم يتردد
كل منھما فى االعتراف ضد اآلخر بأنه الذى قام بطعن المجنى عليه واالجھاز عليه – وأوضح
الدفاع أھمية ھذا الدفع النه مع بطالن اعترافات المتھمين واستبعادھا من بين أدلة الدعوى فال
يبقى منھا ما يكفى للقطع بمسئوليتھما عن الجرائم التى حدثت اذ ان ذلك االعتراف المشوب
بالبطالن ھو الدليل الجوھرى ا لقائم ضدھما والذى يكفى الدانتھما ولم تأخذ محكمة الموضوع
بھذا الدفع بقولھا ان المتھمين فور مثولھما امام النيابة العامة الستجوابھما انفرد وكيل النيابة بكل
منھما على حده واحاطه علما بشخصيته والتھمة المسندة اليه وعقوبتھا وأجرى فحص جسمه
ومالبسه ووجود جرح باصبع السبابه والبنصر لليد اليمنى للمتھم األول وجرح سطحى باالصبع
االبھام لليد اليمنى للمتھم الثانى وأوضح كل منھما ان اصابته حدثت اثناء االعتداء على المجنى
عليه ولم ينسب أيھما الحد من رجال الشرطة التعدى عليه ثم وردت بعد ذلك اعترافات المتھمين
التفصيلية بارتكاب الحادث والخطوات التى قام بھا كل منھما دون اجبار وبارادة حرة ومختارة
ومدركه لما تشھد به على نفسھا وعلى اآلخر كما كررا ھذه االعترافات امام قاضى المعارضات
بجلسة  ٢٠٠١/١/١٣عند النظر فى أمر تجديد حبسھما ولم يذكر أيھما أمامه أن إكراھا وقع عليه
دفعه لإلعتراف وبذلك يكون الدفع وال دليل عليه جديرا برفضه.
٤٧

وما أوردته المحكمة فيما تقدم ال يصلح ردا على الدفع باكراه المتھمين على االعتراف
الن المحكمة استعانت فى رفضه بما ادلى به كل منھما من اعترافات بمحضر تحقيقات النيابة
العامة رغم انھا المنعى عليھا بالبطالن لصدورھا تحت تأثير االكراه والتعذيب.
والن علمھا بالعقوبة المقررة لجريمتھا ال يكفى كذلك الطراح ذلك الدفاع أو القول بعدم
جديته خاصة وانه ال يشترط فى االكراه المبطل العتراف المتھم ان يكون جسيما بحيث يترك
اثرا فى جسمه يدل عليه وينبئ عنه – بل ان أى قدر من االكراه ولو فى صورة التھديد أو الوعد
والوعيد يكفى البطال االعتراف مادام صادر حرية االرادة واختيارھا باالضافة إلى ان اتفاق
اعتراف المتھمين مع ماديات الدعوى ال يدل بيقين على ان االعتراف صحيح مبرأ من شبھة
االكراه الن االعتراف يبطل اذا شابه عيب من عيوب االرادة ولو كان صادقا متفقا مع الواقع –
فالعبرة ليست بصدق االعتراف وحده بل ينبغى ان يكون صادرا كذلك عن ارادة حرة ومختارة
وإال كان باطال ويبطل الدليل المستمد منه باالضافة إلى ان ورود االعتراف فى تحقيقات النيابة
العامة أو بمحضر جلسة المعارضة فى أمر حبسھما امام القاضى المختص ليس من شأنه القطع
بصحته وصدوره طواعية واختيارا اذ ليس ھناك ما يحول دون ان يكون المتھمين مكرھين على
االعتراف أمام سلطة التحقيق اثناء االدالء بأقوالھما امام تلك الجھات ولو فى صورة التھديد
والوعد والوعيد.
كما ان افصاحھما امام تلك السلطات بأنھما غير مكرھين على االعتراف وان اقوالھما
صادرة عن ارادة حرة ومختارة ليس معناه حتما ان ارادتھما كانت حرة.
األمر الذى كان يتعين معه على المحكمة تحقيق ھذا الدفع الجوھرى بلوغا لغاية االمر فيه
ثم تقول كلمتھا فى ضوء ما يسفر عنه من نتائج فى حضور الخصوم فى الدعوى.
واذ أمسكت المحكمة عن اجراء ذلك التحقيق مع انه ظاھر التعلق بالدعوى والزم للفصل
فيھا وممكن وليس مستحيال وجاءت االسباب التى ساقتھا لرفضه مشوبه بالقصور فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيبا لقصوره بما يتعين معه نقضه ولو كانت ھناك أدلة أخرى النھا متساندة
كما سلف البيان.
وقضت محكمة النقض :بأن االعتراف ال يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا ما
كان قدره – وانه ال يصح فى منطق العقل والبداھة ان يرد الحكم على الدفع ببطالن
االعتراف امام جھة من جھات التحقيق النه وليد االكراه باطمئنان المحكمة إلى ھذا
االعتراف لحصوله امام تلك الجھة أو لعدم ذكر من نسب اليه االعتراف امامھا انه كان
مكرھا عليه أو انھا ناظرته فلم تلحظ آثار تفيد التحقيق مادام انه ينازع فى صحة ذلك
االعتراف امام تلك الجھة – كما ان سكوت المتھم عن االفضاء بواقعة االكراه فى أية
مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع االكراه فى أية صورة من
صوره المادية أو األدبية.
)نقض  ١٩٨٣/٢/٢٣السنة  ٣٤ص  ٢٧٤رقم  ٥٣طعن  ٦٤٥٣لسنة ٥٢ق(
وان الوعد أو االغراء قرين االكراه والتھديد ألن له تأثير على حرية المتھم بين االنكار
واالعتراف ويؤدى إلى حمله على االعتقاد بأنه يجنى من وراء االعتراف فائدة أو يتجنب ضرر
مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامھا بأن االعتراف كان نتيجة الوعد واالغراء ان
يتولى تحقيق ھذا الدفع وتبحث الصلة بين االعتراف وسببه وعالقة الوعد به – فإن أمسكت عن
ذلك فإن حكمھا يكون معيبا لقصوره.
)نقض  ١٩٨٣/٦/٢السنة  ٣٤ص  ٧٣٠رقم  ١٤٦طعن  ٩٥١لسنة ٥٣ق(

٤٨

ومن جان/ب آخ/ر فإن محكمة الموضوع لم تتعرض الصابات كل من المتھمين واثبات اسبابھا
بدليل فنى يبين كيفية حدوثھا وااللة المستعملة فى احداثھا واكتفت فى ذلك بأقوال المتھمين
بحدوثھا اثناء اعتدائھما على المجنى عليه بسكين – مع ان تلك األمور فنية ال يؤخذ منھا
بأقوالھما بل يتعين ان يكون ابداء الرأى بشأنھا من ذوى العلم وأھل الخبرة وعلى رأسھم
الطبيب الشرعى وكان على المحكمة استطالع رأيه فى ھذا األمر وتدارك ما قصرت
سلطة التحقيق فى اجرائه باعتبارھا سلطة الحكم والمالذ االخير الذى يلوذ به المتھم
لتحقيق دفاعه الجوھرى ولكنھا اغلقت بابھا فى وجھه مما تتأذى منه العدالة أشد االيذاء..
ولھذا كان الحكم معيبا بقصور آخر يستوجب نقضه.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻗﺼﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
تمسك دفاع الطاعن أثناء المحاكمة بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى مخالفة للصورة التى
وردت بتحريات الشرطة واعترافات المتھمين – وأنه توجد عالقة آثمة بين المجنى عليه وخطيبة
المتھم األول  ....وقد أقرت االخيرة بھذه العالقة وان المجنى عليه كان يھتك عرضھا برضاھا
وقد حضر المتھمان إلى مكتبه لوقف عالقته بھا وثارت منازعة بينھم وشجار دون قصد القتل أو
السرقة وھو ما ينفى االتفاق بين المتھمين على ارتكاب تلك الجرائم وكذلك ينفى سبق االصرار
والترصد المشددين لجناية القتل العمد.
ولم تعرض المحكمة لھذا الدفاع الجوھرى وقضت بمساءلة المتھمين معا عن الجرائم
المسندة اليھما على سبيل التضامن على تقدير بأنھما اتفقا على القتل والسرقة.
وھذا االتفاق المزعوم ال دليل عليه وال سند له من االوراق سوى تحريات الشرطة وحدھا التى ال
تصلح دليال أو قرينة يمكن ان يقام عليھا دليل باالدانة باعتبار انھا مجرد رأى شخصى لجامعھا
مادامت مجھلة المصدر.
ومع انعدام ھذا االتفاق فإن كال من المتھمين ال يكون مسئوال إال عن فعله الشخصى
ونشاطه الخاص وال يسأل عن افعال غيره من المتھمين ولو تواجد على مسرح الجريمة.
الن ھذا التواجد ال يكفى العتبار الطاعن مساھما فى الجريمة سواء بطريق االتفاق أو
المساعدة مادام بريئا منزھا من شبھة التواطؤ مع الجانى – ولم تورد المحكمة ثمة أدلة قاطعة
على ثبوت ھذا التواطؤ وذلك االتفاق المزعوم بين المتھمين وبالتالى فال محل لمساءلتھما معا
متضامنين عن الجرائم التى وقعت – كما انھا لم تحقق األسباب التى دفعت المتھمين إلى التوجه
لمكتب المجنى عليه واسقطت من اعتبارھا وتقديرھا أقوال خطيبة المتھم األول وعالقتھا اآلثمة
بالمجنى عليه وان الطاعن ال عالقة له بھذه الفضائح األمر الذى يدل على ان المحكمة لم تمحص
وقائع الدعوى التمحيص الدقيق والكافى الذى يھيئ لھا الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة – كل
ذلك مما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
وال محل للقول فى ھذا الصدد بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب الدفاع فى كافة مناحيه
المختلفة والرد على كل جزئية منھا على استقالل – ألن دفاع الطاعن السالف الذكر جوھرى
يتعلق بمسئولية كل من المتھمين عن الجرائم المسندة اليه ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى
فى الدعوى والن المحكمة عليھا قبل الفصل فى الدعوى ان تحيط بكافة عناصرھا وتبين ذلك فى
حكمھا على نحو يدل على أنھا فطنت اليھا والمت بھا – فاذا كانت قد غابت عنھا كلية ولم تفطن
اليھا ولم تلم بھا فإن ذلك يدل على أنھا لم تحط بالدعوى وعناصرھا احاطة تامة بما يھيئ لھا

٤٩

الفرصة للفصل فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة – األمر الذى يعيب الحكم ويوجب
نقضه.
)نقض  ١٩٨٥/١٠/١٠السنة  ٣٦ص  ٨٤٠رقم  ١٤٢طعن  ١٧٢٥لسنة ٥٥ق(
كما لم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن باستحالة حصول الواقعة وفق تصوير شھود
االثبات اذ ال يتصور ان يستطيع المتھمان سرقة جھاز الفيديو الخاص بالمجنى عليه واخفائه
بجاكت للمتھم األول ألن ذلك الجھاز ضخم الحجم وثقيل الوزن وال يسھل اخفائه بھذه الطريقة
والفرار به فى الطريق العام األمر الذى كان يقتضى من المحكمة اجراء معاينة ھذا الجھاز
واثبات حالته واستظھار وجه الحق فى ھذا الدفاع الجوھرى وتدارك القصور الذى شاب التحقيق
االبتدائى فى ھذا الصدد والذى لم يواجه ماديات الدعوى والتى تنال من اقوال تحريات الشرطة
وباقى االدلة التى ساقتھا سلطة االتھام ضد المتھمين األمر الذى يعيب الحكم بقصور آخر
يستوجب نقضه فضال عن اخالله بحق الدفاع.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻗﺼﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
ذلك ان محكمة الموضوع قصرت فى بيان نية القتل لدى المتھمين حيث اكتفت بترديد
االفعال المادية التى قام بھا كل منھما وھذه االفعال مھما تعددت ولو كانت بسالح )سكين( إال أنھا
ال تدل على توافر نية القتل لديھما ألن تلك النية أمر داخلى يضمره الجانى فى نفسه وال سبيل
للكشف عنھا إال من خالل الظروف والمالبسات المحيطة بالواقعة والتى تدل على استقرارھا فى
النفس فى وقت معاصر ومتزامن مع الواقعة.
كما قصرت المحكمة فى بيان ظرفى سبق االصرار والترصد المشددين لجريمة القتل
العمد ولم تدخل فى اعتبارھا المشاجرة التى حدثت بين المتھمين والمجنى عليه قبل الحادث
مباشرة لعالقته اآلثمة بخطيبة المتھم األول  ....وھو األمر الذى ينفى ھذين الظرفين اذ يستحيل
مع ھذه المشاجرة القول بأن المتھمين فكرا فى قتل المجنى عليه تفكيرا ھادئا ومستمرا بعيدا عن
ثورة الغضب واالنفعال أو انھما رصدا المجنى عليه حتى ظفرا به على حد ما جاء بوصف
االتھام بأمر االحالة.
وال محل للقول فى ھذا الصدد بأن العقوبة المقضى بھا ضد المتھمين مبررة لجريمة القتل
العمد دون سبق اصرار أو ترصد – النھما ينازعان فى صورة الواقعة بأكملھا ومن المقرر انه
ال جدوى من تطبيق نظرية العقوبة المبررة مادام المتھمان ينازعان فى تلك الصورة.
)نقض١٩٨٦/١١/٣٠السنة ٣٧ص ٩٨٥رقم ١٨٨طعن ٣٦٠٣لسن٥٥ق(
كما شاب الحكم قصور آخر فى بيان ظرف االقتران المشدد باعتبار ان القتل وقع لتسھيل
ارتكاب جريمة السرقة مع ان الجريمة االخيرة ان كانت قد وقعت – فإن وقوعھا كان عرضا
وبطريق المصادفة ولم يكن فى تخطيط المتھمين أو فى ذھنھما ارتكاب السرقة أصال حتى يمكن
القول بأن القتل كان بقصد تسھيل وقوعھا ..كما أوضح الدفاع فى مرافعته.
وتكون المحكمة بذلك وقد افترضت ھذا الظرف المشدد كذلك على غير سند سديد ودون
اساس واقعى سليم.
وقض//ت محكم//ة ال//نقض :بأن على المحكمة فى حالة ارتباط القتل العمد بجنحة سرقة ان تبين
غرض المتھم من القتل وان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
)نقض  ١٩٦٦/١٠/٤السنة ١٧ص ٩٢٥طعن  ١١٩٣لسنة٣٦ق(
كما نازع الدفاع فى زمان الحادث وقرر انه لم يقع فى الوقت الذى ذكره شھود الواقعة
٥٠

وبتحريات المباحث ألن المظاھر التى وجدت على الجثة وقت التشريح وھى مظاھر رميه ال
تتكون إال اذا كان قد مضى على القتل وقت أبعد من الوقت الذى حدده الشھود والمتھمان.
وتلك منازعة جوھرية كان يتعين احالتھا للطبيب الشرعى البداء رأيه النھائى فيھا
باعتباره المختص فنيا بابداء الرأى فى مثل ھذه األمور الفنية الخالصة.
ولم تحقق محكمة الموضوع الدفاع الجوھرى السالف الذكر اكتفاء بثقتھا بأقوال الشھود
وھو أمر غير سائغ ألن اقوالھم ھى بذاتھا محل النعى بالمخالفة للواقع والحقيقة.
كما طالب الدفاع كذلك بضم تقرير المضاھاة للبصمات التى وجدت بمكان الحادث
وبصمات المتھمين وھو طلب جوھرى النه متى ثبت ان ذلك المكان كان خاليا من بصمات لھما
فإنه من المؤكد ان تكون لصورة الواقعة تصوير آخر خالف الواردة باالقوال وان الجناة آخرون
خالف المتھمان ورغم اھمية ھذا الطلب فإن محكمة الموضوع لم تعره التفاتا ولم تفطن اليه كلية
مع انه طلب جوھرى يمكن ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو أن المحكمة افسحت صدرھا
لتحقيقه وتداركت بذلك وجه القصور فى تحقيق االبتدائى – وھذا ھو واجبھا باعتبارھا جھة الحكم
ولما ھو مقرر بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التى تجريھا المحكمة بالجلسة وتحقق
فيھا االدلة سواء الثبات التھمة ضد المتھمين أو نفيھا عنھم.
واذ لم تحقق محكمة الموضوع ھذا الطلب وجاء حكمھا خاليا مما يسوغ اطراحه فإن
حكمھا يكون معيبا لقصوره واجبا نقضه.
وقضت محكمة النقض :بأن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشھود ال يسوغ االعراض عنه
بقالة االطمئنان إلى ما شھدوا به لما يمثله ذلك الرد من مصادرة للدفاع قبل ان ينحسم أمره
بتحقيق تجريه المحكمة وال يقدح فى ھذا أن يسكت الدفاع عن طلب اجراء ھذا التحقيق
مادام دفاعه ينطوى على المطالبة باجرائه.
)نقض  ١٩٨١/١٢/٣٠طعن  ٣٢ص  ١٢٢٠رقم (٢١٩
كما قضت :بأن مجرد استعمال المتھم لسالح قاتل بطبيعته واحداثه عدة اصابات بجسم المجنى
عليه أودت بحياته ال يكفى لبيان نية القتل – الن تلك االفعال مھما تعددت على ھذا النحو
ال تقطع وال تجزم بتوافر نية القتل لديه – ويتعين اثبات توافر تلك النية من خالل
الظروف والمالبسات المحيطة بالواقعة وإال كان الحكم معيبا لقصوره.
)نقض  ١٩٩٨/١١/١٨طعن  ٢٥٠٦٣لسنة ٦٦ق(
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون وقدر ان عليه عوار البطالن بما
يستوجب نقضه – ولما كان ھذا النقض للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة أمام محكمة النقض
لنظر الموضوع مجددا طبقا للقانون.
ﻭﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
فإنه لما كان االستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الط/اعن م/ن ش/أنه أن يرت/ب ل/ه
أض/رارا جس/يمة ال يمك/ن م//داركتھا بم/ا يح/ق ل/ه طل//ب وق/ف تنفي/ذه مؤقت/ا ريثم//ا يفص/ل ف/ى ھ//ذا
الطعن.
ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ
يلتمس الطاعن م/ن محكم/ة ال/نقض األم/ر بوق/ف تنفي/ذ الحك/م المطع/ون في/ه مؤقت/ا ريثم/ا
يفصل فى ھذا الطعن.
والحكم أوال :قبول الطعن شكال.

٥١

ثانيا :وف//ى الموض//وع نق//ض الحك//م المطع//ون في//ه وتحدي//د جلس//ة أم//ام محكم//ة ال//نقض لنظ//ر
الدعوى مجددا أمامھا.
وكيل الطاعن
ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻘﺔ
المحامى بالنقض

٥٢

ﺒﺎﺴم اﻝﺸﻌب
ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض
اﻝداﺌرة اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ

اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺴﻴد اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر  /إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب
وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  /اﻝﻨﺠﺎر ﺘوﻓﻴق

و

ﻤﺤﻤود ﺨﻀر

ورﻀﺎ ﺒﺴﻴوﻨﻲ

و

ﺒدر ﺨﻠﻴﻔﺔ

ﻨواب رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
وﺤﻀور رﺌﻴس اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝدي ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﺴﻴد  /ﻤﻤدوح ﻓزاع .
وأﻤﻴن اﻝﺴر اﻝﺴﻴد  /رﻤﻀﺎن ﻋوف .
ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﻤﻘر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒدار اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫرة .
ﻓﻲ ﻴوم اﻝﺴﺒت  ١٤ﻤن ﺸوال ﺴﻨﺔ  ١٤٣٠ﻫـ اﻝﻤواﻓق  ٣ﻤن أﻜﺘوﺒر ﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩م .
أﺼدرت اﻝﺤﻜم اﻵﺘﻲ
ﻓﻲ اﻝطﻌن اﻝﻤﻘﻴد ﺒﺠدول اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒرﻗم  ...ﻝﺴﻨﺔ  ٧٢اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .
اﻝﻤرﻓوع ﻤن
-١

.................

-٢

.................

-١

اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ

-٢

اﻝﻤدﻋﻴن ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ

ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ
ﻀــد

اﻝوﻗﺎﺌﻊ
اﺘﻬﻤت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝطﺎﻋﻨﻴن ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ رﻗم  ...ﻝﺴـﻨﺔ  ٢٠٠١ﻗﺴـم اﻝـدﻗﻲ )واﻝﻤﻘﻴـدة
ﺒﺎﻝﺠدول اﻝﻜﻠﻲ ﺒرﻗم  ...ﻝﺴﻨﺔ  (٢٠٠١ﺒوﺴـف أﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻴـوم  ١٠ﻴﻨـﺎﻴر  ٢٠٠١ﺒـداﺌرة ﻗﺴـم اﻝـدﻗﻰ -
ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺠﻴزة .
أ -ﻗﺘﻼ  ...ﻋﻤدا ﻤﻊ ﺴﺒق اﻻﺼرار واﻝﺘرﺼد ﺒـﺄن ﺒﻴﺘـﺎ اﻝﻨﻴـﺔ وﻋﻘـدا اﻝﻌـزم اﻝﻤﺼـﻤم ﻋﻠﻴـﻪ واﻋـدا ﻝـذﻝك
اﻷﻤر " ﺴﻼح أﺒﻴض – ﺴﻜﻴن" وﺘرﺼداﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﻴﻘﻨﺎ ﻤن ﺘواﺠدﻩ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ ﺒﻤﻔردﻩ ﻓدﻝﻔﺎﻩ وﻤﺎ أن ظﻔ ار ﺒـﻪ
ﺤﺘﻰ إﻨﻬـﺎﻻ ﻋﻠﻴـﻪ طﻌﻨـﺎ ﺒﺴـﻼﺤﻴﻬﻤﺎ اﻻﺒـﻴض اﻝﺴـﻜﻴن ﻓﺎﺤـدﺜﺎ ﺒـﻪ اﻻﺼـﺎﺒﺎت اﻝﻤوﺼـوﻓﺔ ﺒﺘﻘرﻴـر اﻝﺼـﻔﺔ
اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ واﻝﺘﻰ أودت ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ وﻗد ارﺘﻜﺒت ﺘﻠك
٥٣

اﻝﺠﻨﺎﻴــﺔ ﺒﻘﺼــد ﺘﺴــﻬﻴل ارﺘﻜــﺎب ﺠﻨﺤــﺔ أﺨــرى ﻫــﻰ أﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻰ ذات اﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن ﺴــﺎﻝﻔﻰ اﻝــذﻜر ﺴــرﻗﺎ
اﻻﺸــﻴﺎء اﻝﻤﺜﺒﺘــﻪ وﺼــﻔﺎ وﻗﻴﻤــﺔ ﺒــﺎﻷوراق واﻝﻤﻤﻠوﻜــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ذاﺘــﻪ اﻷﻤــر اﻝﻤﻨطﺒــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻤــﺎدة
 /٣١٧ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت  .ب – ﺤﺎ از وأﺤر از ﺴﻼﺤﺎ أﺒﻴض " ﺴﻜﻴن" ﺒدون ﺘرﺨﻴص .
واﺤﺎﻝﺘﻬﻤﺎ إﻝﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺠﻴزة ﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﻴد واﻝوﺼف اﻝواردﻴن ﺒﺄﻤر اﻹﺤﺎﻝﺔ
ٕوادﻋﻲ ورﺜﺔ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﻤدﻨﻴﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ أﻝﻔﻴن وواﺤـد ﺠﻨﻴـﻪ ﻋﻠـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻌـوﻴض
اﻝﻤؤﻗت .
واﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﻗﻀــت ﺤﻀــورﻴﺎ ﻓــﻲ  ٣١ﻤــن أﻜﺘــوﺒر ﺴــﻨﺔ  ٢٠٠١ﻋﻤــﻼ ﺒــﺎﻝﻤواد ،٢٣٠
 ٢/٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٣١ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒــﺎت واﻝﻤـ ـواد  ٢٥ ، ١/١ﻤﻜــرر ١/ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون  ٣٩٤ﻝﺴــﻨﺔ
 ١٩٥٤اﻝﻤﻌــدل ﺒﺎﻝﻘــﺎﻨون  ١٦٥ﻝﺴــﻨﺔ  ١٩٨١واﻝﺒﻨــد  ١١ﻤــن اﻝﺠــدول اﻷول واﻝﻤﻠﺤــق ﺒﺎﻝﻘــﺎﻨون اﻷول
ﻤﻊ إﻋﻤـﺎل اﻝﻤـﺎدﺘﻴن  ٣٢ ، ١٧ﻤـن ﻗـﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒـﺎت ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻷﺸـﻌﺎل اﻝﺸـﺎﻗﺔ اﻝﻤؤﺒـدة ﻝﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ
وﻤﺼﺎدرة اﻝﺴﻼح اﻷﺒﻴض اﻝﻤﻀﺒوط ٕواﻝزاﻤﻬﻤﺎ ﺒﺄن ﻴؤدﻴﺎ ﻝﻠﻤدﻋﻴن ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ أﻝﻔﻴن وواﺤـد
ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤؤﻗت .
ﻓطﻌن اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤﻜم ﺒطرﻴق اﻝﻨﻘض اﻷول ﻓﻲ  ٢٦ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر ﺴـﻨﺔ ٢٠٠١
واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓــﻲ  ٤ﻤــن دﻴﺴــﻤﺒر ﺴــﻨﺔ  ، ٢٠٠١وأودﻋــت ﻤــذﻜرة ﺒﺄﺴــﺒﺎب اﻝطﻌــن ﻓــﻲ  ٢٦دﻴﺴــﻤﺒر ﺴــﻨﺔ
 ٢٠٠١ﻤوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﺘﺎذ /ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن أﺒو ﺸﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .
وﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻴوم ﺴﻤﻌت اﻝﻤراﻓﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﺒﻤﺠﻀر اﻝﺠﻠﺴﺔ .
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻷوراق وﺴﻤﺎع اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﺘـﻼﻩ اﻝﺴـﻴد اﻝﻤﺴﺘﺸـﺎر اﻝﻤﻘـرر واﻝﻤراﻓﻌـﻪ وﺒﻌـد
اﻝﻤداوﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ .
ﻤن ﺤﻴث إن اﻝطﻌن ﻗد اﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون .
وﺤﻴــث إن ﻤﻤــﺎ ﻴﻨﻌــﺎﻩ اﻝطﺎﻋﻨــﺎن ﻋﻠــﻲ اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ أﻨــﻪ إذ داﻨﻬﻤــﺎ ﺒﺠرﻴﻤــﺔ اﻝﻘﺘــل اﻝﻌﻤــد
ﻤــﻊ ﺴــﺒق اﻹﺼـرار واﻝﺘرﺼــد ٕواﺤـراز ﺴــﻼح أﺒــﻴض اﻝﻤـرﺘﺒط ﺒﺠرﻴﻤــﺔ اﻝﺴــرﻗﺔ ﻗــد ران ﻋﻠﻴــﻪ اﻝــﺒطﻼن ،
ذﻝ ــك أﻨ ــﻪ ﺨ ــﻼ ﻤ ــن ﺒﻴ ــﺎن أﺴ ــﻤﺎء اﻝﻤ ــدﻋﻴن ﺒ ــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ وﺼ ــﻔﺘﻬم ﻜﻤ ــﺎ ﺨﻠ ــت ﻤﺤﺎﻀ ــر ﺠﻠﺴ ــﺎت
اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴب اﻝﺤﻜم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ .
وﺤﻴث إن اﻝﺒـﻴن ﻤـن اﻝﺤﻜـم أﻨـﻪ ﺨـﻼ ﻤـن ﺒﻴـﺎن أﺴـﻤﺎء اﻝﻤـدﻋﻴن ﺒـﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ – ﻜﻤـﺎ ﺨﻠـت
ﻤﺤﺎﻀــر ﺠﻠﺴــﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻤــن ﻫــذا اﻝﺒﻴــﺎن – ٕواذ ﻜــﺎن ذﻝــك  ،وﻜــﺎن اﻝــﻨص ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة اﻷﺨﻴ ـرة ﻤــن
اﻝﻤﺎدة  ١٧٨ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤراﻓﻌﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون رﻗـم  ١٣ﻝﺴـﻨﺔ  ١٩٦٨ﻋﻠـﻲ أن
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"  .......اﻝــﻨﻘص أو اﻝﺨطــﺄ ﻓــﻲ أﺴــﻤﺎء اﻝﺨﺼــوم وﺼــﻔﺎﺘﻬم ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ اﻝــﺒطﻼن "  .ﻴــدل ﻋﻠــﻲ أن
ﻤراد اﻝﺸﺎرع ﻤن ﺘرﺘﻴب اﻝﺒطﻼن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨطﺄ اﻝﺠﺴﻴم ﻓﻲ أﺴﻤﺎء اﻝﺨﺼـوم وﺼـﻔﺎﺘﻬم أن ﻴﻜـون ﻤـن
ﺸﺄن ﻫذا اﻝﺨطﺄ اﻝﺘﺠﻬﻴل ﺒﺎﻝﺨﺼم أو إﻴﻘﺎع اﻝﻠﺒس ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓـﺈن ﻝـم ﻴﻜـن ﺨطـﺄ ﺠﺴـﻴﻤﺎ ﻻ
ﻴﺘﻴﻬم ﺒﻪ وﺠﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺸﺨص اﻝﺨﺼم ﻓﻼ ﺘﺜرﻴب ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺎﻝﺒطﻼن وﻜـﺎن ﻗـﺎﻨون اﻹﺠـراءات
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗد ﺨﻼ ﻤن ﻨص ﻴﻌرض ﻝﻤﺎ ﻴﺸوب اﻝﺤﻜم اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ  ،وﻜـﺎن ﻨـص ﻗـﺎﻨون
اﻝﻤراﻓﻌﺎت أﻨـف اﻝـذﻜر ﻴﻀـﻊ ﻗﺎﻋـدة ﻋﺎﻤـﺔ ﻻ ﺘﺘـﺄﺒﻲ ﻋﻠـﻲ اﻝﺘطﺒﻴـق ﻓـﻲ اﻷﺤﻜـﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ،ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـون
واﺠب اﻹﻋﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻴﺎن أﺴم اﻝﻤدﻋﻴن ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ – ﻴﻌـد ﻋﻠـﻲ اﻝﺴـﻴﺎق
اﻝﻤﺘﻘدم – ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن إﻏﻔﺎﻝﻪ ﻴؤدي إﻝـﻲ اﻝﺘﺠﻬﻴـل ﺒـﻪ وﻤـن ﺜـم
ﻴﻜون اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺼر اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸﻘﻪ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝدﻋوى اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺒطﻠـﻪ وﻴوﺠـب ﻨﻘﻀـﻪ
واﻹﻋﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص وﻤﺘﻰ ﺘﻘرر ذﻝـك ﻓـﺈن ﺤﺴـن ﺴـﻴر اﻝﻌداﻝـﺔ ووﺤـدة اﻷﺴـﺎس ﻓـﻲ اﻝـدﻋوﻴﻴن
ﻴﻘﺘﻀ ــﻲ ﻨﻘﻀ ــﻪ واﻹﻋ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﺸ ــﻘﻪ اﻝﺨ ــﺎص ﺒﺎﻝ ــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ــﺔ ﺤﺘ ــﻰ ﺘﻌﻴ ــد ﻤﺤﻜﻤ ــﺔ اﻝﻤوﻀ ــوع ﻨظ ــر
اﻝدﻋوى ﺒرﻤﺘﻬﺎ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻋﻨﻴن .
ﻓﻠﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب
ﺤﻜﻤــت اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ  :ﺒﻘﺒــول اﻝطﻌــن ﺸــﻜﻼ وﻓــﻲ اﻝﻤوﻀــوع ﺒــﻨﻘض اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ٕواﻋــﺎدة
اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺠﻴزة ﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻤن ﺠدﻴد داﺌرة أﺨري .
رﺌﻴس اﻝداﺌرة

أﻤﻴن اﻝﺴر
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ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﺍﳌﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  /ﺣﺴﻨﲔ ﻋﺒﻴﺪ

ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
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الدكتور  /حســنين عبيــــد
المحامـى بالنقض
محكمـــة استئناف القاھرة
دائرة نقض الجنح
--مـذكــــرة
--بأسباب الطعن بالنقض المقدم من :
) متھم أول طاعن (
...........
ضـــــد
) سلطة أتھام (
النيابة العامة
وذلRRRـك عRRRـن الحكRRRـم الصRRRادر مRRRن محكمRRRة الجيRRRزة االبتدائيRRRة  ،دائRRRرة الجRRRنح المسRRRتأنفة  ،بتRRRاريخ
 ، ٢٠١١/٤/٢١فى القضية رقم  ...لسنة  ٢٠١٠جنح الدقRـى  ،والمقيRدة تحRت رقRم  ...لسRنة ٢٠١٠
جنح مستأنف شمال الجيزة  ،وذلك بتعRديل العقوبRة السRابق الحكRم بھRا عليRه  ،وھRى ثRالث سRنوات ،
إلRRى الحRRبس لمRRدة سRRنة – دون تحدي22د م22ا إذا كان22ت م22ع النف22اذ أو األيق22اف  ،فضRRالً عRRن المصRRاريف
الجنائية .
قRRرر المحكRRوم عليRRه بRRالنقض بواسRRطة وكيلRRه االسRRتاذ  .................بموجRRب توكيRRل رسRRمى
مودع  ،وفقا ً لألوضاع المقررة قانونا ٠
واليوم يتقدم محاميه األستاذ الدكتور /حسنين عبي2د  ،بھRذه المRذكرة  ،عارضRا ً فيھRا األسRباب
التى يستند إليھا  ،فى طلب نقض الحكم  ،وإعادة المحاكمة ٠
وھى تنحصر فيما يلـى :
أوالً  :الخطأ فى تطبيق القانون اإلجرائى لعدم وجود تقرير مفصل بتلخيص الواقعة :
يبدأ الحكم الطعين فى توثيق مدوناته  ،أعتباراً من أول سRطور صRفحته الثانيRة  ،فيسRجل فRى
سطرھا األول العبارة اآلتية  " :بعد ت2الوة تقري2ر التلخ2يص  ،وس2ماع المرافع2ة  ،واالط2الع عل2ى
األوراق والمداول22ة "  ٠وتالحRRظ ألول وھلRRة عRRدم تحديRRده لواضRRع ھRRذا التقريRRر مRRن بRRين أعضRRاء
الدائرة ٠
وبمراجعة أوراق الدعوى  ،لم نعثر على مثل ھRذا التقريRر  ،ومRن المقRررأن مجRرد االشRارة
إليه التكفى  ،حيث ھو ورقة من أوراق الدعوى ٠
وعلي22ه  ٠٠٠فRRإن اشRRارة الحكRRم فRRى مطلRRع سRRطوره إلRRى أنRRه اطلRRع علRRى األوراق  ،التكفRRى
للداللة على كون ھذا التقرير من بين ھذه األوراق  ،إذ ھو " وثيقة منفصلة " تؤكRـد علRى " اج2راء
جوھرى " يجب التحقق من توافره بصورة مادية  ،فإن قنRع الحكRم بمجRرد اإلشRارة إليRه  ،فھRو أمRر
غير كاف  ،الحتمال أن يكون شفويا ً  ،وليس كتابيا ً ٠
ويجRRد ھRRذا االجRRراء الجRRوھرى سRRنده التشRRريعى فRRى نRRص المRRادة  ١/٤١١اجRRراءات  ،التRRى
تقضى بأن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بھا الحكم فى االسRتئناف تقريRراً موقعRا ً منRه  ،ويجRب
أن يشRRمل ھRRذا التقريRRر ملخRRص وقRRائع الRRدعوى وظروفھRRا وأدلRRة الثبRRوت والنفRRى ،وجميRRع المسRRائل
الفرعيRRة التRRى دفعRRت  ،واالجRRراءات التRRى تمRRت  ،وبعRRد تRRالوة ھRRذا التقريRRر  ،وقبRRل ابRRداء رأى فRRى
الدعوى  ،من واضع التقرير
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أو بقية األعضـاء  ،تسمع أقRوال المسRتأنف  ،واألوجRه التRى اسRتند إليھRا فRى اسRتئنافه  ،ثRم يRتكلم بعRد
ذلك الخصوم  ،ويكون المتھم آخر من يتكلم  ،ثم تصدر المحكمة حكمھا بعد اطالعھRا علRى األوراق
" ٠
وقد أستقرت أحكام النقض منذ زمن بعيد  ،على أنه إذا اشترط القانون أن يقRدم أحRد أعضRاء الRدائرة
تقريراً  ،وجب أن يكون ھذا التقرير جديا ً  ،بحيث يدل داللة واض2حة عل2ى أن2ه موض2وع بالكتاب2ة ،
وأن22ه ورق22ة م22ن أوراق ال22دعوى الواج22ب أدراجھ22ا بملفھ22ا  ،ومRRؤدى ھRRذا أن عRRدم وضRRع التقريRRر
بالكتابة يكون تقصيراً فى اجراء جوھرى يعيب الحكRم ويبطلRه  ،واليغنRى عRن ھRذا التقريRر أن يقRرأ
أحد األعضاء صيغة التھمة ونص الحكم االبتدائى  ،فإن ھذا عمل غير ج2دى  ،اليغنRى عRن وجRوب
تنفيذ القانون بوضع تقرير تال يصح أن يعول عليه القاضيان اآلخران فى تفھم الدعوى٠
نقض  ٢٥ديسمبر سنة  ١٩٣٠مجموعة القواعد القانونية ج ٢رقم  ١٣٧ص ١٧٤
نقض  ١٢يونيو سنة  ١٩٧٨مجموعة احكام النقض س ٢٩رقم  ١١٧ص ٠ ٦٠٧
نقض  ١٨نوفمبر سنة  ١٩٨١س ٣٢رقم  ١٦١ص ٠ ١٩٣٨
ويترتRRب علRRى أغفRRال ھRRذا االجRRراء الجRRوھرى بشRRقيه  :ال22تالوة  ،والكتاب22ة ،بطRRالن الحكRRم ،
بأعتبار أنه – فى شقيه أيضRا – مRن االجRراءات الجوھريRة المتعلقRة بالنظRام العRام الرتباطھRا بكفRاءة
وقدرة المحكمة على الفصل فى موضوع الRدعوى االسRتئنافية  ،فRإن غفلRت عRن اتباعRه – فRى شRقيه
كذلك – كان سببا ً لبطالن حكمھا بغير شبھة ٠
نقض  ٩مارس سنة  ١٩٧٥س ٢٦رقم  ٤٨ص ٠ ٢١٧
وقد أكدت محكمتنا العليا :
ً
ً
" على وجوب أن يكون التقرير مكتوبا  ،ومودعRا بملRف الRدعوى  ،بحيRث يعتبRر ورقRة مRن
أوراقھا يعول عليھRا القاضRيان اآلخRران فRى تفھRم الRدعوى  ،وعRدم وجRود ھRذه الورقRة يبطRل الحكRم
 ٠٠٠واليصRRح فRRى ھRRذا المقRRام األعتRRراض بمفھRRوم المRRادة  /٢٠أخيRRرة مRRن القRRانون رقRRم  ٥٧لسRRنة
 ١٩٥٩قوال بأن الحكم مادام ثابتا ً فيRه أن ھRذا األجRراء قRد اسRتوفى  ،فRال سRبيل لجحRده  ،إال بRالطعن
بالتزوير  ،مادام أن الورقة غير موجودة فعالً ٠
نقض  ٢٨نوفمبر سنة  ١٩٩١الطعن رقم  ٦٦٩١لسنة  ٥٩ق
وبتطبيق ما سبق النجد فى أوراق ھذه الدعوى وجوداً لھذا التقرير ،والتكفى اشRارة الحكRم
إليRRه  ،حيRRث سRRبق القRRول مRRراراً  ،بRRأن ھRRذا األجRRراء الجRRوھرى ذو شRRقين ھمRRا:ال22تالوة والكتاب22ة ،
واليغنى أحدھما عن اآلخر ،فإن قنع الحكم الطعين باالشارة فRى أول سRـطوره الRى شRقه األول وھRو
التالوة  ،فقد خلت األوراق من الوعاء المادى لمضRمونھا  ،وھRو التقريRر  ،وھRو مRا يحتمRل معRه أن
ً
مكتوب2ا◌ْ عل2ى غ2الف مل2ف ال2دعوى  ،خالفRا ً لصRريح نRص
يكـون شفويا ً  ،ولRيس كتابيRا ،ول2و ك2ان
المادة ) (٤١١سالفة البيان ٠
وعليه نخلص إلى تعييب الحكم بھذا العيب االجرائى الذى يستوجب نقضه٠
ثانيا :القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت فى األوراق :
يبدأ الحكم الطعين تحصيل واقعات ھذه الدعوى اعتبRاراً مRن مطلRع صRفحته الثانيRة  ،نحRاول
تلخيصھا  ،فيما يخص المتھم األول الطاعن  ،وذلك على النحو اآلتى :
بتRRRاريخ  ٢٠١٠/٨/٢٠ورد لقسRRRم مباحRRRث المتRRRاحف بRRRاالدارة العامRRRة لشRRRرطة السRRRياحة
)(١
واالثار  ،بالغ بسRرقة لوحRة زھRرة الخشRخاش للفنRان " ف2ـان ج2وخ " وذلRك مRن متحRف
محمد محمود خليل وحرمه  ،وأنتقل المقدم  ، ...لمكان الواقعة  ،حيث تبين له أنھRا كانRت
معروضRRة بأحRRدى الحجRRرات بالطRRابق األول فRRوق األرضRRى  ،وأنھRRا كانRRت داخRRل اطRRار
خشبى مدھب  ،تم فصلھا عنه  ،وخروج السارق بھا دون تفتيش .
٥٨

فتح المتحف صباح ذات اليRوم فRى السRاعة التاسRعة والنصRف بمعرفRة المتھمRة السRابعة ،
)(٢
نظراً لتأخر مسئول أمن المتحف المنوط به الفتح فى ذلRك اليRوم  ،وھRو المRتھم السRادس ،
حيRRث حضRRر متRRأخراً  ،وظRRل فRRى صRRالة االنتظRRار دون تفقRRد المتحRRف  ،وتصRRادف وجRRود
سـبعة زوار أجانب  ،ومصRرى واحRد  ،لRم يRتم أثبRات شخصRياتھم بRدفتر الزيRارات  ،وال
أثبRRات واقعRRRة أمRRRين المتحRRف لھRRRم أثنRRRاء الزيRRRارة  ،وال أثبRRات خRRRروجھم مRRRن المتحRRRف ،
وتفتيشھم  ،وأن اللوحة كانت موجودة يوم االربعاء السابق على ھRذا التRاريخ  ،وھRو يRوم
٢٠١٠/٨/١٨
قلة عدد مسئولى األمن  ،حيث كRان عRددھم عشRرة مRوزعين علRى أيRام االسRبوع  ،وكRان
)(٣
المنوط بھم التواجد فى يوم الواقعة ھRم المتھمRون مRن الث2امن حت2ى الح2ادى عش2ر  ،ثبRت
عدم تواجد أغلبھم فى صاالت المعروضات األثرية  ،حتRى لحظRة غلRق المتحRف  ،حيRث
أكتشف المتھم السادس سرقة اللوحة .
سوء حالة المتحف أمنيا ً  ،وذلك لعدم إدراجه ضمن برامج تطوير المتRاحف  ،ولقلRة عRدد
)(٤
أفRRراد األمRRن  ،وعRRدم قيRRام المRRتھم الثالRRث  ،وھRRو رئيسRRھم المباشRRر  ،بوضRRع خطRRة تأمينيRRة
سRRليمة  ،فضRRالً عRRن عRRدم قيRRام المRRتھم االول الطRRاعن  ،وھRRو رئRRيس القطRRاع  ،بممارسRRة
أختصاصRRات الRRوزير الممنوحRRة لRRه بRRالتفويض  ،فRRى اجRRراءات ھRRذا التطRRوير والتRRأمين ،
حيث لم يتم أدراجه ضمن موازنات ھذا التطور منذ سنة  ، ٢٠٠٧بل أنه قد ثبRت أرجRاع
مبالغ كبيرة من الميزانية الى خزانة الدولة  ،تجاوز النصف مليون جنيه  ٠وذلRك حسRبما
جاء بصفحته الرابعـة
سوء توزيع العمالة المؤقته  ،ومنھا أفراد األمن  ،على مختلRف المتRاحف محRل الواقعRة ،
)(٥
حيRRث كRRان عRRددھم اليتناسRRب مRRع ظRRروف كRRل متحRRف  .وذلRRك علRRى النحRRو الRRوارد رقميRRا
بصفحته الخامسة ٠
مخاطبRRة مRRدير الشRRئون الماليRRة للمRRتھم االول  ،بمفRRرده  ،بتخصRRيص مبلRRغ خمسRRمائة ألRRف
)(٦
جنيه إلجراء بعض االصالحات فى بعض المتاحف  ،دون متحف محمد محمRود خليRل ،
وذلك بنRاء علRى مRذكرة صRادرة مRن مRدير االدارة المركزيRة للخRدمات الفنيRة للمتRاحف ،
حيث أفاد بارجاء األمر فيما يخص متحف محمد محمود خليل الى وقت الحق .
صRدور قRرار بأسRناد علميRRة تطRوير متحRف محمRRد محمRود خليRل بتRRاريخ ، ٢٠٠٩/٤/٢٥
)(٧
الى شركة المقاولين العرب  ،دون البدء فى التنفيRذ  ،بسRبب تRأخر المRتھم األول  ،حسRبما
يقول الحكم فى نھاية صفحته السادسة  ،فى نقل محتوياته إلى موقع آخر .
وترد على ھذا التحصيل المالحظات اآلتيـة :
األولـى  :أنه غفل عن ذكر ما جاء بأقوال المتھم العاشر– وھو المختص بالتأكيد من تواجRد اللوحRة
المسRRروقة بRRالمتحف  ،مRRن أنRRه قRRام بصRRحبة االسRRتاذه  – ... /وھRRى المتھمRRة السRRابعة  -بفRRتح
المتحف  ،وكانت اللوحة موجودة  ،وأن كال من مدير المتحف  ،ومدير األمن  ،مسRئول عRن
االبRRالغ عRRن عRRدم تRRوافر وسRRائل الرقابRRة  ،وأيضRRا المسRRئول علRRى أمRRن المتحRRف المRRدعو... /
المتھم السادس  ،الذى ألقى بھا بدوره  ،على المتھم االول  ، ...على رغم مما قرره مRن أنھRا
عھدة أمن المتحف ...
الثاني22ة  :أنRRه غفRRل عRRن ذكRRر مRRا جRRاء بRRأقوال المRRتھم االول الطRRاعن بتحقيقRRات النيابRRة  ،مRRن انحسRRار
مسئوليته عن تلRك الواقعRة  ،وأن نقRل المتحRف إلRى متحRف الجزيRرة  ،لRم يفعRل بسRبب اعRداد
المتحRRف األخيRRر  ،السRRتقبال مقتنيRRات االول  ،وأن مسRRئولية الحفRRظ والمراقبRRة تقRRع علRRى أمRRن
المتحف  ،ومسئولى األمن الداخلى  ،وأنه خاطب الجھات األمنية لزيادة عدد العاملين فى
٥٩

األمن من  ١٠ : ٦أفراد
الثالث22ـة  :أنRRه غفRRل عRRن ذكRRر مRRا جRRاء بRRأقوال المRRتھم الطRRاعن فRRى محضRRر الحRRق  ،رداً علRRى أقRRوال
مستشار الوزير المدعو ، .../مدعما ً قوله بالمستندات الدالة  ،علRى أنRه – أى المRتھم الطRاعن
 قام بطلب تدعيمه بمبلغ أربعRين مليRون جنيRه لتفعيRل مشRروعات تطRوير المتRاحف  ،وأنRهذھب بھذه المذكرة الى وزارة التخطRيط  ،ومجلRس الشRعب  ،وأن ھRذا المبلRغ كRان مخصصRا ً
لتطوير الكاميرات  ،وأجھزة المراقبة  ،وكل مكونات المتاحف التكنولوجية .
الرابعـة  :أنه غفل – كذلك – عن األشارة إلى أقوال السيدة – ... /رئيس االدارة المركزية للشRئون
المالية  -حيث أسندت عدم ادراج متحف محمد محمود خليل ضRمن بRرامج التطRوير الRى كRل
مRRن  :الRRدكتور ، ... /والRRدكتور ... /و ...و ...والغريRRب أنھRRا تختRRتم أقوالھRRا فRRى شRRأن ھRRذا
األخير  ،بأنھا ترى مسئوليتھا  ،على الرغم من وصول مكاتبRات عديRدة منRه تحRذر مRن عRدم
وجود أجھزة للمراقبة  ،فأين الخطأ من جانبه ؟؟
وتكشف ھذه المالحظات – وغيرھا كثير – عن سقوط الحكم الطعين فى ھاوية القصور فRى
تحصيل واقعات الدعـوى  ،عن بصر وبصيرة  ،مما أو صله إلى معتقد خاطىء فى شRأنھا  ،أسلسRه
إلى ادانة المتھم الطاعن  ،خالفا ً لما تكشف عنه أوراق الدعوى
حقيقة  " :إن لمحكمة الموضوع  -حسبما تقول محكمة النقض :
أن تشRRكل الوقRRائع التRRى استخلصRRتھا لتكRRون متمشRRية مRRع التحقيقRRات وشRRھادة الشRRھود كلھRRا أو
بعضھا  ،بحيث اذا كان ال أثر لھا فى شىء فيھا  ،فإن غير القاضى فى ھذه الصRورة يكRون ابتRداعا
للواقع وانتزاعا من الخيال " ٠
 نقض  ٩يناير سنة  ١٩٣٠ج ١رقم  ٣٦ص ٠ ٤١٦ نقض  ٦يناير سنة  ١٩٧٨س  ٢٩رقم  ٥٦ص ٠ ١٠٤أال أن ذلك مشروط :
" بأن تكون مدونات الحكم كافيـة بذاتھا حين قضت فRى الRدعوى باإلدانRة  ،بRأن المحكمRة قRد
ألمت الماما ً صحيحا بكافة األدلة القائمة فيھا  ،وأنھا تبنيت األساس الذى تقوم عليه شھادة كRل شRاھد
 ،أما وضع الحكم فRى صRيغة عامRة  ،غامضRة مجھلRة ومبھمRة  ،فإنRه اليحقRق الغRرض الRذى قصRده
الشارع من تسبيب األحكام  ،ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون " ٠
 نقض  ١٤يونيو سنة  ١٩٥٦س ٧رقم  ١٧٥ص ٠ ٥٧٦نقض ٢٢مارس سنة  ١٩٧٦س  ٢٧رقم  ٧١ص ٠ ٣٣٧
نقض  ٣٠أكتوبر سنة  ١٩٧٧س  ٢٨رقم  ١٨٣ص ٠ ٨٨٥
" ذلRRك أن األحكRRام الجنائيRRة  -وحسRRبما أس22تقر قض22اء ال22نقض  -يجRRب أن تبنRRى علRRى أسRRس
صRحيحة مRRن أوراق الRRدعوى  ،فRإذا أقRRيم الحكRRم علRى سRRند أو قRRول ال أصRل لRRه بتلRRك األوراق  ،كRRان
باطالً البتنائه على أساس فاسد  ،ولو تساندت المحكمة فى استداللھا إلى أدلة أخرى " ٠
 نقض  ٦مايو سنة  ١٩٧٩س ٣٠رقم  ١١٤ص ٠ ٥٣٤ نقض  ٢٢يناير سنة  ١٩٨٦س  ٣٧رقم  ٢٥ص ٠ ١١٤ نقض  ٧يوليو سنة  ١٩٩٠س  ٤٢رقم  ٤٠٠ص ٠ ٨٠٦ثانيا  :القصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه :
ينتقل الحكم الطعين – من بعد  -الى مرحلRة حصRر األدلRة التRى أعتمRد عليھRا لتسRويغ معتقRده
فى الدعوى  ،وذلك اعتباراً من عجز صفحته السادسRة عشRرة  ،وحتRى صRفحته الثانيRة والعشRرين ،
حيث حصرھا فى أثنى عشر دليالً  ،نستطيع تأصيلھا إلى قولية  ،وأسRتداللية  ،وفنيRة  ،وذلRك علRى
التفصيل اآلتـى :
٦٠

) (١أما عن األولـى  :فھى تشمل أقوال سته ھم :
) أ(
)ب(
)ج (
) د(
)ھـ(
)و(
) (٢وبالنسبة للثانية  :فھى تنحصر فقط فى أقوال الضابط . ... /
) (٣وتشمل الثالثة  :أقوال خمسة أشخاص من العاملين باإلدارة الثقافية المعنية  ،والذين أدلوا بھRا
بتحقيقRRات النياب22ة االداري22ة  ،وھRRى تسRRتند فRRى مجموعھRRا الRRى مسRRتندات صRRادرة عRRن االدارات التRRى
يعملون فيھا وھم :
) أ(
)ب(
) ج(
) د(
)ھـ(
وترد على ھذا السرد االستداللى  ،من جانب الحكم المطعون فيه  ،لھذه األدلة  ،المالحظRات
االتية :
األولـى  :أن حديث الحكم الطعين عن ھذه األدلة  ،كان مسبوقا بمحض حديث أخبارى عRن مبRادىء
قانونية عامة  ،ذات طبيعة تشريعية وفقھيه وقضائية  ،ليس أكثر .
الثانية  :أن حديثه عن األدلة سRالفة البيRان  ،كRان محRض سRرد لمضRمون مRا جRاء بكRل منھRا  ،دون
ثمة محاولة لتطبيقھا على واقعات الدعوى .
وبذلك يكون قد سقط فى ھاوية القصور العام فى التسبيب  ،المتمثل فى ذكر الدليل دون ذكر
مؤداه  ،مخالفا ً بذلك صريح نص المادة  ٣١٠اجراءات من ناحية  ،ومRا أسRتقر عليRه قضRاء الRنقض
من ناحية أخرى  ،من وجوب بيان األدلة
وفى ذلك تؤكد محكمتنا العليا على وجوب :
" بيـان األدلRة التRى تسRتند إليھRا المحكمRة  ،وبيRان مؤداھRا فRى الحكRم  ،بيانRا ً كافيRا ً  ،والتكفRى
مجرد االشارة إليھا  ،بل ينبغى سRرد مضRمون الRدليل  ،وذكRر مRؤداه  ،بطريقRة وافيRة  ،يبRين منھRا ،
مدى تأييده للواقعة  ،كما أقتنعت بھا المحكمة  ،ومبلغ اتفاقه مع باقى األدلة التى أقرھا الحكم  ،حتRى
يتضح وجه استدالله بھا ٠
نقض  ٤يونيو سنة  ١٩٧٩س  ٣٠رقم  ١٣١ص ٠ ٦١٨
نقض  ٢٤فبراير سنة  ١٩٩٧س ٤٨رقم  ٢/٣١ص ٢٢٨
نقض  ٥مارس سنة  ١٩٩٧س  ٤٨رقم  ٣/٤١ص ٠ ٢٨٥
كما تؤكد على أن :
" المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فRى حكمRه كRل األفعRال والمقاصRد
التى تتكون منھا الجريمة  ،أي ركنيھا المادى بعناصره الثالثRة – السRلوك والنتيجRة وعالقRة السRببية
– والمعنوى بصورتيه – العمدية وغير العمدية .
نقض  ١٠يناير سنة  ١٩٧٢س ٢٣رقم ١١ص. ٤٠
نقض  ٢٠ديسمبر سنة  ١٩٧٦س ٢٧رقم ٢٠٩ص. ٩٧٥
٦١

نقض ١١ديسمبر سنة  ١٩٨٨س ٣٩رقم ١٦٨ص. ١٣٠٣
ذلك أنه لكى :
" يحقق التسRبيب الغRرض منRه يجRب أن يكRون فRى بيRان جلRى واضRح  ،بحيRث يسRتطاع معRه
الوقRوف علRى مبلRغ مRRا قضRى بRه  ،أمRRا إفRراغ الحكRم فRRى عبRارة عامRة معمRRاه أو وضRعه فRى صRRورة
مجھلة  ،فإنه اليحقق الغرض الRذى قصRده الشRارع مRن اسRتيجاب تسRبيب األحكRام  ،ويعجRز محكمRة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتھا فى الحكم ٠
نقض ٢٢مارس سنة  ١٩٧٦س  ٢٧رقم  ٧١ص ٠ ٣٣٧
نقض  ٢٠ديسمبر سنة  ١٩٨٩س  ٤٠رقم  ٢٠٢ص ٠ ٢٥٥
ويعنى كل ماسبق وجوب  :أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الRذى تتحقRق بRه أركRان
الجريمRRة  ،والواقعRRة التRRى وقعRRت بھRRا  ،واألدلRRة التRRى استخلصRRت منھRRا األدانRRة  ،حتRRى يتضRRح وجRRه
االستدالل بھا وسالمة المأخذ ٠
 نقض  ٢١أكتوبر سنة  ١٩٦٣س  ١٤رقم  ١٢٠ص ٠ ٦٥٨ نقض  ١٢يونيو سنة  ١٩٧٨س  ٢٩رقم  ١١٩ص ٠ ٦١٤الثالثة  :أن ثمة عيبا ً مشتركا ً يشوب ھذه األدلRة فRى مجموعھRا  ،إال وھRو االجم2ال والغم2وض حيRث
أختتم حديثه  ،بعد أفراغه من استعراضھا على ھذا النحو المعيب  ،بقولRه فRى مطلRع صRفحته الثالثRة
والعشرين  ،األمر الذى تتوافر به أركان جريمة االضرار واالھمال فى حق المتھمين  ،دون تحديد
ألشخاصھم  ،أو لما ص2در ع2ن ك2ل م2نھم م2ن س2لوك خ2اطىء  ،وإرادة آثم2ة  ،وبRذلك تصRدق عليRه
شائبة االجمال المعيب  ،الذى يعيبه  ،ويستوجب نقضه.
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" إن االجمال فى ذكRر الوقRائع واالسRباب التRى إعتمRدت عليھRا محكمRة الموضRوع فRى اسRناد
التھمة الى المتھم  ،اليمكن أن يفھم فى تھمة خطيرة كRالتى بصRدد البحRث  ،واليكفRى القنRاع محكمRة
الRRنقض  ،بRRأن محكمRRة الموضRRوع  ،إذ حكمRRت فRRى موضRRوع الجريمRRة – قRRد تبينRRت وقRRائع التھمRRة
المنسوبة الى المتھم  ،وقام لديھا الRدليل الكRافى علRى صRحتھا  ،وعلRى تRوافر أركRان الجريمRة فيھRا ،
وانطباقھا على المادة التى طبقتھا  ،وال يمكن لمحكمة النقض  ،أن تتھيأ لھا أسباب ھذا االقتناع ٠
نقض  ١٨يناير سنة  ١٩٣١مجموعة ج ٢رقم  ٥٣ص ٠ ٢١٤
نقض ١٧ابريل سنة  ١٩٥٦س  ٧رقم  ١٦٨ص ٠ ٥٨٠
نقض  ٢٥ابريل سنة  ١٩٨٢س ٣٣رقم  ١٠٧ص ٠ ٥٢٩
رابعـا  :القصور الخاص فى شأن تحديد العقوبة المحكوم بھا :
يRبن مRـن مطالعRRة الحكRم المطعRون فيRRه فRى صRRفحته الخامسRة والعشRرين  ،أنRRه يخطRط ألدانRRة
المتھم األول الطRاعن  ،واألربعRة التRاليين لRه فRى ترتيRب أمRر االحالRة  ،عRن جريمRة االضRرار غيRر
العمدى المنصوص عليھا فى المادة  ١١٦مكرر )ج( عقوبات .
كما يبين من مطالعة ذات الصفحة  ،حديثRه عRن سRلطته التقديريRة فRى شRأن العقوبRة  ،مRدعما ً
إيRRاه بحكRRم قضRRائى مسRRتقر فRRى الفقRRه والقضRRاء بھRRا  ،إال أنRRه يRRردف ھRRذا الحRRديث بعبRRارة مفادھRRا أن
المحكمة تقضى بتعديل العقوبة عل2ى النح2و ال2ذى س2يرد ف2ى منطوق2ه حكمھ2ا  ،وب2الرجوع ال2ى ھ2ذا
األخير )ص  (٣٠نرى أن المحكمة ترى تعديل العقوبة إلى حبس المتھم الطاعن سنة  ،دون بي2ان
ما اذا كان ھذا التعديل  ،مشموالً بااليقاف  ،أو النفاذ .
ونفس األمر نجده بالنسبة للمتھمين اآلخرين الذين عدلت عقوبتھم إلى ستة أشھر .
ونرى تعييب الحكRم علRى ھRذا النحRو  ،بعيRب الغمRوض واالبھRام  ،حيRث اليعRرف منRه قصRد
المحكمة التى أصدرته فى ھذا الصدد  ،واليجوز تكليف القارىء  ،بأسRتنطاق األوراق بمRاليس فيھRا
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 ،أو بأفتراض مقصد القاضى فى شأن االيقاف أو النفاذ  ،ألن كل ذلك يعيب الحكRم بعيRب الغمRوض
 ،الذى يتعارض مع أدنى درجات التسبيب  ،فى شأن األحكام الجنائية – خاصة إن كانت باألدانة .
بل وفي شأن التسبيب المعتبر الذى عرفته محكمة النقض بأنه :
" تحرير األسانيد والحجج المبنى ھو عليھا والمنتجة ھى ل2ه  ،س2واء م2ن حي2ث الواق2ع  ،أو م2ن
حيث القانون" نقض  ٢٩يناير سنة  ١٩٧٣س  ٢٤رقم  ٢٧ص ٠ ١١٤
مؤكدة بذلك على أنه :
لكى يحقق التسبيب الغرض المقصود منRه  ،بحيRث أن يكRون فRى بيRان جلRى مفصRل  ،بحيRث
يستطاع الوقوف معه على مبلغ ما قضى به ٠
نقض  ١٩يناير سنة  ١٩٨٢س  ٣٣رقم  ٧ص ٠ ٤٦
نقض  ١٦مارس سنة  ١٩٨٣س  ٣٤رقم  ٧٥ص ٠ ٣٧١
أما أفراغ الحكم فى عبارات عام2ة  ،أو وض2عه ف2ى ص2يغة مجھل2ة  ،فإن2ه ال يحق2ق الغ2رض
الذى قصده الش2ارع م2ن اس2تيجاب تس2بيب األحك2ام  ،وال يمك2ن محكم2ة ال2نقض م2ن مراقب2ة ص2حة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتھا فى الحكم " ٠
نقض  ٢٢مارس سنة  ١٩٧٦س  ٢٧رقم  ٧١ص ٣٣٧
نقض  ٢٠ديسمبر سنة  ١٩٨٩س  ٤٠رقم  ٢٠٢ص ٠ ٢٢٥
ومخالفـا بذلك ما أستقر عليـه قضاء محكمة النقض منذ زمن بعيد من :
" ان تسـبيب اإلحـكام ھو من أعظم الضمانات التى فرضھا القانـون على القض2ـاة  ،اذ ھ2و
مظھر قيامھم عما ھو عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر  ،لتعرف الحقيقة التى يعلنونھ2ا
 ،فيما يفصلون فيه من أقضية  ،وبه وحده يسلمون م2ن مظن2ة ال2تحكم واالس2تبداد  ،فيم2ا يرتأون2ه
ويقدمون22ه ب22ين ي22دى الخص22وم والجمھ22ور  ،وب22ه يرفع22ون م22ا ق22د ي22رين عل22ى األذھ22ان م22ن الش22كوك
والريب  ،فيدعون الجميع الى عدلھم مطمأنين "
خامس2ا  :القص2ور ف2ى التس2بيب والفس2اد ف2ى االس2تدالل المقترن2ان ب2األخالل بح2ق ال2دفاع ف2ى ش22أن
أركان الجريمة المنسوبة للمتھم الطاعن :
يبين من مطالعة الحكم الطعRين  ،أنRه يRوجز دفRاع المRتھم الطRاعن فRى بضRعة أسRطر ضRمنھا
صRRفحته السRRابعة  ،مشRRيراً الRRى مRRا قدمRRه مRRن مRRذكرات  ،وحRRوافظ مسRRتندات  ،دون أن يعبRRأ بRRذكر
مضمونه  ،والرد على ما جاء بھا  ،وھو ما ينطوى مبدئيا على االخالل بحق الدفاع .
وفى شأن ھذا السبب من اسباب الطعن بالنقض  ،نقرر أن الدفاع قد فصل الحRديث فRى شRأن
أنتفاء ھذه الجريمة فى حRق المRتھم الطRاعن شRفاھة  ،حسRبما جRاء بمحضRر الجلسRة  ،وكتابRه حسRبما
جاء بمذكرته المودعة  ،حيث أكد على أنتفاء السلوك االجرامى فى حقه  ،بصوره الثالثة  ،المتمثلRة
فى األھمال فى اداء الوظيفة  ،واألخالل بواجباتھا  ،واساءة استعمال السلطة .
ولمزيد من التفصيل – بغية االيضاح – دون مناقشة موضوعيه  ،نقرر مايلى :
) (١بالنسبة للسلوك :
أكد الدفاع على تخلفه  ،فى صوره الثالثة  ،وھى :
األھمRRال فRRى اداء الوظيفRRة  ،اسRRتناداً الRRى  :الطبيعRRة االشRRرافية لوظيفتRRه  ،وھRRو مRRا أكدتRRه
)أ (
التحريات – ص  ١٨١من ملف الدعوى فضالً عن أصداره العديRد مRن التعليمRات بقصRد
تكثيف الحراسة والتواجد األمنى  ،وتقصير مدير وأعضRاء األمRن الRداخلى  ،ناھيRك عRن
جھوده فى تحديد متحف الجزيRرة  ،وتطRوير كافRة المتRاحف  ،وعمRا قررتRه السRيدة، ... /
من أن المسئولية تقع على كل من  ، .... :و. ...
األخالل بوجبات الوظيفة  :حيث أكدنا على تخلفه استناداً الى اتخاذه العديد من التدابير
)ب (
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وأصداره العديد من التوجيھات من أجل شراء النواقص المطلوبة من األجھزة  ٠٠٠الخ
أنتفاء عالقة السببية بين سلوكه وبين النتيجة الحاصلة  ،نظراً لسوء حالRة المتحRف  ،قبRل
)ج (
توليه االشراف عليه  ،مما دفعRه إلRى تكليRف مرءوسRيه بتشRديد الحراسRة  ،وأن كRان ثمRة
خطأ  ،فھو يقع على عاتق أمين المتحف ومديره ...
وقRRRد فصRRRل الدفRRRـاع ھRRRذه األمRRRور فRRRى مذكرتRRRه المودعRRRه ) ص  ( ٢٤ :١٥أملRRRين التفضRRRل
بمراجعتھا تصويبا للحكم الطعين  ،الذى لRم يقسRطھا أدنRى درجRة مRن درجRات البحRث والتمحRيص ،
بما ينطوى على أھدار صارخ لحق الدفـاع .
وتقول محكمة النقض :
إن الدفاع المكتوب فى مذكرة تتمة للدفاع الشفوى المبRدى بالجلسRة  ،أو ھRو بRديل عنRه إن لRم
يكن قد أبدى فيھا  ،ومن ثم يكون للمتھم أن يضمنھا ما يشاء من أوجRه الRدفاع  ،وأي دفRاع يRرد فيھRا
يعتبر دفاعا ً واقعا ً مسطوراً بRأوراق الRدعوى  ،فإنRه يكRون مطروحRا ً علRى المحكمRة  ،مسRتوجبا ً للRرد
عليه فى الحكم ٠
نقض أول ديسمبر سنة  ١٩٨٣س  ٣٤رقم  ٢٠٦ص ٠ ١١٣٠
نقض  ٢٠أكتوبر سنة  ١٩٨٨س  ٣٩رقم  ١٣٩ص ٠ ٩٢٦
نقض  ١٦يناير سنة  ١٩٩٢س  ٥٣الطعن رقم  ١٧٢٧س  ٦٠ق
كما تقول :
" إن الطلبات الواردة بمذكرة مكتوبة قبل قفل باب المرافعة  ،أو تلك الثابتة بمحضر الجلسRة
 ،إنما تحتل ذات األھمية فى وجوب تمحيص المحكمة لمحتواھا  ،منسحبة على ھذا الدفاع  ،خاصRة
إن كانRRت تسRRتطيل إلRRى تقRRويض أحRRـد أو بعRRض أو كRRل أركRRان الجريمRRـة تمامRRا ً  ،وحينئRRذ يتعRRين علRRى
المحكمة أن تحقق ھذا الدفاع بلوغا ً إلى غايRة األمRر فيRه  ،أو تRرد عليRه بأسRباب سRائغة  ،تRؤدى إلRى
اطراحه  ،فإن سكتت عن مثل ھذا الدفاع الجوھرى  ،ايراداً له أورداً عليRه  ،بRات حكمھRا موصRوما ً
بالقصور الذى يعيبه ويستوجب نقضه  ،فضالً عن أخالله الصارخ بحق الدفاع ٠
نقض  ١٢يناير سنة  ١٩٧٣س  ٢٤رقم  ٣٢ص١٥١
نقض  ٢٤ابريل سنة  ١٩٧٨س  ٢٩رقم  ٨٤ص ٠ ٤٢٠
نقض  ٢٣فبراير سنة  ١٩٨٣س ٣٤رقم  ٥٣ص ٠ ٢٧٤
نقض  ٢٠أكتوبر سنة  ١٩٨٥س  ٣٦رقم  ٦١ص ٠ ٨٩٨
كما تقول فى حكم جامع شامل إنه :
" ينبغى أال يكRون الحكRم مشRوبا ً بأجمRال أو أبھRام  ،ممRا قRد يتعRذر معRه تبRين مRدى صRحته أو
فساده  ،فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى  ،وھو يكون كذلك  ،كلمRا جRاءت أسRبابه مجملRة أو
غامضRة  ،فيمRRا أثبتRRه أو نفRRاه مRن وقRRائع  ،سRRواء كانRRت متعلقRة ببيRRان أركRRان الجريمRRة وظروفھRRا  ،أو
كانت بصدد الرد على أوجه العمRوم  ،أو كانRت أسRبابه يشRوبھا االضRطراب الRذى ينبRئ عRن اخRتالل
فكرته من حيث تركيزھا فى موضوع الRدعوى  ،وعناصRر الواقعRة  ،ممRا ال يمكRن معRه اسRتخالص
مقوماتRه  ،سRواء فيمRRا يتعلRق منھRRا بواقعRة الRدعوى  ،أو بRRالتطبيق القRانونى  ،ويعجRRز بالتRالى محكمRRة
النقض عن أعمال رقابتھا على الوجه الصحيح ٠
نقض  ١٩ابريل سنة  ١٩٧٠س  ٢١رقم  ١٤٦ص ٠ ٦١٢
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بنــاء عليـــه
--يلتمس المتھم الطاعن ... /الحكم بقبول الطعن شكالً  ،وفى الموضوع بالنقض واالحالة ٠
وﷲ الموفـق ،،،
وكيل المتھم الطاعن
) د ٠حســنين عبيــــد (
المحامـى
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عبد المولي محمد مرسي
المحامي بالنقض
محكمة إستئناف القاھرة
" دائرة جنح النقض "
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وشق مستعجل بإيقاف تنفيذ العقوبة
مقدم من
السيد  ....... .... /طـاعن
على الحكم الصادر من محكمة شمال القاھرة اإلبتدائية
" جنح مستأنف الشئون المالية والتھرب الضريبي "

والمقيدة برقم  ...لسنة ٢٠١٠
جنح مستأنف التھرب الضريبي
والمقيدة برقم  ...لسنة  " ٢٠٠٦جنح تھرب ضريبي "
والصادر بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٥
الـوقـائـع
إتھمت النيابة العامة المتھم ألنه خالل الفترة من يناير ١٩٩٨م حتي مارس ١٩٩٩م بدائرة
قسم البساتين محافظة القاھرة وبوصفه .
بصفته مسجالً خاضعا ً ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تھرب من أداء تلك
الضريبة المقررة قانونا ً والمستحقة على مبيعاته المبينة قدراً باألوراق عن نشاطة في تصنيع
منتجات البالستيك  ،وذلك بتقديمه اإلقرارات الضريبية الشھرية عن الفترة من يناير ١٩٩٨م
حتى مارس  ١٩٩٩متضمن بيانات خاطئة عن مبيعاته إذ ظھرت فيھا تجاوز  %١٠عما ورد
باإلقرارات عن النحو المبين باألوراق .
وطلبت عقابة بمواد  ٦/٤٤ ، ١/٤٣ ، ٣ -١/٣٢ ، ١/٣ ، ١/٢من القانون  ١١لسنة
 ١٩٩١بشأن الضرائب على المبيعات المعدل بالقانونين  ٩١لسنة ١٩٩٦م و  ٢لسنة ١٩٩٧م
والئحته التنفيذية .
وحيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة  ٢٠١٠/٤/١٨حضوري إعتباري بحبس المتھم
ثالث سنوات مع الشغل وكفالة ١٠٠٠٠جم أليقاف التنفيذ وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة
وقدرھا خمسمائة وستة وثمانون ألف و مائتنان وتسعة وستون جنيه وثمانية وستون قرشا ً
والضريبة اإلضافية بواقع نصف في المائة أو كل أسبوع تأخير أو جزء منه وحتى تمام السداد
والمصاريف
وحيث إستأنف المتھم الحكم وقضت المحكمة بعدم قبول اإلستئناف شكالً للتقرير به بعد
الميعاد والمصاريف .
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وحيث أن الحكم السالف لم يصادف قبوالً لدي المتھم فطعن عليه بالمعارضة المطعونه
على حكمھا بموجب تقرير إستئناف مؤرخ في ٢٠١٠/١١/١٤م وحددت جلسة لنظر الدعوى أمام
المحكمة اإلستئنافية وبتلك الجلسة حضر المتھم وقدم دليل عذر فقررت المحكمة بحكمھا المطعون
عليه  ،وذلك على ما أوردته من أن الحكم المستأنف في محله لألسباب السائغة التي بني عليھا
والتي تؤيدھا ھذه المحكمة وأن المتھم لم يأت بجديد يؤثر على صحة الواقعة حيث أن المحكمة لم
تطمئن للشھادة الطبية المقدمة من المتھم كدليل عذر ومن ثم يضحي طعن المتھم على غير أساس
متعين رفضة ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأيده عمالً
بالمادتين  ٤١٧ ، ٤١١من قانون اإلجراءات الجنائية .
وإذ لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض وفقا ً لألسباب األتية -:
أسباب الطعن بالنقض
السبب األول
الخطأ في تطبيق القانون٠
لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض -:
) وحيث إنه يبين من مراجعه محضر جلسة  ٢٠من فبراير ١٩٩٥م الذي صدر فيه الحكم
المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن قدم صورة ضوئية من شھادة طبية للتدليل على مرض
الطاعن الذي منعه من التقرير باإلستئناف في الميعاد  .لما كان ذلك  ،وكان من المقرر إنه يتعين
على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض بدليله ويقول كلمته فيه  ،وكان الحكم المطعون فيه
ً
شكال للتقرير به بعد الميعاد بما أن يعرض بعذر المرض الذي أداه
قد قضي بعدم قبول اإلستئناف
الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير باإلستئناف وال الشھادة المرضية التي قدمھا إلثبات صحة ذلك
العذر ولم يحق ھذا الدفاع ويعني بتمحيصة بل إلتفت عنه وأغفل الرد عليه فأن الحكم المطعون
فيه يكون معيبا ً بالقصور في البيان ومنطويا ً على إخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة
بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن (
)طعن رقم  ١٩٢٩٢لسنة  ٦٥ق جلسة  ٢٦يوليو سنة ٢٠٠٤م(
وإستقرت أيضا ً  ) :المادة  ٤٠٧أ ج ) األحكام الصادرة في غيبة المتھم والمعتبره حضوريا ً طبقا ً
للمواد  ٢٣٨إلي  ٢٤١يبدأ ميعاد إستئنافھا بالنسبة للمتھم من تاريخ إعالنه بھا (
وكان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض ) إذا كان الحكم المطعون فيه إذا
قضي بعدم قبول اإلستئناف شكالً محتسبا ً ببدء اإلستئناف من تاريخ صدور الحكم
المستأنف الحضور اإلعتباري  -يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه
ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول اإلستئناف شكالً واإلحالة  ،وال يقدح في ھذا أن
يكون الطاعن لم يثر األمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد اإلستئناف في كل مواعيد
الطعن في األحكام من النظام العام ويجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض (
)  ١٩٧٢/ ١٠/ ١٥أحكام النقض س  ٢٣ق  ٢٣٠ص ( ١٠٣٦
وإستقرت أيضا ً  ) :فرق قانون اإلجراءات الجنائية بين األحكام بشأن بدأ سريان ميعاد اإلستئناف
فنص المادة  ٤٠٦منھا على بدء سريان إستئناف األحكام الحضورية واألحكام الغيابية
التي يجوز المعارضة فيھا وإعتبر الميعاد بتاريخ النطق بالحكم حضوري أو الحكم
الصادر في المعارضة أو الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ إنقضاء
الميعاد المقرر في المعارضة في الحكم الغيابي ونصت المادة  ٤٠٧على األحكام الصادرة
في الغيبه والمعتبره حضوريا ً وإعتبر بدء ميعاد إستئنافھا بالنسبة للمتھم من تاريخ إعالنه
بھا  ،ذلك بأن ھذه األحكام على ما يبين من التقارير البرمانية والمذكرة اإليضاحية غيابية
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في حقيقتھا وغاية ما ھناك إنھا غير قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعادھا
من تاريخ إعالن المتھم بھا (
)  ١٩٦٤/١٢/١٥أحكام النقض س  ١٥ق  ١٦٣ص ( ٨٢٩
كان من المقرر أيضا ً  ) -:ميعاد اإلستئناف من النظام العام  ،تجوز إثارة أي دفع في شأنه في أي
حالة كانت عليھا الدعوى ولو أمام محكمة النقض  ،بشرط أن يكون مستنداً إلي وقائع
أثبتھا الحكم وإال يقتضي تحقيقا ً موضوعيا ً (
)  ١٩٨٥/١٠/٨أحكام النقض س  ٣٦ق  ١٤٦ص ( ٨٢٤
إال أن
ًً
حضوريا◌
ولما كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمھا حكمت المحكمة
إعتباريا ً األمر الذي معه يكون الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم اإلستنئافي قد أخطأ في
تطبيق القانون وذلك لعدم إيراده األسباب التي دعته إلي عدم اإلطمئنان إلي دليل العذر ولم
يتحدث عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة من أنه حضوري إعتباري  ،األمر الذي معه
يضحي ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .
السبب الثاني
الخطأ في تطبيق القانون أيضا ً :
لما كان من المقرر ) جري قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم ھي من األوراق الرسمية
التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارھا وإال بطلت لفقدھا عنصراً من مقومات وجودھا قانونا ً
إلنھا السند الذي يشھد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على
األسباب التي أقيم عليھا وإذا ما بطلبت بطل الحكم ذاته (
)  ١٩٧٨/٦/٥أحكام النقض س  ٢٩٠ق  ١٠٨ص ( ٥٧٠
من المقرر ) -:أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الدباجة عدا التاريخ وال يعيب
الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ذلك أن القانون أن يشترط إثبات ھذا البيان في مكان
معين من الحكم (
)  ١٩٧٣/٣/٤أحكام النقض س  ٢٤ق  ٦٢ص ( ٢٨٤
إال أن
محكمة الحكم الطعين قد أوردت في حكمھا بجلسة الجنح والمخالفات الشئون المالية
والتھرب الضريبي المستأنفة المنعقدة علنا ً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق
٢٠١١/١٢/٢٥م ولما كان ذلك وكان الحكم بھذه المثابه يعتبر غير مدون لتاريخ الجلسة التي
صدر فيھا وال يمكن أن يكون محضر الجلسة مكمل بخصوص بيانات الدباجه عدا التاريخ األمر
الذي معه يكون ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون
السبب الثالث
أ  -الفساد في اإلستدالل
لما كان من المقرر وعلى م/ا إس/تقرت علي/ه :ن/ص الم/ادة  ) ١٥من قانون اإلجراءات الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثالث سنين(
وتقرر المادة  ) ١٧تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو اإلتھام أو المحاكمة وكذلك باألمر الجنائي
أو بإجراءات اإلستدالل إذ إتخذت في مواجه المتھم أو إذا إخطر بھا بوجه رسمي وتسري
المدة من جديد إبتداء من يوم اإلنقطاع (
وإستقرت محكمة النقض )أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في
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الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بھا القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو اإلتھام أو
المحاكمة  ،حتى إذا إتخذت تلك اإلجراءات في غيبه المتھم أو إلي غير المتھم الحقيقى
ذلك أن إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على إفتراض نسيانھا بمرور الزمن
بدون إتخاذ اإلجراءات فيھا فمتي تم إتخاذ اي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلھا ما
تزال في األذھان ولم تندرج في حيز النسيان إنتفت عله اإلنقضاء (
)  ١٩٧٨/٣/٥أحكام النقض س  ٢٩ق  ٤١ص ( ٢٢٤
إال أن
محكمة الحكم الطعين و محكمة أول درجة قد قررتا أن طلب وزير المالية قد صدر بتاريخ
 ٢٠٠١/١٢/٢٣وقيد الجنحة برقم  ... /لسنة  ٢٠٠٦جنح تھرب ضريبي أي أن الجنحة قد قيدت
بعد خمس سنوات ثم صدر فيھا الحكم بعد أربع سنوات حيث صدر في  ٢٠١٠/٤/١٨األمر الذي
معه لم تعن المحكمة بذلك مما يضحي أن الحكم قد إعتورة الفساد في اإلستدالل متعين القضاء
بنقضه واإلعادة.
ب  -الفساد في اإلستدالل
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر وﻋﻠﻰ ﻤﺎ أوردﺘﻪ اﻝﻤﺎدة )(١٧
) حق المصلحة في تعديل اإلقرار المنصوص عليه في المادة )  ( ١٦مع إخطار المسجل
بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خالل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه اإلقرار
للمصلحة (.
وقد أوضحت محكمة النقض شرحا ً لنص المادتين ) ( ١٧ ،١٦مفاد نص المادتين ) ، ١٦
 ( ١٧من القانون ١١لسنة  ١٩٩١بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ) ( ١٢من الئحتة
التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم )  ( ١٦١لسنة  ١٩٩١أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم
لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شھريا ً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو
الخدمات الخاضعة لھا على النموذج المعد لھذا الغرض خالل فترة الثالثين يوم التالية إلنتھاء
شھر المحاسبة – التي مدت بقرار وزير المالية رقم  ١٩٠ /لسنة  ... ١٩٩١المنشور بالوقائع
المصرية العدد  ١٤٠في  ٢٠من يونية سنة  ١٩٩١إلي شھرين عدا سلع الجدول رقم  ١ /المرافق
للقانون –
ولو لم يكن قد حقق بيوعا ً أو أدي خدمات خاضعة للضريبة في خاللھا .
وأجاز للمصلحة تعديل ھذا اإلقرار على أن تخطر المسجل بالتعديالت التي أجرتھا
بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خالل ستين يوما ً من تاريخ تسليمه اإلقرار للمصلحة – الذي
عدل إلي سنة بقرار وزير المالية رقم  ٢٣١ /لسنة  ١٩٩١المنشور في الوقائع المصرية في ٣١
من يوليو سنة  ١٩٩١ثم ثالث سنوات بقرار وزير المالية رقم ١٤٣/لسنة  ١٩٩٢المنشور في
الوقائع المصرية في  ٩من يونية لسنة  ١٩٩٢وذلك رغبة من الشارع في عدم اإلعتداد
بالتعديالت التي تجريھا المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون حتى
يستقر موقفه من الضريبة المفروضه عليه خاللھا (
) طعن رقم  ٧٨لسنة  ٧٢ق جلسة  ٢٤يوليو  ٢٠٠٣غير منشور (
ثم تعديل المادة بالقانون رقم  ٩لسنة  ٢٠٠٥نحو ما سلف
وكانت محكمة النقض قد قضت -:
مفاد نص المادتين )  ( ١٧ ، ١٦من القانون ١١لسنة  ١٩٩١بشأن الضريبة العامة على
المبيعات والمادة ) ( ١٢من الئحتة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم )  ( ١٦١لسنة
 ١٩٩١أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شھريا ً عن
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الضريبة المستحقة عن مبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة لھا على النموذج المعد لھذا
الغرض خالل فترة الثالثين يوم التالية إلنتھاء شھر المحاسبة – التي مدت بقرار وزير المالية
رقم  ١٩٠ /لسنة  ... ١٩٩١المنشور بالوقائع المصرية العدد  ١٤٠في  ٢٠من يونية سنة ١٩٩١
إلي شھرين عدا سلع الجدول رقم  ١ /المرافق للقانون – ولو لم يكن قد حقق بيوعا ً أو أدي
خدمات خاضعة للضريبة في خاللھا .
وأجاز للمصلحة تعديل ھذا اإلقرار على أن تخطر المسجل بالتعديالت التي أجرتھا
بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خالل ستين يوما ً من تاريخ تسليمه اإلقرار للمصلحة – الذي
عدل إلي سنة بقرار وزير المالية رقم  ٢٣١ /لسنة  ١٩٩١المنشور في الوقائع المصرية في ٣١
من يوليو سنة  ١٩٩١ثم ثالث سنوات بقرار وزير المالية رقم  ١٤٣/لسنة  ١٩٩٢المنشور في
الوقائع المصرية في  ٩من يونية لسنة  ١٩٩٢وذلك رغبة من الشارع في عدم اإلعتداد
بالتعديالت التي تجريھا المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون حتى
يستقر موقفه من الضريبة المفروضه عليه خالله وكان من المقرر أيضا ً في قضاء ھذه المحكمة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطالن الحكم إذا كان الدفاع جوھريا ً ومؤثراً
في النتيجة التي إنتھي إليھا إذ يعتبر ذلك اإلغفال وصوالً في األسباب الواقعية يقتضي بطالنه بما
مؤداه إنه إذا طرح على المحكمة دفاع فأن عليھا أن تنظر في أثاره في الدعوى فإن كان منتجا ً
فعليھا أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسما ً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثارة
في قضائھا فإن ھي لم تفعل كان حكمھا قاصراً
) نقض  ١٢١٩٩لسنة  ٧٥ق جلسة  ١٢فبراير ( ٢٠٠٧
ولما كان ذلك وحسبما إستقرت عليه محكمة النقض أن المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل
ھذا اإلقرار على أن تخطر المسجل بالتعديالت التي أجرتھا بخطاب موصي عليه بعلم الوصول
خالل ثالث سنوات وذلك رغبة من الشارع في عدم اإلعتداد بالتعديالت التي تجريھا المصلحة
على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون حتى يستقر موقفة من الضريبة المفروضة
عليه خالله وطبقا ً للفقرة األولي من المادة ) ( ١٧من عدم جواز التعديل للمصلحة إال خالل
الثالث سنوات تبدأ من تاريخ إنتھاء المددة المحددة قانونا ً بتقديم اإلقرار عن فترة المحاسبة
متماشيا ً مع ما قررته محكمة النقض من أن التقادم في الضرائب والرسوم ال يقوم على قرينة
الوفاء وإنما على عدم إرھاق المدين وإثقال كاھله بتراكم الديون عليه إذاً وليس في القانون ما
يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بھا رغم المنازعة في اإللتزام بھا واإلمتناع عن دفعھا (
) نقض  ١٩٥٩/١٢/٢٥س  ١٠صـ (٧٢٢٩
)تقادم دين الضريبة يبدأ كقاعدة عامة من اليوم التالي إلنتھاء األجل المحدد لتديم اإلقرار(
)طعن رقم  ٤٢٧ /لسنة  ٥٦ق جلسة (١٩٩٣/٤/٢٦
أثر عدم اإلخطار بالتعديل خالل المدة المحددة -:
)يترتب على سقوط الحق بالتقادم أن تسقط معه الفوائد وغيرھا من الملحقات(
) نقض  ١٩٧٦/١١/١٤س  ٢٧ص (١٥٧٩
)المقرر أن اإلجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العام
وأن المشرع رتب على مخالفتھا البطالن ( مما يدل على أن عدم اإلخطار بنموذج
)  ١٠٧لسنة  ٦٠ق (١٩٩١/١٠/١
) ١٥ض ع م ( يرتب القانون عليھا عدم اإلعتداد به وفقا ً لما قررته محكمة النقض عدم
اإلعتداد بالتعديالت التي تجريھا المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون.
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إال أن
محكمة الحكم الطعين ومن قبلھا محكمة الدرجة األولي قد حاكمت المتھم عن تھمة الواردة
عن الفترة من يناير ١٩٩٨م حتى مارس  ١٩٩٩وفقا ً لنص المادة  ٤٤فقرة  ٦وھي زيادة تجاوز
 %١٠عما ورد باإلقرار مخالفا ً ما سلف بيانه األمر الذي معه تكون المحكمة قد أخطأت تطبيق
القانون وإتسم حكمھا بالفساد في اإلستدالل متعينا ً إلغائه .
السبب الرابع
القصور في التسبيب
لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض ) لما كان ذلك وكانت المادة
 ٣١٠من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم باإلدانه على بيان الواقعة
المستوجبه للعقوبة بيانا ً تتحق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيھا واألدلة التي
إستخلصت منھا المحكمة ثبوت وقوعھا من المتھم وأن يورد مؤدي تلك األدلة حتى يتضح وجه
إستدالله بھا وسالمة المأخذ وإال كان قاصراً  ،وأيضا ً يجب أن يشير إلي نص القانون الذي حكم
بموجبه وھو بيان جوھري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب  .لما كان ذلك  ،وكان الحكم
اإلبتدائي والمؤيد ألسبابة والمكمل بالحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد خلي من بيان
الواقعة وإكتفي في بيان األدلة باإلحالة في محضر ضبط الواقعة وأقوال محرره دون بيان
مضونھا وبيان وجه إستدالله بھا على ثبوت التھمة بعناصرھا كافة  ،فأنه يكون معيبا ً بالقصور
في التسبيب فضالً عن بطالنه إلغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن
وال يعصمة من ھذا العيب ما ورد بديباجته من اإلشارة إلي القانون  ١١لسنة  ١٩٩١بشأن
الضريبة العامة على المبيعات  ،ما دام إنه لم يبين مؤداه بما يفصح عن أخذه بھا  .لما كان ما تقدم
وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة .
)طعن رقم  ٦٥٠٠لسنة  ٦٧ق جلسة  ٦يونيو ( ٢٠٠٦
وإستقرت أيضا  -:لما كان ذلك  ،وكان القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانه أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا ً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيھا
واألدلة التي إستخلصت منھا المحكمة ثبوت وقوعھا من المتھم  ،فأن الحكم المطعون فيه
قد خلى من ذلك يكون معيبا ً بالقصور بما يستوجب نقضه واإلعادة (
) طعن رقم  ١٢٢٠لسنة  ٦٨ق جلسة  ٢٦يناير ( ٢٠٠٤
إال أن
الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التھرب من سداد ضريبة المبيعات  ،قد شابة
البطالن والقصور في التسبيب  ،إذ خلى من بيان الواقعة وأدلتھا ونص القانون الذي حكم
بمقتضاه  ،مما يعيبة ويستوجب نقضه .
الشق المستعجل
لما كان المتھم يعاني من تغير صمام في القلب وطريح الفراش وكان من المقرر وعلى ما
إستقرت عليه محكمة النقض من إنه إذا كان ھناك حالة من حاالت التي أوجبتھا تحديد شق
مستعجل في حالة وجود خطر يتعذر تداركه  ،وحيث أن المتھم مريض  ،األمر الذي معه يحق
التقدم بطلب تحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر طلب وقف التنفيذ
لــذلك
يلتمس الطاعن
أوالً  -:وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
ثانيا ً  _ :قبول الطعن شكالً .
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ثالثا ً  -:وفي الموضوع نقض الحكم واإلعادة أو القضاء ببراءة المتھم
وكيل الطاعن
دكتور
عبد المولي محمد مرسي
المحامي بالنقض
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ﻃﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘـﺎﻫﺮﻩ اﻟﻜﻠﻴﻪ  -اﻟﺪاﺋﺮة ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺎﻧﻒ اﻟﻨﺰﻫﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﻪ
رﻗﻢ  ...ﻟﺴﻨﻪ  ٢٠٠٢ﺟﻨﺢ اﻟﻨﺰﻫﻪ واﻟﻤﻘﻴﺪﻩ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  ....ﻟﺴﻨﻪ  ٢٠٠٣ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺎﻧﻒ اﻟﻨﺰﻫﻪ ﺑﺠﻠﺴﻪ
٢٠٠٣/٦/٢١
واﻟﻘـﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺣﻀﻮرﻳﺎ
ﺑﻘﺒــﻮل اﻟﻤﻌﺎرﺿــﻪ ﺷــﻜﻼ وﻓــﻰ اﻟﻤﻮﺿــﻮع ﺑﺮﻓﻀــﻪ وﺗﺎﻳﻴــﺪ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻤﻌــﺎرض واﻳﻘ ــﺎف ﻋﻘﻮﺑــﻪ
اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﻩ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﻜﺎن اﻝﺤﻜم اﻻﺒﺘداﺌﻰ
اﻝﺼﺎدر ﻤن ﻤﺤﻜﻤﻪ ﺠﻨﺢ اﻝﻨزﻫﻪ وﻤؤﻴداً ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ واﻝﺼﺎدر ﺒﺠﻠﺴﻪ ٢٠٠٢/٢/١٨
ﻗد ﻗﻀﻲ ﻓﻰ ﻤﻨطوﻗﻪ
ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻀوري ﺒﺘوﻜﻴل
ﺒﺤﺒس اﻝﻤﺘﻬم  -اﻝطﺎﻋن  -ﺸﻬرﻴن ﻤﻊ اﻝﺸﻐل وﻜﻔﺎﻝﻪ ﺨﻤﺴون ﺠﻨﻴﻪ ﻻﻴﻘﺎف اﻝﺘﻨﻔﻴذ
واﻝزاﻤﻪ ﺒﺎن ﻴؤدي ﻝﻠﻤدﻋﻲ ﺒﺎﻝﺤق اﻝﻤدﻨﻲ  -اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻻول  -ﻤﺒﻠﻎ  ٢٠٠١ﺠﻨﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤؤﻗت واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﻪ وﺨﻤﺴون ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل اﺘﻌﺎب
اﻝﻤﺤﺎﻤﺎﻩ
اﻝوﻗﺎﺌﻊ
اﺘﻬﻤت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻴوم  ٢٠٠٢/٩/٢٥ﺒداﺌرة ﻗﺴم اﻝﻨزﻫﺔ ارﺘﻜب ﺘزوﻴ اًر ﻓﻲ
ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻷوراق واﺴﺘﻌﻤل ﻤﺤرر ﻤزور ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻝك
وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘد طﻠﺒت ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤواد اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﺴطرة اﻷوراق .
وﺤﻴث
ﻗدم اﻝطﺎﻋن ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ أول درﺠﻪ وﺒﺠﻠﺴﺔ  ٢٠٠٢/١٢/١٨أﺼدرت
ﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻘدم ذﻜرﻩ ﺴﻠﻔﺎ واﻝذي ﻴﺒﻴن ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﺘﻪ ﻤدي ﻤﺎ طوﻗﻪ ﻤن ﺒطﻼن ﻝﻌدم اﻝﺘﺼدي ﻝدﻻﻝﺔ
اﻷوراق وﻤﺎ ﻋﺎرﻩ ﻤن إﺒﻬﺎم وﻏﻤوض ﻏﻴر ﻤﺒررﻴن .
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﺤدا ﺒﺎﻝطﺎﻋن إﻝﻰ اﻝطﻌن ﻋﻠﻴﻪ ﺒطرﻴق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف وأﻤﺎم ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺴﺎق
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اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدﻻﺌل اﻝﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ إﺒراءﻩ ﻤن اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤوﺠﻪ إﻝﻴﻪ .
إﻻ أن ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
ﻗد ﺴﺎﻴر ﻗﻀﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ أول درﺠﻪ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎً إﻝﻲ إداﻨﺔ اﻝطﺎﻋن ﺒﺈﺘراح ﻤﺠﻤل اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻲ
اﻨطوت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷوراق اﻝﻤطﺎﻋن اﻝﺠدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﻤن ﺼﺤﺔ أﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول دون ﺜﻤﺔ
ﺘﺒرﻴر ﻝﻬذا اﻻطراح أو اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ.
اﻷﻤر اﻝذي ﺸﺎب اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
ﺒﻌﻴب اﻝﻘﺼور اﻝﻤﺒطل ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺒﻴب ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ اﻋﺘراﻩ ﻤن ﻓﺴﺎد ﻤﺒطل ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل ٠٠
ٕواﺨﻼل ﺒﻴن ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع  ٠٠وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻴﺠد ﻤﻌﻪ اﻝطﺎﻋن ﺒدا ﺴوي اﻝطﻌن ﻋﻠﻴﻪ ﺒطرﻴق اﻝﻨﻘض
ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر أودع ﻗﻠم ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤت رﻗم ﺒﺘﺎرﻴﺦ
وﻫو ﻴرﻜن ﻓﻲ ذﻝك ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ
أﺴﺒﺎب اﻝطﻌن
اﻝﺴﺒب اﻷول  :اﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺒﻴب
اﻝوﺠﻪ اﻷول
اﺴﺘﻘر ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
اﻝﺸﺎرع ﻗد أوﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٣١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ
اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎطﻼ واﻝﻤراد ﺒﺎﻝﺘﺴﺒﻴب اﻝﻤﻘﻴد ﻫو ﺘﺤرﻴر اﻷﺴﺎﻨﻴد واﻝﺤﺠﺞ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﻝﻪ ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝواﻗﻊ أو ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘﺎﻨون وﻝﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻐرض ﻤﻨﻪ ﻴﺠب أن
ﻴﻜون ﻓﻰ ﺒﻴﺎن ﺠﻠﻲ ﻤﻔﺼل ﺒﺤﻴث ﻴﺴﺘطﺎع اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺴوﻏﺎت ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ
أﻤﺎ إﻓراغ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻋﺎﻤﻪ ﻤﻌﻤﺎة أو وﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺼورﻩ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻤﺠﻬﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘق
اﻝﻐرض اﻝذي ﻗﺼدﻩ اﻝﺸﺎرع ﻤن اﺴﺘﻴﺠﺎب ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم وﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤن ﻤراﻗﺒﻪ
ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﺎر إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜم
) ﻨﻘض  ١٩٧٥/٤/٢٧أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٦ق  ٨٣ص ( ٣٥٨
) ﻨﻘض  ١٩٧٣/١/٢٩أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٤ق  ٢٧ص ( ١١٤
ﻴوﺠب اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٣١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ
اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٕواﻻ ﻜﺎن ﺒﺎطﻼ
واﻝﻤراد ﺒﺎﻝﺘﺴﺒﻴب اﻝﻤﻘﻴد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻫو ﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺎﻨﻴد واﻝﺤﺠﺞ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜم واﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ
اﻨﺘﻬﻲ إﻝﻴﻪ ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝواﻗﻊ أو ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘﺎﻨون
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) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٧٣/١/٨أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٤ق ١٧ص ( ٧٢
أن ﻤن اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض أن اﻷﺼل اﻝذي اﻓﺘرﻀﻪ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٣١٠ﻤن
ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺴﺒﻴب ﻜل ﺤﻜم ﺒﺎﻹداﻨﺔ أن ﻴورد ﻤﻀﻤون ﻜل دﻝﻴل ﻤن أدﻝﺔ اﻝﺜﺒوت
ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﻴن وﺠﻪ اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻪ وﺴﻼﻤﻪ ﻤﺄﺨذﻩ ﺘﻤﻜﻴﻨﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤن ﻤراﻗﺒﻪ ﺘطﺒﻴق
اﻝﻘﺎﻨون ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﺎر إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺴﺎﺌم ﻤﺘﺴﺎﻨدة
) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٩٨/١١/١٦س  ٤٩ص ( ١٢٩٠
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺒﻴن ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻓﻴﻤﺎ أﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤدوﻨﺎت ﻋﺎرﻫﺎ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ
ﻜﺎﻓﻪ ﺠزﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻌدم اﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺤﻴث
ﺠﺎءت ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻤﺠﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ذﻝك ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻤﻔﺼل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠز ﻤﻌﻪ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ
ﻤﺴوﻏﺎت ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ وﻴﻨﺤدر اﻝﻐرض اﻝذي ﻗﺼدﻩ اﻝﺸﺎرع ﻤن اﺴﺘﻴﺠﺎب ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم ٠٠
وﺘﻜون ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻤراﻗﺒﻪ ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﺎر
إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜم
ﻓﺎﻝﺜﺎﺒت
ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ ﻤدوﻨﺎت ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن اﻨﻪ ﻗد ﺠﺎء ﻤوﺠ از ﺒﺼورﻩ ﺘؤﻜد ﻋدم اﻝﺘﺼدي ﻝﻤﺎ
ﺴﺎﻗﻪ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻤن دﻻﺌل ﺘﻘطﻊ ﺒﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴرﻜن إﻝﻴﻪ ﺘدﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ إﺒراءﻩ ﻤن اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﺴﻨد
إﻝﻴﻪ
واﻝﺘﻲ
طرح دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻤﻨﺴﺎﻗﺎ ﺨﻠف ﻗﻀﺎء ﻤﺤﻜﻤﻪ أول درﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﻤطﺎﻋن
اﻝﺘﻲ وﺠﻬت إﻝﻴﻪ وﻨﺎﻝت ﻤﻨﻪ وﻤن ﺤﺠﻴﺘﻪ  ٠٠دون ﺜﻤﺔ إﻴﻀﺎح ﻷدﻝﺔ اﻝﺜﺒوت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ذﻝك اﻝﻘﻀﺎء ودون إﻴﻀﺎح ﻝﺼورة اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻪ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  ٣١٠إﺠراءات ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻀرورة اﺸﺘﻤﺎل ﻜل
ﺤﻜم ﺼﺎدر ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﻔﺼل وواﻀﺢ ﻝﻜل دﻝﻴل ﻤن أدﻝﺔ اﻝﺜﺒوت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎءﻩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻲ ﺒﻴﺎن ﻤﻔﺼل ﺠﻠﻲ ﻜذﻝك ﻝﺼورﻩ اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
وﻗﻀت ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﺒﺴط رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﻝﺒﻴﺎن ﻤدي
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ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﺎر إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜم وﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﺄﺨذ ٕواﻻ ﻜﺎن اﻝﺤﻜم ﻤﻌﻴﺒﺎ
ﻝﻘﺼورﻩ وﻫو اﻝﻌﻴب اﻝذي ﺘردي ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺒﻤﺎ أوﺠب ﻨﻘﻀﻪ
) ﻨﻘض  ١٩٩٠/١٢/١٧ﻝﺴﻨﻪ  ٤١ص  ١١٠٩رﻗم  ٢٠٠طﻌن  ١٧٨٤٦ﻝﺴﻨﻪ  ٥٩ق (
وذات اﻝﻤﻌﻨﻲ
) ﻨﻘض  ١٩٧٥/٢/٢٧ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٦رﻗم  ٨٣ص ( ٣٥
وﺘﻀﻴف ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض اﻝﻤوﻗرة أﻴﻀﺎ
ﻴﺠب أﻻ ﻴﺤﻤل اﻝﺤﻜم أدﻝﺔ اﻝﺜﺒوت ﻓﻰ اﻝدﻋوى ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻀوح وان ﻴورد
ﻤؤداﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻤﻔﺼل ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝدﻓوع اﻝﺠوﻫرﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴدﻝﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻬم وﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻐرض اﻝذي ﻗﺼدﻩ اﻝﺸﺎرع ﻤن ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم
وﻴﻤﻜن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤن أﻋﻤﺎل رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ
) ﻨﻘض  ١٩٧٢/١١/١٩ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٤رﻗم  ٢٧٣ص ( ١٢١١
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن
ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم ﻤن أﻋظم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎة إذ ﻫو ﻤظﻬر ﻗﻴﺎﻤﻬم
ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﻤن واﺠب ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﺤث ٕواﻤﻜﺎن اﻝﻨظر ﻝﺘﻌرف اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻠﻨوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﺼﻠون ﻓﻴﻪ
ﻤن اﻷﻗﻀﻴﻪ وﺒﻪ وﺤدﻩ ﻴﺴﻠﻤون ﻤن ﻤظﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜم واﻻﺴﺘﺒداد وﺒﻪ ﻴرﻓﻌون ﻤﺎ ﻗد ﻴرد ﻋﻠﻰ اﻷذﻫﺎن
ﻤن اﻝﺸﻜوك واﻝرﻴب ﻓﻴذﻋن اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻲ ﻋدﻝﻬم ﻤطﻤﺌﻨﻴن وﻻ ﺘﻨﻔﻊ اﻷﺴﺒﺎب إذا ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻠﻪ
ﻻ ﺘﻘﻨﻊ أﺤدا وﻻ ﺘﺠد ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤﺠﺎﻻ ﻝﺘﺴﺒﻴب ﺼﺤﺔ اﻝﺤﻜم ﻤن ﻓﺴﺎدﻩ
) ﻨﻘض  ١٩٢٩/٢/٢١ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ج ١رﻗم  ١٧٠ص ( ١٧٨
ﻝذا
ﻴﻜون اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﺎء ﻤوﺼوﻤﺎ ﺒﻌﻴب اﻝﻘﺼور اﻝﻤﺒطل ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺒﻴب ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب
ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻘد اﺴﺘﻘرت أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
ﻤن اﻝﻤﻘرر أن ﻤﺼﻠﺤﻪ اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘزوﻴر ﻻ ﺘﻜﻔﻰ ﺒﻤﻔردﻫﺎ ﻹداﻨﺘﻪ ﺒﺘﻬﻤﻪ اﻻﺸﺘراك ﻓﻴﻬﺎ
)  ١٩٨٦/١/٢٢أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٣٧ق ٢٧ص ( ١٢٧
إذا ﻜﺎن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻗد دان اﻝطﺎﻋن ﺒﺘﻬﻤﻪ ﺘزوﻴر ﺸﻴك واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ اﺴﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ
ﺘﻤﺴك اﻝطﺎﻋن ﺒﺎﻝﺸﻴك واﻨﻪ ﻫو اﻝذي ﺤرر ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ ﺘزوﻴر اﻝﺘوﻗﻴﻊ
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اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻲ اﻝﻤدﻋﻲ اﻝﻤدﻨﻲ دون أن ﻴﺴﺘظﻬر أرﻜﺎن ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر وﻴورد اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن اﻝطﺎﻋن
زور ﻫذا اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒواﺴطﺔ ﻏﻴرﻩ ﻤﺎدام اﻨﻪ ﻴﻨﻜر ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻪ وﻗد ﺨﻼ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﻀﺎﻫﺎة ﻤن اﻨﻪ
ﻤﺤرر ﺒﺨطﻪ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻘم اﻝﺤﻜم ﺒﺎﺴﺘظﻬﺎر ﻋﻠم اﻝطﺎﻋن ﺒﺎﻝﺘزوﻴر أو اﺸﺘرك ﻓﻴﻪ ﻓﺎن اﻝﺤﻜم ﻴﻜون
ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼور
) طﻌن رﻗم  ٥١٤ﻝﺴﻨﻪ  ٢٦ق (
أن ﻤﺠرد اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝورﻗﺔ اﻝﻤزورة ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻓﻲ ﺜﺒوت ﻋﻠم اﻝطﺎﻋن ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺤرر اﻝﻤزور ﻤﺎدام اﻝﺤﻜم ﻝم ﻴﻘم اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝذي ﻗﺎرف اﻝﺘزوﻴر أو
اﺸﺘرك ﻓﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻪ
) طﻌن رﻗم  ٧٧٦ﻝﺴﻨﻪ  ٤١ق ﺠﻠﺴﺔ ( ١٩٧١/١١/٨
وﻤن اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض اﻨﻪ ﻴﺸﺘرط ﻹداﻨﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﻋن ﺠرﻴﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤرر ﻤزور
ﺜﺒوت ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘزوﻴر وان ﻤﺠرد وﺠود ﻤﺼﻠﺤﻪ ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺘزوﻴر اﻝورﻗﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺒﻤﺠردﻩ ﻓﻲ ﺜﺒوت
إﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘزوﻴرﻫﺎ ﻜﻔﺎﻋل أو ﺸرﻴك ﻤﺎ ﻝم ﺘﻘم أدﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻫو اﻝذي اﺠري اﻝﺘزوﻴر ﺒﻨﻔﺴﻪ أو
ﺒواﺴطﺔ ﻏﻴرﻩ
) ﻨﻘض  ١ﻝﺴﻨﻪ  ٣٩ص ( ١٠٠١
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ذﻫب ﻓﻲ إداﻨﺘﻪ ﻝﻠطﺎﻋن ﺒﺘزوﻴرﻩ ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ  -اﻝﺸﻴك  -واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ
ﻝذﻝك اﻝﻤﺤرر
وذﻝك
دون أن ﻴوﻀﺢ ادﻨﻲ دﻻﻝﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝطﺎﻋن ﻝذﻝك اﻝﻔﻌل أو ﻤﺎ ﻫو ﺴﻨدﻩ اﻝذي اﺴﺘﻤدﻩ
ﻤن أوراق اﻝدﻋوى وﻤﺴﺘﻨداﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺴﻨﺎدﻩ ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم إﻝﻴﻪ
وذﻝك
ﺤﻴث أن ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻠﺤﻪ اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻗﺴم أﺒﺤﺎث اﻝﺘزﻴﻴف واﻝﺘزوﻴر ﻗد وﻀﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻓﺤﺼﻪ ﻝﻠﺸﻴك ﻤﺤل اﻻﺘﻬﺎم  ٠٠ﻤؤﻜدا اﻨﺘﻔﺎء ﺼﻠﻪ اﻝطﺎﻋن ﻋن ﺘزوﻴرﻩ ﺤﻴث أﻜد ذﻝك اﻝﺘﻘرﻴر أن
اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻫو ﻜﺎﺘب ﺒﺨط ﻴدﻩ ﺘوﻗﻴﻌﻪ اﻝﻤزﻴل ﺒﻪ أﺴﻔل اﻝﺸﻴك أﻤﺎ ﻋن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺸﻴك ﻓﻘد ﺘم
ﺘﻌدﻴﻠﻪ  ٠٠٠اﻝﺦ وﻝم ﻴﺸر ﻤن ﺒﻌﻴد أو ﻗرﻴب أن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝذي ﻗﺎم ﺒذﻝك اﻝﺘﻌدﻴل
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ أوراق اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤن ﻤﻨﻬﺎ واﻗﻌﺎت اﻝدﻋوى
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ﺤﺴﺒﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ ﻴﻘﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واطﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ وﺠداﻨﻬﺎ وﻤﺎ أﻝﻤت ﺒﻪ ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
واﻝﺘﻲ اﻨﺤﺼر ﻋﻨﻬﺎ وﻋن ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻗﺴم أﺒﺤﺎث اﻝﺘزﻴﻴف
واﻝﺘزوﻴر ﻋﺎرﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺼﻪ ﻝﻠﺸﻴك ﻤﺤل اﻻﺘﻬﺎم ﺴﺎﺒق اﻹﻝﻤﺎح  ٠٠وﻗد ﺴﻘط ﻋﻨﻪ أو اﺴﺘﺒﻌدﻩ
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔﺤص واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺸﻴر إﻝﻲ أن اﻝطﺎﻋن ﻗد ﺤرر أﻴﺎ ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻠب اﻝﺸﻴك وﻤﺎ ﺒﻪ ﻤن
ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘم ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ .
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﻴﺨﺎﻝف ﻤﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻝﻘﺎﻋدة اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وأﻨﻬﺎ ﻻﺒد وان ﺘﻜون
ﻤﺘﺴﺎﻨدة ﺒﺤﻴث إذا ﺴﻘط اﺤدﻫﺎ أو اﺴﺘﺒﻌد ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺴﺎﺌر اﻷدﻝﺔ
اﻷﺨرى  ٠٠وﻫو ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺒﻴب
ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر أن اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﺎﺌم ﻤﺘﺴﺎﻨدة وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﺘﺘﻜون ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻴث إذا ﺴﻘط أﺤدﻫﺎ أو اﺴﺘﺒﻌد ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺴﺎﺌر اﻷدﻝﺔ اﻷﺨرى
) ﻨﻘض  ١٩٨٦/١١/١٢ﻝﺴﻨﻪ  ٣٧ص  ١١٤رﻗم  ٢٥طﻌن  ٤٩٨٥ﻝﺴﻨﻪ ٥٥ق (
ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك
ﻓﻘد ﻨﺴب اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺠرﻴﻤﺘﻲ اﻝﺘزوﻴر واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺤرر اﻝﻤزور ﻝﻠطﺎﻋن دون أن ﻴوﻀﺢ
ﻓﻲ أﺴﺒﺎﺒﻪ ﺜﺒوت ﻋﻠم اﻝطﺎﻋن ﺒذﻝك اﻝﺘزوﻴر ﺤﻴث أن اﻝﻤﻘرر ﻹداﻨﺔ ﻤﺘﻬم ﻋن ﺠرﻴﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻤﺤرر ﻤزور ﻻﺒد أن ﻴﺜﺒت ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ  ٠٠٠وﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻓﻰ ذﻝك ﻗﺎﻝﻪ وﺠود ﻤﺼﻠﺤﻪ ﻝﻪ ﻓﻰ
ﺘزوﻴر ﺘﻠك اﻝورﻗﺔ  ٠٠ﻓﻜﺎن ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘدﻝل ﻓﻲ أﺴﺒﺎب ﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝطﻌﻴن ﺒﺎن
اﻝطﺎﻋن ﻗد ﻗﺎم أو ﻋﻠم ﺒواﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺒﻬﺎ إﻝﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن ﻤﻨﺎزﻋﻪ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻓﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝذﻝك اﻻﺘﻬﺎم ﻤﻌﺘﺼﻤﺎ ﻓﻰ ذﻝك ﺒﺨﻠو أوراق اﻝدﻋوى ﻤن
ﺜﻤﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻗﺘراف اﻝطﺎﻋن ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﻨدة إﻝﻴﻪ
ﻤﺴﺘﻨدا ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻵﺘﻴﺔ
 -١إﻗﺎﻤﺔ اﻝطﺎﻋن ﻝﺠﻨﺤﻪ ﺸﻴك ﺒدون رﺼﻴد ﻀد اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول وﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﻬذا اﻝﺸﻴك
اﻗﺘﻀﺎء ﻝﺤﻘوﻗﻪ وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﺠﻨﺢ ﻤدﻝﻼ ﻤن وراء ذﻝك ﻋﻠﻰ
ﺤﺴن ﻨﻴﺔ اﻝطﺎﻋن وﻋدم ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎن ذﻝك اﻝﺸﻴك ﺒﻪ ﺸﺒﻬﻪ ﺘزوﻴر  ٠٠ﻓﻼ ﺘﺘزن اﻷﻤور ﻋﻘﻼ
ﺒﺎن ﻴﻜون اﻝطﺎﻋن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﺄﻤر ﻫذا اﻝﺘزوﻴر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ
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ﺤﺘﻰ ﻴزج ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ داﺌرة اﻻﺘﻬﺎم
 -٢أن أﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أﺒﺎن ﺒﺤث اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ
ﻨﺤو ﻤﺨل ﺒﺎﻝﻤﻨطق ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ ظﺎﻫر اﻷوراق ﻤﻤﺎ ﻴدﻋو اﻝﺸﺒﻬﺎت واﻝﺸﻜوك ﻝﺘﺤوم
ﺤوﻝﻪ ﻓﻰ اﻗﺘراﻓﻪ ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻠزج ﺒﺎﻝطﺎﻋن ﻓﻰ داﺌرﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﺘﺠﺎﻫﻪ
ﺤﻴث
ﻗرر وأﻜﺜر ﻤن ﻤرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻝطﺎﻋن واﻨﻪ ﻝم ﻴﺤرر ﻝﻪ ﺜﻤﺔ ﺸﻴﻜﺎت ﻤن ﻗﺒل
ﺴواء ﺼﻠﺒﺎ أو ﺘوﻗﻴﻌﺎ وﻝذﻝك ﻜﺎن طﻌﻨﻪ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺸﻴك ﺼﻠﺒﺎ وﺘوﻗﻴﻌﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴن وﻓﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒل
ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎ إﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘؤﻜد ﻋدم ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﺎﻝﺔ وﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ
ﻤﻬﺎﺘرات ﺠﺎءت ﻝﺘﻔﻀﺢ أﻤرﻩ ﺤﻴث اﻨﻪ ﻫو ﻜﺎﺘب اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤزﻴل ﺒﻪ اﻝﺸﻴك
أﻻ أن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
ﺠﻨﺢ ﻓﻰ أﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋن ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ أوراق اﻝدﻋوى وأﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ دﻓﺎع
اﻝطﺎﻋن ﻤﻨﺘﻬﻴﺎ ﻓﻰ ﻤﻨطوﻗﻪ إﻝﻲ إداﻨﺔ اﻝطﺎﻋن ﻤﺴﺘدﻻ ﻓﻰ ذﻝك ﺒﻤﺎ ﻝﻴس ﻓﻰ أوراق اﻝدﻋوى  ٠٠وﻫو
ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف ﻗﺎﻋدة اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺤﻴث أن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻨد ﻤﺴﺘﻤد ﻤن أوراق اﻝدﻋوى واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﻘدﻤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈذا أﻗﻴم اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﻝﻴس ﻝﻪ اﺼل ﺒﺎﻷوراق ﻜﺎن اﻝﺤﻜم ﺒﺎطﻼ ﻻﺒﺘﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺎﺴد
) ﻨﻘض  ١٩٨٥/٥/١٦ﻝﺴﻨﻪ  ٣٦ص  ٦٧٧رﻗم  ٢٠طﻌن  ٢٧٤٣ﺴﻨﻪ  ٥٤ق (
وﺒذﻝك
ﻓﺎن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺒﻨﺴﺒﻪ اﻻﺘﻬﺎم ﻝﻠطﺎﻋن ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺘﻨﺎ
اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض وﻤﺎ ﻨﺎزع ﻓﻴﻪ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن واﻝذي ﺴﻘط أو اﺴﺘﺒﻌد ﻤن أوراﻗﻪ ﻓﻠم ﺘﻠم ﺒﻬﺎ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺘﻜون ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺜرﻫﺎ  ٠٠ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن ﻋدم ﺘدﻝﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝطﺎﻋن ﻝﺠرﻴﻤﺘﻲ
اﻝﺘزوﻴر واﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤرر ﻤزور اﻝذي ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﻠﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠود ﻤﺼﻠﺤﻪ ﻝﻠطﺎﻋن ﻓﻰ ﺘزوﻴرﻫﺎ ٠٠
ﻤﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼور ﻓﻰ اﻝﺘﺴﺒﻴب وﻴﺘﻌﻴن ﻤﻌﻪ ﻨﻘﻀﻪ ﻤﻊ اﻹﺤﺎﻝﺔ .
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻝث
ﻗﻀت ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ أن
ﺘﺤﻘﻴق اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫو واﺠب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول وواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻝﻴل ﻤﺎدام ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎ وﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻤﺴﻠك اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺸﺎن ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﻻن ﺘﺤﻘﻴق
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أدﻝﺔ اﻹداﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻴﻜون رﻫن ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻬم أو اﻝﻤداﻓﻊ ﻋﻨﻪ
) ﻨﻘض  ١٩٨٦/١٠/٩س ( ٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧
) ﻨﻘض  ١٩٨١/١٢/٣٠س ( ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢
) ﻨﻘض  ١٩٧٨/٤/٢٤س ( ١٤ - ٨٤ - ٢٩
) ﻨﻘض  ١٩٨٤/١١/٢٥س ( ٨٢١ -١٨٥ - ٣٥
) ﻨﻘض  ٤٥/١١/٥ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ج  ٧رﻗم  ٢ص ( ٢
ﻤﺠﻤوع اﻷدﻝﺔ ﻴﻜون وﺤدﻩ واﺤدﻩ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻴﻘﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ ﻤن
ﻗﻀﺎء ﻓﺎﻷدﻝﺔ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻝﻴﻜﺘﻤل ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻋﻘﻴدة
ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ وﻴطﻤﺌن إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺠداﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻨظر إﻝﻲ ﻜل دﻝﻴل ﻤﻌﻴن وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة أو اﻨﻪ
ﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ  ٩٦/١/٢٧طﻌن  ٢٠٩١ﻝﺴﻨﻪ  ٣٨ق ﻤﺞ  ١ﻝﺴﻨﻪ  ٢٠اﻝﻌدد  ١ص  ١٨٧ﻗﺎﻋدة ( ٤١
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ  ٦٣/١٠/٢٨طﻌن  ٧٧٤ﻝﺴﻨﻪ  ٣٣ق ﻤﺞ  ١ﻝﺴﻨﻪ  ١٤اﻝﻌدد  ٣ص  ٧٠ﻗﺎﻋدة ( ١٠٧

أن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻨد ﻤﺴﺘﻤد ﻤن أوراق اﻝدﻋوى واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺈذا أﻗﻴم اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﻝﻴس ﻝﻪ اﺼل ﺒﺎﻷوراق ﻜﺎن ﺒﺎطﻼ ﻻﺒﺘﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺎﺴد
) ﻨﻘض  ١٩٨٥/٥/١٦ﻝﺴﻨﻪ  ٣٦ص  ٦٧٧رﻗم  ٢٠طﻌن  ٢٧٤٣ﺴﻨﻪ  ٥٤ق (
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ أوراق اﻝدﻋوى أن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﺘﻘدم ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻨدات
اﻝﻤﻨطﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗراﺌن ﻤﻤﺎﺜﻠﻪ ﻝﻼﺘﻬﺎم اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻠطﺎﻋن ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺒراءﺘﻪ ﻤن اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ
ﻗﺎﺼدا ﻤن وراﺌﻬﺎ ارﺘﻜﺎز اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻜوﻴن ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ وﻴﻘﻴﻨﻬﺎ
إﻻ أن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
ﺠﻨﺢ ﻋن ذﻝك اﻝﻘﺼد ﻤﻠﺘﻔﺘﺎ ﻋﻤﺎ ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻤن ﻤﺴﺘﻨدات دون أن ﻴﻌﻴرﻫﺎ ﻗدر
ﻤن اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻤﺤﻴص ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﻓﻰ ذﻝك ﺒﺎﻷدﻝﺔ واﻝﻘ ارﺌن اﻷﺨرى واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﻨﺘﻬﻲ إﻝﻴﻪ ﺘﻘرﻴر
اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤودع ﻤﻠف اﻻﺘﻬﺎم
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن أن ﻤﺜﻴل ذﻝك اﻝﺘﻘرﻴر واﻝذى ﻝم ﻴوﻀﺢ ارﺘﻜﺎب اﻝطﺎﻋن ﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر ﻓﻰ ذﻝك اﻝﺸﻴك
ﻤوﻀوع اﻻﺘﻬﺎم ﻤﺤل اﻝطﻌن ﺠﺎء ﻓﻰ ﺤﺎﻓظﻪ ﻤﺴﺘﻨدات اﻝداﻓﻊ ﻋن اﻝطﺎﻋن ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم
اﻝﺼﺎدرة ﻓﻰ اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت اﻝﻤودع ﻓﻰ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻘرﻴر ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ إﻝﻲ ﺒراءة اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﻤن ﺘﻬﻤﻪ اﻝﺘزوﻴر
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ﻓﻲ ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻨد اﻨﻌدام وﺠود دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻬم ﻝﻠﺘزوﻴر
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﺠﺎء ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻬﺎم ﻤﺤل اﻝطﻌن اﻝﻤﺎﺜل ﺤﻴث أن ﺘﻘرﻴر
اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻗﺴم أﺒﺤﺎث اﻝﺘزﻴﻴف واﻝﺘزوﻴر ﻝم ﻴﺸر ﻓﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺒﺎن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺘزوﻴر
ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻠك اﻝﺸﻴك
وﺒذﻝك
ﺘﻜون ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻝم ﺘﺘﻌرض ﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝطﺎﻋن ﺒﻤﺎ اﻨطوت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤﻘﺎﺌق إﻴرادا ﻝﻬﺎ
وردا ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻏم ﺠوﻫرﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﺒراءﺘﻪ ﻤن ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﺼطﻨﻊ  ٠٠ﻓﻠم ﺘﻘل ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
دﻝﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘﻨدات ﻤﻤﺎ ﺸﺎب ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﺒﻌﻴب اﻝﻘﺼور
ﻷﻨﻪ ﻝو ﻋﻨﻰ ﺒﺒﺤﺜﻪ وﺘﻤﺤﻴﺼﻪ وﻓﺤص اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺘﻲ ارﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﺒﻠوﻏﺎ
إﻝﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ ﻝﺠﺎز أن ﻴﺘﻐﻴر وﺠﻪ اﻝرأي ﻓﻲ اﻝدﻋوى وﻝﻜﻨﻪ إذا ﺴﻘط ﺠﻤﻠﻪ وﻝم ﻴوردﻩ ﻋﻠﻰ
ﻨﺤو ﻴﻜﺸف ﻋن أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أﺤﺎطت ﺒﻪ وأﻗﺴطﺘﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼور ﺒﻤﺎ ﻴﺒطﻠﻪ
وﻴوﺠب ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
)ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻷﺤﻜﺎم ﻝﺴﻨﻪ  ٤٢ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٩٣/١١/٢١اﻝطﻌن رﻗم  ٦٧١ﻝﺴﻨﻪ  ٥٦ق ص  ١٠٣٢ق  ١٥٨ﺒﻨد (٧

اﻝوﺠﻪ اﻝراﺒﻊ
ذﻝك أن اﻝﺜﺎﺒت ﺒﺎﻷوراق أن اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝطﺎﻋن ﻗد ﺘﻤﺴك ﻓﻰ ﻤراﻓﻌﺘﻪ ﺒطﻠب اﺤﺘﻴﺎطﻲ
ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻷوراق ﻝﻤﺼﻠﺤﻪ اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻹﻋﺎدة ﺒﺤث اﻝطﻌن اﻝﻤﺒدي ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴك ﺴﻨد
ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم ﻤﺤل اﻝطﻌن اﻝﻤﺎﺜل وﺒﻴﺎن ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴل واﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﻬذا
اﻝﺸﻴك ﻤن ﻋدﻤﻪ
إﻻ أن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
ﻗد اﻝﺘﻔت ﻋن ﻫذا اﻝطﻠب وﻋن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺠدﻴﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ إذا
ﻜﺎن اﻝطﺎﻋن ﻤرﺘﻜب ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤدان ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﻻ ﻤﻜﺘﻔﻴﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤودع
ﻤﻠف اﻝدﻋوى واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺸر ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘراف اﻝطﺎﻋن ﻝذﻝك اﻝﻔﻌل اﻵﺜﻴم
وﺒذﻝك
ﻓﻠم ﻴﺸر اﻝﺤﻜم ﻓﻰ أﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋن ﺴﺒب طرﺤﻪ ﻝذﻝك اﻝطﻠب ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺤﻜم ﻤﻌﻪ ﻤﺠﻬل ﺒﺸﻜل ﻻ
ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻪ اﻝﻐرض اﻝذي ﻗﺼدﻩ اﻝﺸﺎرع ﻤن ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﺒل اﻷﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻓﻘد أﺼﺎﺒﻪ اﻝﻐﻤوض واﻹﺒﻬﺎم
ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ ﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻤل ﻤﻘﺼودﻫﺎ ﻤﺤل اﻷﻓﻌﺎل واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ أرﻜﺎن
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اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻜذا ﻤﺎ ﺨرج ﻋن ﻫذﻩ اﻷرﻜﺎن ﻤﻤﺎ ﻝﻪ ﺸﺎن ﻫﺎم ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎﻨوﻨﻴﻪ
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ  ٣ﻤﺎﻴو  ٩٨ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض ﻝﺴﻨﻪ  ٤٩ق  ٨ص ( ٦٢٢
ﻫذا ﻓﻀﻼ
ﻤن أن ذﻝك اﻝطﻠب ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﺎﻨد اﻝدﻓﺎع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒراءة اﻝطﺎﻋن
ﻓﻜﺎن ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝذﻝك ﺤرﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ إﺒﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻝﺔ
اﻝﻤﺘﺴﺎﻨدة  ٠٠ﺨﺎﺼﺔ وان ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻗد ﺴﻘط ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻴرﻩ ذﻝك اﻝطﻠب وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ
ﻜدﻝﻴل ﻤن اﻷدﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺤﻴث اﻝﻤﻘرر أن اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﺎﺌم ﻤﺘﺴﺎﻨدة وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﺘﻜون ﻋﻘﻴدة
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻴث إذا ﺴﻘط اﺤدﻫﺎ أو اﺴﺘﺒﻌد ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺴﺎﺌر
اﻷدﻝﺔ اﻷﺨرى
) ﻨﻘض  ٨٦/١١/١٢ﻝﺴﻨﻪ  ٣٧ص  ١١٤رﻗم  ٢٥طﻌن  ٤٩٨٥ﻝﺴﻨﻪ  ٥٥ق (
وﻤﺎ أوردﺘﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد
ﻻ ﻴﺼﻠﺢ دﻝﻴﻼ ﺴﺎﺌﻐﺎ ﻋﻠﻰ اطراح ذﻝك اﻝطﻠب دون اﻗﺴﺎطﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻰ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻤﺤﻴص دون
إﻴﻀﺎح ﻤﺎ اﺴﺘﻨدت إﻝﻴﻪ ﻓﻴﻪ  ٠٠ذﻝك ﻤﺨﺎﻝﻔﻪ ﻝﻘﺎﻋدة اﺸﺘﻤﺎل ورﻗﻪ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﻪ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺘﻲ
ﻤﻨﻬﺎ اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺤﻴث ﺘواﺘرت أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
أن ورﻗﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻷوراق اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن اﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ اﻷدﻝﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻨدت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ وﻻ ﻴﺠوز اﻝرﺠوع ﻓﻰ ﺒﻴﺎن أى ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻲ أﻴﺔ ورﻗﻪ أﺨرى
ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﺤﻜم وورﻗﺘﻪ اﻝرﺴﻤﻴﺔ
)ﻨﻘض  ٧٦/٣/٢٢ﻝﺴﻨﻪ  ٢٧ص  ٣٣٧رﻗم ( ٧١
) ﻨﻘض  ٧٢/١/١٠ﻝﺴﻨﻪ  ٢٣ص  ٥٧رﻗم ( ١٦
وﻻن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض
ﻻ ﺘراﻗب اﻝﺤﻜم إﻻ ﻤن ﺨﻼل أﺴﺒﺎﺒﻪ اﻝﻤوﺠودة ﺒورﻗﺘﻪ اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻻ ﻴﺘﻌﻴن ﻓﻰ ﻤﻤﺎرﺴﻪ ﺴﻠطﺘﻬﺎ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺄﻴﺔ ورﻗﻪ أﺨرى ﺨﺎرج ﺘﻠك اﻝورﻗﺔ وﻝﻬذا ﻜﺎن أﻤر ﻤﻘﻀﻴﺎ اﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ
ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ إﻴﻀﺎح اﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻝذﻝك اﻝطﻠب ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤن أدﻝﺔ وﻗراﺌن ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﺒﻠﻎ
اﻷﺜر ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻪ اﻝرأي ﻓﻲ اﻝدﻋوى
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اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﻪ
اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﻨﺢ ﻓﻲ أﺴﺒﺎﺒﻪ ردا ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝطﻠب ﺒﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻋﻴب اﻝﻘﺼور ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن
ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
اﻝوﺠﻪ اﻝﺨﺎﻤس
إذا ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈداﻨﺔ اﻝﻤﺘﻬم واﻗﺘﺼرت ﻓﻲ اﻷﺴﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻬﺎ أن اﻝﺘﻬﻤﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤن
اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻝﻜﺸف اﻝطﺒﻲ ﻓﺎن ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻴﻜون ﻏﻴر ﻤﻘﻨﻊ وﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ ﻻن ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أن ﻜﺎن
ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻲ ﻋﻨد واﻀﻌﻲ اﻝﺤﻜم ﻓﺎن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻤﺴﺘور ﻓﻰ ﻀﻤﺎﺌرﻫم ﻻ ﻴدرﻜﻪ ﻏﻴرﻫم
وﻝو ﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤن ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم أن ﻴﻌﻠم ﻤن ﺤﻜم ﻝﻤﺎذا ﺤﻜم ﻝﻜﺎن إﻴﺠﺎب اﻝﺘﺴﺒﻴب
ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﻌﺒث  ٠٠وﻝﻜن اﻝﻐرض ﻤن اﻝﺘﺴﺒﻴب ان ﻴﻌﻠم ﻤن ﻝﻪ ﺤق اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء
ﻤن ﺨﺼوم وﺠﻤﻬور وﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴوﻏﺎت اﻝﺤﻜم وﻫذا اﻝﻌﻠم ﻻﺒد ﻝﺤﺼوﻝﻪ ﻤن ﺒﻴﺎن
ﻤﻔﺼل وﻝو إﻝﻲ ﻗدر ﺘطﻤﺌن ﻤﻌﻪ اﻝﻨﻔس واﻝﻌﻘل إﻝﻲ أن اﻝﻘﺎﻀﻲ ظﺎﻫر اﻝﻌذر ﻓﻲ إﻴﻘﺎع ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ
اﻝوﺠﻪ اﻝذي ذﻫﺒت إﻝﻴﻪ
) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٢٩/٢/٢٨ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ج ١ق  ١٨٣ص ( ٢٢٣
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﺤﻴث أن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ ﻤدوﻨﺎت ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻴﺒﻴن أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗد اﻋﺘﺼﻤت
ﺘﺄﻴﻴد اﻝﻘﻀﺎء ﻤﺤﻜﻤﻪ أول درﺠﻪ .
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
اﻝﻤطﺎﻋن اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﻨﺎﻓذة اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﻤﻨﻪ وﻤن ﺼﺤﺘﻪ ﻤؤﻜدﻩ ﻝﺒراءة اﻝطﺎﻋن ﻤن ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم
ﻤؤﻴدﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت زﻴف ادﻋﺎء اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول
إﻻ أن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
أدان اﻝطﺎﻋن واﻗﺘﺼر ﻓﻰ أﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻝﻪ أن اﻝﺘﻬﻤﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻪ  ٠٠ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻌﻪ ﻗد ﺠﺎء
ﺒﻌﺒﺎرة ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺴﺎﺘرﻩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻀﻤﺎﺌر ﻫﻴﺌﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واﻀﻌﻪ ذﻝك اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
وﺒذﻝك
ﻓﻠم ﻴﺤﻘق اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن اﻝﻐرض ﻤن ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﻠم ﺤق اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻤﺎ
ﻫﻲ ﻤﺴوﻏﺎﺘﻪ ﻝﻜﻲ ﺘطﻤﺌن إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻔس واﻝﻌﻘل  ٠٠ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﻌﻴب اﻝﻘﺼور اﻝﻤﺒطل ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ
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اﻝوﺠﻪ اﻝﺴﺎدس
ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻰ طﻠب اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﺘﻠﺘزم ﺒﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺠﺎﺒﺘﻪ أن ﻴﻜون ﻤﺼﺎﻏﺎ
ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات وأﻝﻔﺎظ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺒل ﻴﻜﻔﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻔﻬوﻤﺎ دﻻﻝﻪ وﻀﻤﻨﺎ ﻤﺎدام ﻫذا اﻝﻔﻬم واﻀﺤﺎ دون ﻝﺒس
أو ﻏﻤوض
ﻤن اﻝﻤﻘرر أن ﺘﺤﻘﻴق اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫو واﺠب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول وﻻ
ﻴﺠوز ﺒﺄي ﺤﺎل أن ﻴﻜون رﻫن ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻬم أو اﻝﻤداﻓﻊ ﻋﻨﻪ
) ﻨﻘض  ١٩٨٦/١٠/٩س  ٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧اﻝطﻌن رﻗم  ٢٨٢٥ﻝﺴﻨﻪ  ٥٦ق (
إذا ﻜﺎن اﻝدﻓﺎع اﻝذي أﺒداﻩ اﻝطﺎﻋن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻲ ﻨﻔﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻜون ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻰ اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ
ﺤﺼول اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ رواﻫﺎ ﺸﻬود اﻹﺜﺒﺎت ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜون دﻓﺎﻋﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻝﻴل ﻓﻰ اﻝدﻋوى
ﻹظﻬﺎر وﺠﻪ اﻝﺤق ﻓﻴﻬﺎ  ٠٠ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻘﺘﻀﻰ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻫﻲ ﺘواﺠﻬﻪ أن ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل
ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ وﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﺒﻠوﻏﺎ ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ
) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٨٨/٩/١١طﻌن رﻗم  ٢١٥٦ﻝﺴﻨﻪ  ٥٨ق (
اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أﻨﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠرﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ
اﻝﺠﻠﺴﺔ وﺘﺴﻤﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺸﻬود ﻤﺎدام ﺴﻤﺎﻋﻬم ﻤﻤﻜﻨﺎ وذﻝك ﻓﻰ ﻤواﺠﻬﻪ اﻝﺨﺼوم وﻋﻠﻴﻬﺎ أن
ﺘﻌﺎون اﻝدﻓﺎع ﻓﻰ أداء ﻤﺄﻤورﻴﺘﻪ وأن ﺘﺄﻤر ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺸﺎﻫد ٕواﺤﻀﺎرﻩ وﻝو ﺒﺎﻝﻘوة ﻷداء اﻝﺸﻬﺎدة
ﻤﺎدام ﻗد ﻝﺠﺄ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻰ ذﻝك وﻨﺴب إﻝﻲ اﻝﺸﺎﻫد ﺘﻌﻤد ﺘﻬرﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴدﻝﻰ ﺒﺸﻬﺎدﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﻠس
اﻝﻘﻀﺎء وﻤﺎداﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗد ﺒﻨت أﺤﻘﻴﺔ اﻝدﻓﺎع ﻓﻲ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒوﺠوب اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
) ﻨﻘض  ٨٥/١٢/١٢س  ٣٦رﻗم  ٢٠٤طﻌن رﻗم  ١٩١٦ﻝﺴﻨﻪ  ٥٠ق (
ﻻ ﻴﻘدح ﻓﻰ واﺠب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﻜت اﻝدﻓﺎع ﻋن طﻠﺒﻪ وﻗﺎﻝت
اﻝدﻓﺎع اﻝذي ﻗﺼد ﺒﻪ ﺘﻜذﻴب أﻗوال اﻝﺸﺎﻫد ﻻ ﻴﺴوغ اﻹﻋراض ﻋﻨﻪ ﺒﻘﺎﻝﻪ اﻻطﻤﺌﻨﺎن إﻝﻲ ﻤﺎ ﺸﻬد ﺒﻪ
اﻝﺸﺎﻫد اﻝﻤذﻜور ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻫذا اﻝرد ﻤن ﻤﺼﺎدرﻩ ﻝﻠدﻓﺎع ﻗﺒل أن ﻴﻨﺤﺴم أﻤرﻩ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺘﺠرﻴﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻩ
وﻻ ﻴﻘدح ﻓﻰ ﻫذا أن ﻴﺴﻜن اﻝدﻓﺎع ﻋن طﻠب إﺠراء ﻫذا اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎدام أن دﻓﺎﻋﻪ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ
اﻝطﺎﻝب ﺒﺈﺠراءﻩ
) ﻨﻘض  ١٩٨١/١٢/٣٠س ( ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝدﻓﺎع اﻝذي أﺒداﻩ اﻝطﺎﻋن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻲ ﻨﻔﻴﻪ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻜون ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻰ إﺜﺒﺎت
اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ رواﻫﺎ ﺸﻬود اﻹﺜﺒﺎت ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜون دﻓﺎﻋﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻝﻴل ﻓﻰ اﻝدﻋوى
ﻹظﻬﺎر وﺠﻪ اﻝﺤق ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻘﺘﻀﻰ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻫﻲ ﺘواﺠﻬﻪ أن ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
٨٧

وﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﺒﻠوﻏﺎ ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ
) ﻨﻘض  ١١ﺴﺒﺘﻤﺒر  ٨٨طﻌن  ٢١٥٦ﻝﺴﻨﻪ  ٥٨ق (
وﻜﺎن اﻝﺒﻴن ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ ﻤذﻜرﻩ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن واﻝﺘﻲ اﻋﺘﺼم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء ﺼﻠﻪ اﻝطﺎﻋن
ﺒﺎﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ  ٠٠وﺴﺎق ﺘﺒرﻴر ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد أن
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺤرر اﻝﻤزور ﻝﻴس دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب واﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر ﻓﻰ ذﻝك اﻝﻤﺤرر  ٠٠ﻓﻀﻼ ﻋن
اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻰ ﻗول اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول واﻝذي ﺠﺎء ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠواﻗﻊ وﺒﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﻷدﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﻠف اﻝدﻋوى واﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ  ٠٠ﻓﻀﻼ ﻋن اﻨﻬﻴﺎر أرﻜﺎن ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت أن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨﺤو ﺠﺎء ﻤﻨﺎزﻋﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ اﻝواﻗﻌﺔ وﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻝﻴﻪ
ﻤﻜذﺒﺎ ﻓﻰ ذﻝك أﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻫﺎ ﻝﻠواﻗﻌﺔ ﺒﻤﺤﺎﻀر طﻌﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘزوﻴر وﻜذا
ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
وذﻝك اﻝﻘول ﻗد أﻝﻤت ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع دون أن ﺘﺘﺤﻘق ﻤﻨﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤن دﻝﻴل واﺠب
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  ٠٠ﺒﻠوﻏﺎ إﻝﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ وﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك إﻻ ﺒﺄﻤر ﻫﻴﺌﻪ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺤول أﻗواﻝﻪ ووﺼﻔﻪ ﻝﻠواﻗﻌﺔ واﻝﺘﻰ ﺠﺎءت
ﻤﺨﺎﻝﻔﻪ ﻝﻬﺎ اﻷدﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺼل اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻰ اﻷﺤﻜﺎم
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎن ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻔوي اﻝذي ﺘﺠرﻴﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺦ
) ﻨﻘض  ٨٢/١١/١١س  ٣ق ( ١٧٠ - ١٧٩ -
وﻻ ﻴﻨﺎل ﻤن ذﻝك ﻋدم ﻤطﺎﻝﺒﻪ اﻝدﻓﺎع ﻓﻰ ﺴﻤﺎع أﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ وﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ ﺒﻤﺎ أﺴﻔرت
ﻋﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ  ٠٠ذﻝك ﻻن ﻤﺠرد ﻤﻨﺎزﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ اﻝواﻗﻌﺔ أو اﻨﺘﻔﺎء ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻬﺎ
وﻜذا اﻝﺘﺜﺒت ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝواﻗﻌﺔ
ﻓﻜل ذﻝك
ﺘﻀﻤن طﻠب دﻓﻴن ﻨﺒﻊ ﻤن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ٕواﻨﻜﺎرﻩ ﻻرﺘﻜﺎﺒﻪ ﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻜﺎن ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻓﻰ ذﻝك اﻝطﻠب ﺘﻤﺤﻴﺼﺎ ﻝﻪ وﺘﻘﺴﻴطﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺤﻘﻪ
وﻝﻜن
ﺠﻨﺢ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻓﻰ ذﻝك  ٠٠ﻤﺒﺘﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول وطﻌﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘزوﻴر
ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺸﻴك  ٠٠ﻓﻠم ﺘﺠرﻴﻪ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ أﻫدرﺘﻪ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤﻨﺎزﻋﻪ دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن
وﻤﺨﺎﻝﻔﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘﻲ أطﻤﺌﻨت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
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وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﻜد
إﺒﺘﻨﺎء اﻗﺘﻨﺎع اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻩ ﺒﺈداﻨﺔ اﻝطﺎﻋن ﻋﻠﻰ ﻤﺤض اﻓﺘراض ﻤﺒﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ أدﻝﺔ ﻝم ﺘطرح ﻋﻠﻰ
ﺒﺴﺎط اﻝﺒﺤث أﻤﺎم اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻝﺘﻘﺴطﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻔﺤص ﻓﻀﻼ ﻤن ﻤﺼﺎدرﻩ اﻝدﻓﺎع ﻗﺒل أن ﻴﺤﺴم أﻤرﻩ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴب أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺒﺎﻝﻘﺼور اﻝواﺠب ﻨﻘﻀﻪ
اﻝوﺠﻪ اﻝﺴﺎﺒﻊ
اﻨﻪ وﻝﺌن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء وﺸروح اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻤﺎ اﺴﺘﻠزﻤﻪ
ﻤن وﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻺﺜﺒﺎت ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺒﻪ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻪ ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﻜل طرﻗﻪ ﻤﺎ
ﻴراﻩ ﻤوﺼﻼ إﻝﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻴزن ﻗوﻩ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤﻊ ﺤرﻴﺔ ﻤطﻠﻘﻪ
ﻓﻰ ﺘﻘدﻴر ﻤﺎ ﻴﻌرض ﻋﻠﻴﻪ ووزن ﻗوﺘﻪ اﻝﺘدﻝﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﻪ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن وﻗﺎﺌﻊ ﻜل دﻋوى
وظروﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ أن ﻝﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻜﺎﻤل اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺘﺴﺘﻤد اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻤن أي دﻝﻴل ﺘطﻤﺌن إﻝﻴﻪ
طﺎﻝﻤﺎ أن ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﻝﻪ ﻤﺄﺨذﻩ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن اﻷوراق
) ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض س  ١٨ق  ٢٤ص ( ١٢٨
وﻜذﻝك ﻤن اﻷﺼول اﻝﻤﻘررة أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﻘﻴدﻩ ﺒﺎﻻ ﺘﺄﺨذ إﻻ
ﺒﺎﻷﻗوال اﻝﺼرﻴﺤﺔ أو ﻤدﻝوﻝﻬﺎ اﻝظﺎﻫر ﺒل ﻝﻬﺎ أن ﺘرﻜن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻜوﻴن ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺼورة
اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝواﻗﻌﻪ اﻝدﻋوى وﺘرﺘﻴب اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ إﻝﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻤﺠﻤوع
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
) ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض س  ١٨ق  ٢٧١ص ( ١٢٧٣
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن ﻫذا اﻹطﻼق ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﻴﺤدﻫﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘرر ﺒﺄﻨﻪ ٕواذ
ﻜﺎن أﺴﺎس اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫو ﺤرﻴﺔ ﻗﺎﻀﻰ اﻝﻤوﻀوع ﻓﻰ ﺘﻘدﻴر اﻷدﻝﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋوى أي اﻨﻪ
ﻴرد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗﻴود ﻤﻨﻬﺎ أن ﻴدﻝل اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﻴدﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﺒﺎب ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺄدﻝﺔ ﺘؤدي إﻝﻲ ﻤﺎ
رﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﺨطﺄ ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل أو ﺘﻨﺎﻗض أو ﺘﺨﺎذل
) ﻨﻘض  ١٩٥٧/٤/٢س  ٨ق  ٩٣ص ( ٣٥٢
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت أن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ إﺴﻨﺎد إداﻨﺘﻬﺎ ﻝﻠطﺎﻋن ﻋن واﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر ﻗد ﺠﺎء
إﺒﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺴﺘدﻻﻝﻬﺎ ﻓﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻬﺎ  ٠٠ﺤﻴث أن ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ وﻫو اﻝدﻝﻴل اﻝوﺤﻴد ﻋﻠﻰ
واﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر ﻝم ﻴﺸر إﻝﻲ أن اﻝطﺎﻋن ﻫو ﻤرﺘﻜب ﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ
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وﻫو ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف ﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻋﻠﻴﻪ أراء اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺸرﺤﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض
ﺤﻴث اﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻗﺘﻨﺎع اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أدﻝﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻴﻜﻔﻰ أن ﻴﺘواﻓر ﻝدﻴﻪ
دﻝﻴل واﺤد ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﻜﺎﻤﻼ أﻤﺎ إذا ﻫو اﺴﺘﻨد إﻝﻲ اﻻﺴﺘدﻻﻻت وﺤدﻫﺎ ﻜﺎن ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﻴﺒﺎ
)اﻝدﻜﺘور ﻋﻤرو اﻝﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن  -ﻤﺒﺎدئ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  -طﺒﻌﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ( ٩٠ - ٨٩ - ١٩٨٤

ﻓﻠﻴس ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ أن ﻴﺒﻨﻲ ﺤﻜﻤﻪ إﻻ ﻋﻠﻲ أدﻝﺔ  ..ﻓﻴﺠب أن ﻴﺘواﻓر ﻝدﻴﻪ دﻝﻴل ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺒﻌد ذﻝك ﻤن أن ﻴﻌززﻩ ﺒﺎﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻓﻴﻜون ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﻴﺒﺎ إذا اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘدﻻﻻت
وﺤدﻫﺎ وﻝﻜل دﻝﻴل ﻗواﻋد وأﺼول ﻻ ﻴﻜﺘﺴب ﺤﻘﻪ ﻜدﻝﻴل إﻻ ﺒﻬﺎ
) اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤود ﻤﺼطﻔﻰ ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ طﺒﻌﻪ  ١١ﻝﺴﻨﻪ  ١٩٧٦ص ( ٤١٧ - ٤١٦

وﺒذﻝك
ﻴﻜون اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺠﺎء ﻤدﻴﻨﺎ ﻝﻠطﺎﻋن ﻋﻠﻰ ﻤﺤض اﺴﺘدﻻﻻت ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﻜﺎﻤل ٠٠
ﺤﻴث ﻻ ﻴﻌد ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ دﻝﻴﻼ ﻝﻺداﻨﺔ ﻜﺎﻤﻼ  ٠٠ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر
ﺨﺒﻴر ﻜدﻝﻴل ﻝﻺﺜﺒﺎت أو اﻝﻨﻔﻰ  ٠٠٠اﻝﺦ
) ﻨﻘض  ٣٦/٦/٨اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة اﻝﺸﺎرع رﻗم  ١٣١ص ( ٢٧٦
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻌﻪ
ﻗد ﺠﺎء ﻤﻌﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﺒﺈﺴﻨﺎد اﻹداﻨﺔ ﻝﻠطﺎﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻴد ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻗﺎﻨوﻨﺎ
ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﻪ ﺘﻜوﻴن ﻋﻘﻴدﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻤﻌﻪ ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ  :اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل
اﻝوﺠﻪ اﻷول
ﻴﺠب أن ﻴﺸﻤل اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻜل ﺤﻜم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻴﺠب أن ﻴﺸﺘﻤل
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘوﺠﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ واﻝظروف اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻴﻬﺎ وان ﻴﺸﻴر إﻝﻲ ﻨص اﻝﻘﺎﻨون اﻝذي
ﺤﻜم ﺒﻤوﺠﺒﻪ
ﻓﻘد اﺴﺘﻘرت أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
ﻤن اﻝﻤﻘرر اﻨﻪ ﻴﺠب إﻴراد اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﻴﺎن ﻤؤداﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻰ اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺴرد ﻤﻀﻤون ﻜل دﻝﻴل وذﻜر ﻤؤداﻩ ﺒطرﻴﻘﻪ واﻓﻴﻪ ﻴﺒﻴن ﻤﻨﻬﺎ
ﻤدي ﺘﺄﻴﻴدﻩ ﻝﻠواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ اﻗﺘﻨﻌت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻤﺒﻠﻎ اﺘﺴﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻷدﻝﺔ وان ﻜﺎن ذﻝك ﻓﺎن ﻤﺠرد
اﺴﺘﻨﺎد ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو ﺴﺎﻝف ﺒﻴﺎﻨﻪ إﻝﻲ  ٠٠٠٠٠دون اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺴرد
ﻤﻀﻤون ﺘﻠك اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻴذﻜر ﻤؤدي ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر واﻷﺴﺎﻨﻴد اﻝﺘﻲ أﻗﻴم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ
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اﻝﺘﻲ اﺒﺘﻐﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎرع ﻤن ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم وﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻤن ﻤراﻗﺒﻪ ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون
ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﺎر إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺤﻜم اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺼم اﻝﺤﻜم ﺒﻘﺼور ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻪ وﺠﻪ اﻝطﻌن
)  ١٩٧٩/٢/٨أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٣٠ق  ٢٦ص ( ٢٣١
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﻤﻨطق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﺤﻜم ﻝﻠطﻌﻴن ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن واﻨﻪ رﻜب ﻤﺘن اﻝﺸطط وﻤﺴﺦ اﻝﺤﻘﺎﺌق
واﻻﺨﺘزال  ٠٠واﻹﺨﻼل  ٠٠واﻹﻗﻼل ﻓﻲ ﺒﺴط اﻝدﻻﺌل ٕواﻴﻀﺎح ﻤواد اﻻﺘﻬﺎم واﻝﺘﻲ أداﻨﻪ اﻝﺤﻜم
اﻝطﺎﻋن ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘطﻊ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻝم ﺘﻘ أر اﻷوراق ﻗراءﻩ ﻤﺒﺼرﻩ وان ﻤﺜل
ﻫذا اﻝﻨﻬﺞ ﻴؤدي إﻝﻲ ﻤﻔﺴدﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل ﻴﺘﻌﻴن ﻤﻌﻬﺎ ﻨﻘض اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن
وﻻ ﻴﻨﺎل ﻤن ذﻝك
ﻗﺎﻝﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻤن أن اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘوﺠﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ واﻝﻨﺼوص اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺘطﺒﻴق ﺴﺒق وان
ﺤﺼﻠﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺤﻜم أول درﺠﻪ وﻤن ﺜم ﺘﺄﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺘﺤﻴل إﻝﻴﻪ  ٠٠٠ﻓﻬذا ﻴﻌد ﻤﺼﺎدرﻩ ﻋﻠﻰ
اﻝﻤطﻠوب
وذﻝك
ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻜﻔﻰ اﻹﺸﺎرة إﻝﻲ ﺤﻜم أول درﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻝﻠواﻗﻌﺔ وأدﻝﺘﻬﺎ ﻝﺘﻤﺴك دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن
ﺒﺎدﻝﻪ اﺴﺘﺤدﺜﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرت اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن دون أن ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط اﻝﺒﺤث أﻤﺎم
ﻤﺤﻜﻤﺔ أول درﺠﺔ واﻝﺘﻲ أﺤﺎل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻝﺘﻠك اﻷدﻝﺔ
ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن أن ﺤﻜم أول درﺠﻪ اﻝذي أﺤﻴل ﻝﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ وﻤواد اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻗد ﺠﺎء
ﻗﺎﺼ ار ﻓﻰ ذﻝك ﺒﺤﻴث اﻨﻪ ﻝم ﻴوﻀﺢ ﻤﻀﻤون ﻜل دﻝﻴل ﻤﻊ ذﻜر ﻤؤداﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻓﻴﻪ ﻴﺒﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﻤدي
ﺘﺄﻴﻴدﻩ اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻓﻰ وﺠدان اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺤﻼ ﻝﻠطﻌن ﻤن دﻓﺎع
اﻝطﺎﻋن  ٠٠ﻓﻼ ﺘﺠوز اﻹﺤﺎﻝﺔ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻝﻠواﻗﻌﺔ ٕوادﻝﺘﻬﺎ
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﺎء ﻓﺎﺴدا ﻓﻰ اﺴﺘدﻻﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ .
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﺴﺘﻘر ﻗﻀﺎء ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ اﻨﻪ
ﻤن ﺤﻴث أن اﻝﺤﻜم ﻴﻜون ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل إذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬت
إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘؤدي ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ إﻝﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻜون ﻜذﻝك ﻓﻴﻤﺎ
ﻝو ﻝم ﺘﻔﻬم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻝدﻴﻬﺎ وذﻝك ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺸوب اﻝﺤﻜم اﻝﻐﻤوض
٩١

واﻹﺒﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻ ﻴوﻀﺢ ﻤﻘوﻤﺎت اﺴﺘﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻴﺒﻴن ﻋﻠﻰ أي أﺴﺎس ﻜوﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ إذ أﻨﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ وان ﺘواﻓرت اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻻ أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﺒﺼورﻩ ﻤﺸوﻫﻪ
ﻤﻤﺴوﺨﺔ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺒذﻝك ﺘدﻝﻴﻠﻬﺎ ﻤﺸوﺸﺎ ﻴﻔﻴد ﻋدم ﻓﻬم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ اﻝدﻋوى وأدﻝﺘﻬﺎ
) ﻨﻘض  ٥٩/١١/١٧ﻤﺞ اﻷﺤﻜﺎم س  ٤٥رﻗم  ١٩٠ص ( ٩٨٦
) ﻨﻘض  ٤٥/٥/٢٨ﻤﺞ اﻝﻘواﻋد ج  ٦رﻗم  ٥٨٢ص ( ٧١٨
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن أﻨﻪ إدان اﻝطﺎﻋن ﻤﺴﺘﻨدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻰ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ وﻜذا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺄﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر طﻌﻨﻪ
ﺒﺎﻝﺘزوﻴر وﻜذا ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤن ﻋدم وﺠود ﺴﺎﺒق ﻤﻌرﻓﻪ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝطﺎﻋن
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن أن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻝم ﺘﺸر إﻝﻲ أن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺘزوﻴر ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﻴك
 ٠٠وﻜذا ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗررﻩ اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ وﻜذا ﻤﺤﺎﻀر اﻝطﻌن
ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﺤﻴث أﺜﺒﺘت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤزﻴل ﺒﻪ اﻝﺸﻴك ﻤﺤل اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﻫو ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘوﻗﻴﻊ
اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول
ﻓﺠﻤﺎع ﺘﻠك اﻷﻤور
ﺸﺎﺒت اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺒﺎﻝﻐﻤوض واﻹﺒﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻ ﻴوﻀﺢ ﻤﻘوﻤﺎت اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ وﻻ ﻴﺒﻴن
ﻋﻠﻰ أي أﺴﺎس ﻜوﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ ﻨﺤو إداﻨﻪ اﻝطﺎﻋن ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ
ﻻ ﺘؤدي إﻝﻲ إداﻨﻪ اﻝطﺎﻋن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎن اﻝطﺎﻋن ﻫو ﻤزور ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﻴك واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺄﻗوال
اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ أﺜﺒﺘت ﻤﺎ ﻴﻜذب ﺘﻠك
اﻷﻗوال  ٠٠واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻝدﻝﻴﻠﻴن ﻴؤدي إﻝﻲ وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻨﺎﻗض وﺘﻀﺎرب ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻤﻌﻪ ﻨﻘض اﻝﺤﻜم
اﻝطﻌﻴن ﻻ ﺸﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل
ﺤﻴث اﺴﺘﻘرت أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ ذﻝك
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺠري اﺴﺘﻨﺒﺎطﺎ ﻤن وﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ إذا ﻝم ﺘﺴﺘطﻴﻊ إﺠراء اﻝﻤﻼءﻤﺔ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﻌﻴب إذا ﺘواﻓر اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻜم ﺒﺤﻴث ﻴﻨﻔﻰ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ وﻻ ﻴﻌرض
أى اﻷﻤرﻴن ﺘﺼدق اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒواﻗﻌﻪ اﻝدﻋوى  ٠٠ﻓﻬذا اﻝﺘﻨﺎﻗض ﻴﺠﻌل اﻝدﻝﻴل ﻤﺘﻬﺎوﻴﺎ
ﻤﺘﺴﺎﻗط ﻻ ﺸﻲء ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻗﻴﺎ ﻴﻤﻜن ان ﻴﻌﺘﺒر ﻗواﻤﺎ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴﺼﺒﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻷﺨذ ﺒﻬﺎ
) ﻨﻘض  ٦٨/٥/٢٧ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻷﺤﻜﺎم س  ١٩رﻗم  ١٢٠ص ( ٦٠٣
٩٢

) ﻨﻘض  ٦٥/٦/٢٩ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻷﺤﻜﺎم س  ١٦رﻗم  ١٠٣ص ( ٥١٦
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻝث
أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻜم ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺸوﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل إذا اﻨطوت ﻋﻠﻰ ﻋﻴب ﻴﻤس ﺴﻼﻤﻪ
اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻜﺎن ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أدﻝﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﺼل ﺜﺎﺒت ﺒﺎﻷوراق أو ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ
ﻗﺎﻨوﻨﺎ أو ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﻨﺎع ﺒﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻋدم ﻓﻬم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻝدﻴﻬﺎ أو ﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻝدﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ذﻝك
ﻓﺈذا أﻗﺎم اﻝﺤﻜم ﻗﻀﺎءﻩ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻪ اﺴﺘﺨﺼﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺼدر ﻻ وﺠود ﻝﻪ أو ﻤوﺠود وﻝﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗض ﻝﻤﺎ
أﺜﺒﺘﻪ أو ﻏﻴر ﻤﺘﻨﺎﻗض وﻝﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺨﻴل ﻋﻘﻼ اﺴﺘﺨﻼص ﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺤﻜم ﺒﺎطﻼ
) طﻌن رﻗم  ٦١٣٥١ﻝﺴﻨﻪ  ٥٩ق ص ( ٢٧
وﻋﻠﻰ ذﻝك
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن أن اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن وﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝﻘول ﻗد اﺴﻨد اﺘﻬﺎﻤﻪ ﻨﺤو اﻝطﺎﻋن ﻋﻠﻰ
ﺴﻨد ﻤﺎ اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻗﺴم أﺒﺤﺎث اﻝﺘزﻴﻴف واﻝﺘزوﻴر ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن
ﺘﻠك اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺎءت ﺨﺎﻝﻴﻪ ﻤن ﻤﺎ ﻴدﻝل ﻋﻠﻰ اﻗﺘراف اﻝطﺎﻋن ﻝﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺜم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻌﻪ
اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد أدان اﻝطﺎﻋن ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺘزوﻴر ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺼﻪ اﻗﺘراﻓﻪ ﻝذﻝك
اﻻﺘﻬﺎم ﻤن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻘﻼ اﺴﺘﺨﻼص ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ  ٠٠ﺤﻴث
أﻨﻬﺎ وﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝﻘول ﻝم ﺘﺸر ﻤن ﺒﻌﻴد أو ﻗرﻴب ﺒﺎن اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒواﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﺎء ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل وﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ
اﻝوﺠﻪ اﻝراﺒﻊ
ﻓﻘد اﺴﺘﻘر ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
ﻤن ﺤﻴث أن اﻝﻤﻘرر أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﺒط اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ
اﻗﺘﻨﻌت ﺒﻬﺎ ﻓﺈذا ﺴﻘط دﻝﻴل ﻤن ﻫذﻩ اﻷدﻝﺔ اﺜر ذﻝك ﻓﻰ ﺴﻼﻤﻪ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠواﻗﻌﺔ  ٠٠ﺘﻠك
ﻫﻲ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻨد اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ واﻝﺘﻲ ﻤؤداﻫﺎ أن اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴث إذا ﺴﻘط اﺤدﻫﻤﺎ ﺘﻌذر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻷﺜر اﻝذي ﻜﺎن ﻝﻠدﻝﻴل
اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻰ اﻝرأي اﻝذي اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
) ﻨﻘض  ٧٢/١١/٢٥س  ٢٣ص ( ١٤٧٢
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وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت
ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﻪ ﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن أﻨﻪ ﻗد ﺴﻘطت ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻪ اﻹﻝﻤﺎم
ﺒﻤﺴﺘﻨدات اﻝطﺎﻋن واﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن دﻓﺎﻋﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ  ٢٠٠٣/٣/٢٩وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو ﺜﺎﺒت ﺒﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎت
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺤﻴث اﻨﻪ
اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤن إﺸﺎرات ودﻻﺌل ﺘؤﻜد ﺘواﺘر اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ إﺒراء اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺄﺘﻲ
ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻴرد ﺒﻬﺎ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻗﺘراﻓﻬم ﻝواﻗﻌﻪ اﻝﺘزوﻴر ﻓﻰ اﻝﻤﺤررات اﻝﻌرﻓﻴﺔ ٠٠
ﻤؤﻜدا ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒراءة ﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺎﻋن ﻤن اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤوﺠﻪ إﻝﻴﻪ
إﻻ أن
اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد اﻏﻔل ذﻝك رﻏم أﻫﻤﻴﺘﻪ وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤول ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺘﻠك
اﻝﻤﺴﺘﻨدات ﻤن دﻻﻝﻪ ﺴﺎﺒﻘﻪ اﻹﻝﻤﺎح
وﺒذﻝك
وﻋﻠﻰ إﻝﺘﻔﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻌﻴن ﻋن اﻹﻝﻤﺎم ﺒدﻻﻝﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘﻨدات ﻓﻴﻜون ﻗد اﺴﻘط دﻝﻴل ﻤن اﻷدﻝﺔ
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌذر ﻤﻌﻪ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﺜر ذﻝك اﻝدﻝﻴل ﻓﻲ ﻋﻘﻴدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ
ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻻﺴﺘدﻻل
اﻝوﺠﻪ اﻝﺨﺎﻤس
ﻓﻘد اﺴﺘﻘر ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض أن اﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزم واﻝﻴﻘﻴن
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝظن واﻻﺤﺘﻤﺎل وﻫذا ﻴوﺠب ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻤﺎدة  ٣١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ
اﻝﻤﺴﺘوﺠﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻪ أرﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ
واﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻋﺒﺎرة ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٣٠ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور أن ﻴﺜﺒت ﻗﺎﻀﻰ
اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ اﻷﻓﻌﺎل واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ أرﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ أﻤﺎ إﻓراغ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات
ﻋﺎﻤﻪ ﻤﻌﻤﺎة أو وﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺼورﻩ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﻘق اﻝﻐرض ﻤن ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم
) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٨٨/١٢/١١س  ٣٩ص ( ٦٣٣
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت إﻝﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﺒوﻗﺎﺌﻊ اﻝدﻋوى وأدﻝﺔ ﺜﺒوﺘﻬﺎ  ٠٠إﻻ أﻨﻬﺎ أﺼدرت
ﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝطﻌﻴن ﺒﺈﺴﻨﺎد اﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﻝﻠطﺎﻋن ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﺘزوﻴر اﻝﻤﺤرر اﻝﻌرﻓﻲ دون ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ ذاﺘﻬﺎ
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ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻪ أرﻜﺎن ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻤن ﻗﺼد ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻝﻘﻴﺎﻤﻬﺎ
ﺤﻴث أن
ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺤررات ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﻌﻤدﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ وﻗوع اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎدي اﻝﻤﻜون
ﻝﻬﺎ ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺘواﻓر اﻝﻘﺼد اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻝدي ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ
ﺤﻴث ﻴﺘطﻠب ﻋﻠم اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴرﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ أرﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ واﻗﺘران ذﻝك
ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴﻤﺔ
) ﻨﻘض  ٤اﺒرﻴل ﺴﻨﻪ  ١٩٣٨ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻝﻘواﻋد ج  ٤رﻗم  ١٩٦ص ( ٢٠١
وﻫو ﻤﺎ ﻋﺠز ﻓﻲ إﺜﺒﺎﺘﻪ أو اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻤﻔﺘرﻀﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺤﻘﻘﻪ وﻫو ﻤﺎ
ﻴﺼﻴب اﺴﺘدﻻﻝﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد وﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ
ﺤﻴث اﺴﺘﻘر ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
أن اﻝﻘﺼد اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻔﺘرض وﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺜﺒوﺘﻪ ﺜﺒوﺘﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻻ اﻓﺘراض ﻋﻤﻼ ﺒﻘﺎﻋدة أن
اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﻘق اﺤد أرﻜﺎﻨﻬﺎ .
) ﻨﻘض  ١٩٧٠/٤/١٣س  ٢١ص ( ٥٨٦
اﻝوﺠﻪ اﻝﺴﺎدس
ﻤن اﻝﻼزم ﻓﻲ أﺼول اﻻﺴﺘدﻻل أن ﻴﻜون اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﻜم ﻤؤدﻴﺎ إﻝﻲ ﻤﺎ رﺘﺒﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ وﻴﻌﺘﺒر ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج وأﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓر ﻤﻊ ﺤﻜم اﻝﻌﻘل واﻝﻤﻨطق وﻝﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض أن
ﺘراﻗب ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤن ﺸﺎن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻴوردﻫﺎ اﻝﺤﻜم أن ﺘؤدي إﻝﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻠص إﻝﻴﻬﺎ ﻤن
ﻋدﻤﻪ
) ﻨﻘض ﺠﻠﺴﺔ  ١٩٨٦/٥/٢٧طﻌن رﻗم  ٦٣٩س  ٥٦ق (
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﻤن ﺠﻤﺎع اﻷدﻝﺔ ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر واﻝﺘﻲ اﺘﺨذ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺴﻨدا ﻓﻲ إداﻨﻪ
اﻝطﺎﻋن ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻ ﺘؤدي ﺒﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال إﻝﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﻌﻴب اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج وﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻝث  :اﻹﺨﻼل ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع
اﻝوﺠﻪ اﻷول
اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻘﺎﻨون وﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض اﻨﻪ
ﻴﺠب ﺒﻴﺎن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜم أي ﺒﻴﺎن أرﻜﺎن اﻝواﻗﻌﺔ وظروﻓﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻨص
اﻝﻤﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺒﻴﺎن أﺴﺒﺎﺒﻪ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ أﻴﻀﺎ أي اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜم إﺜﺒﺎﺘﺎ أو ﻨﻔﻴﺎ ﻓﻲ
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ﺒﻴﺎن ﻜﺎف  ٠٠وﻋن طرﻴق ﻤراﻗﺒﻪ أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻜم اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ  ٠٠اﻨﺘﻬت ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض إﻝﻲ أن
ﺘراﻗب ﺸط ار ﻫﺎﻤﺎ ﻤن اﻝﻤوﻀوع ﻓﻰ اﻝدﻋﺎوى ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﺤﻜم أن ﻴﻜون ﻤؤﺴﺴﺎ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ
أدﻝﺔ ﺘواﻓرت ﻝﻬﺎ ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﻪ وان ﻴﻜون ﻨﻔس طرﻴﻘﻪ ﺴردﻫﺎ ﻤﺤﻘﻘﻪ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺴرد وﻤؤدﻴﻪ ﻓﻲ
اﻝﻔﺼل إﻝﻲ ﻤﺎ اﻨﺘﻬﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜم ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻐﻴر ﻏﻤوض وﻻ ﺘﻀﺎرب  ٠٠ﻓﻬﻲ ﺘراﻗب ﺴﻼﻤﻪ
اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن اﻝﻤﻘدﻤﺎت ﺒﺤﻴث ﺘﻜون ﻤﺘﻔﻘﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻨطق اﻝﺴوي  ٠٠وذﻝك أﻤر طﺒﻴﻌﻲ ﺒﻐﻴر
ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﺴﺒﻴب ﺤﻜم اﻹداﻨﺔ ﻤن أﻴﺴر اﻷﻤور ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻹداﻨﺔ ﻤﺠﺎﻓﻴﻪ ﻝﻠﺼواب ﻓﻰ
ﻜل ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ وﺘﻨﻬﺎر ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻜﻔﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎرع ﻝدرء اﻝﺤدود ﺒﺎﻝﺸﺒﻬﺎت أو اﻝﺘﺴرع
ﻓﻰ ﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻘﻴدة ﻓﻰ اﻝدﻋوى ﻋﻠﻰ وﺠﻪ أو أﺨر وﻋﻠﻰ ﻏﻴر اﻝﺘﺜﺒت واﻝﻴﻘﻴن ﺘﻜوﻴﻨﺎ ﻤﺒﺘﺴ ار ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻻ
ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻪ ﻋﻤل وﻻ ﺘﻘوم ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺤق ﻗﺎﺌﻤﻪ
واﻝﺜﺎﺒت ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻘﺎﻨون وﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض
أن اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوﻫري اﻝذي ﻴﺘﻌﻴن إﺠﺎﺒﺘﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫو أن ﻴﻜون ﻓﻰ ﺼورﻩ طﻠب ﺠﺎزم واﻝذي
ﻴﻘرع أذان اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻴﻨﻔك اﻝﻤﺘﻬم أو دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻗﻔل ﺒﺎب اﻝﻤراﻓﻌﺔ أو ﻓﻲ
ﻤذﻜرات ﻤﻘدﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻗﻔل ﺒﺎب اﻝﻤراﻓﻌﺔ أو ﻤﺴطو ار ﻓﻲ ﻤﺤﻀر اﻝﺠﻠﺴﺔ
واﺴﺘﻘر ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
إذا طﻠب اﻝﻤداﻓﻊ ﻓﻰ ﺨﺘﺎم ﻤراﻓﻌﺘﻪ اﻝﺒراءة واﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ إﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻴن أو طﻠب ﻤﻨﺎﻗﺸﻪ
اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﺎن ذﻝك ﻴﻌﺘﺒر طﻠﺒﺎ ﺠﺎزﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت ﻝم ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻲ اﻝﺒراءة
واﺴﺘﻘرت أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض ﻋﻠﻰ أن
أن ﻋدم ﺘﻌرض ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم ﻝﻠدﻓﺎع اﻝﺠوﻫري أو إﺒراءﻩ ﻴﻌد إﺨﻼﻻ ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع وﻗﺼور
ذﻝك اﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘرد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﻬم وﻤداﻓﻌﺔ ﻤن أوﺠﻪ دﻓﺎع أو دﻓوع
وطﻠﺒﺎت وواﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺴﺘﻤد ﻤن اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع وﺴﻼﻤﻪ ﺘﺴﺒﻴب اﻷﺤﻜﺎم وﻤﺨﺎﻝﻔﻪ ذﻝك ﻴﻌد
إﺨﻼﻻ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ س  ٢٩ص  ٥٧٩ ، ٢٤٢س  ٣٥ص  ، ٧٠٢س  ٢٦ص ( ٣٦٤
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ س  ٣٤ص  ، ٩٠٦س  ٢٨ص  ، ٩٨٥س  ٢٠ص ( ٢٩٠
) ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ س  ٣٦ص  ، ٦٩٩ص  ، ١٠٦٦س  ٢٨ص  ، ١٠٣٧س  ٢٥ص ( ٢٥٨

ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت أن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻗد ﺘﻘدم ﺒﻤذﻜرﻩ دﻓﺎﻋﻪ ﻤطﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒراءة اﻝطﺎﻋن ﻤن
اﻻﺘﻬﺎم اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺒطﻠب اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻪ ﻋدم اﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺒراءﻩ
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ﺒﺈﻋﺎدة اﻷوراق ﻝﻤﺼﻠﺤﻪ اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﺒﺤث اﻝطﻌن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴك ﻤن ﺠدﻴد وﺒﻴﺎن ﻤﺎ إذا ﻜﺎن
اﻝطﺎﻋن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﻤن ﻋدﻤﻪ
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن ﺠوﻫرﻴﺔ ﻫذا اﻝطﻠب  ٠٠وﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ ﻤن ﻗﻴﺎم اﻝطﺎﻋن ﻤن اﻗﺘراف ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺜم
ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﻻ
أﻻ أن
ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﻨﺢ ﻋن ﻫذا اﻝطﻠب اﻝﺠوﻫري دون أن ﻴﺒرر ذﻝك  ٠٠ﻓﻲ اﻝوﻗت
اﻝﺘﻲ اﻨطوت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ ﺒﺒراءة ﺴﺎﺤﺘﻪ ﻤن ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘرﻴر
اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤودع ﻤﻠف اﻝدﻋوى
وﺠﻤﺎع ذﻝك
أدى إﻝﻲ ﺼدور اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻤﺨﻼ ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع ﻤﻨﺤرﻓﺎ ﻋن دﻓﺎﻋﻪ وطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﺘﺨذا ﻤن
ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ وﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺴﻨدا ﻹداﻨﺔ اﻝطﺎﻋن  -ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم  -ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﺨﺒﻴر ﻜدﻝﻴل ﻝﻺﺜﺒﺎت أو اﻝﻨﻔﻲ إﻻ ﺒﻌد أن ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺨﺼوم ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻹدﻻء
ﺒﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺘﻌﺘﺒر إﺨﻼل ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع ﻴﺒطل اﻝﺤﻜم
) ﻨﻘض  ٣٦/٦/٨رﻗم  ١٣١ص  ٢٧٦ﻤﺤﺎﻤﺎة (
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻗد ﺠﺎء ﻤﺨﻼ ﺒﺎﺤﺘراﻤﻪ ﻝﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع وﺴﻼﻤﻪ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻤﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻴن ﻨﻘﻀﻪ
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﻌرض ﻝدﻓﺎع اﻝﻤﺘﻬم وﺘﻘﺴطﻪ ﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﺒﺤث ﻤﺎدام ﻤﻨﻜر ﻝﻠﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤﺴﻨدة
إﻝﻴﻪ وﻜﺎن دﻓﺎﻋﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ وان اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوﻫري ﻫو اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻝو ﺼﺢ ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻪ اﻝرأي ﻓﻲ
اﻝدﻋوى ﻓﺘﻠﺘزم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻠوﻏﺎ إﻝﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻴﻪ أو ﺘرد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ
إطراﺤﻪ
) ﻨﻘض  ٧٣/١/٢١ﻤﺠﻤوﻋﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س  ٢٤رﻗم  ٣٢ص ( ١٥١
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﺒﺄوراق اﻝدﻋوى أن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻗد ﻨﺎزع ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل دﻓﺎﻋﻪ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء ﺼﻠﻪ
اﻝطﺎﻋن ﺒوﻗﺎﺌﻊ اﻻﺘﻬﺎم  ٠٠ﻤﻌﺘﺼﻤﺎ ﻓﻰ ذﻝك ﺒﻌدم اﻜﺘﻤﺎل أرﻜﺎن ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ
٩٧

ﺤﻘﻪ  ٠٠ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدﻻﺌل اﻝﺘﻰ أﺴﻠﻔﻨﺎ إﻴﻀﺎﺤﻬﺎ
إﻻ أن
اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﻝم ﻴﻘدم ردا ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝدﻓﺎع وﻝم ﻴﻘم ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﻓﻰ ذﻝك ﺒﻘﺎﻝﻪ ﺜﺒوت
اﻻﺘﻬﺎم ﻨﺤو اﻝطﺎﻋن
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن ﺘﻀﺎرب اﻷدﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘواﻓرة ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺘﻬﺎم ﻤﻊ ﺘﺼوﻴرﻩ وﻓﻘﺎ ﻝوﺼف وأﻓراد
اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﺒﺼﻠب ﻤﺤﺎﻀر طﻌﻨﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  ٠٠ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن ﺨﻠو
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﻤن اﻹﺸﺎرة ﻻﻗﺘراف اﻝطﺎﻋن ﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺘزوﻴر
وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﺠﻨﺢ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺤﺎل ﻋدم ﺘﻌرﻀﻪ ﻝدﻓﺎع اﻝطﺎﻋن واﻝرد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب
ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺎطراﺤﻪ ﺠﻨﺒﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺘﻘرﻴر وﺠﻪ اﻝرأي ﻓﻲ اﻝدﻋوى ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻤﻌﻪ ﻨﻘﻀﻪ
واﻹﺤﺎﻝﺔ
اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻝث
ﻤن اﻝﻤﻘرر أن ﺤق اﻝدﻓﺎع ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝدﺴﺘورﻴﺔ وﻤن اﻝﻤﺒﺎدئء اﻝﻤﺴﺘﻘرة ﻝﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻨﻘض
أن ﻜل طﻠب أو وﺠﻪ دﻓﺎع ﻴدﻝﻰ ﺒﻪ ﻝدي ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع وﻴطﻠب إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺠزم أن
ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ وﻴﻜون اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴر ﺒﻪ وﺠﻪ اﻝرأي ﻓﻲ اﻝدﻋوى ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﻤﺤﺼﻪ
وﺘﺠﻴب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺎت ﻗﻀﺎءﻫﺎ ٕواﻻ أﺼﺒﺢ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﻌﻴب اﻹﺨﻼل ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع
واﻝﻤﻘرر ﻜذﻝك
أن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺒراءة واﻝﻤﺘﻬم ﺒرئ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﻪ ﻗﺎﻨوﻨﻴﻪ ﺘﻜﻔل ﻝﻪ
ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ  -ﻤﺎدﻩ  ٦٧دﺴﺘورﻴﻪ
اﻷﺼل ﻜذﻝك أن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻔوي اﻝذي ﺘﺠرﻴﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤواﺠﻪ اﻝﻤﺘﻬم ﺤﻴث ﺘﺴﻤﻊ اﻝﺸﻬود طﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎ إذ أن ﻋدم ﺴﻤﺎﻋﻬم واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
أﻗواﻝﻬم ﻜدﻝﻴل ﻝﻺداﻨﺔ ﻴﺒطل اﻝﺤﻜم وﻝو ﺘﻨﺎزل ﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻤﺘﻬم ﻋن ﺴﻤﺎﻋﻬم
) ﻨﻘض  ٥٦/١٢/٣ﺴﻨﻪ  ٧ق رﻗم  ٣٢٩ﺼﻔﺤﻪ ( ١٢٢٦
) ﻨﻘض  ٥١/١/١٥ﻤﺠﻤوﻋﻪ اﻷﺤﻜﺎم س  ٣ص ( ٢٦٣
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك
وﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ﺒﺎﻷوراق أن اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝطﺎﻋن ﻗد ﻨﺎزع ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺘﺼوﻴر اﻝواﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ
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ﻝوﺼف اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول وان ﻝﻬﺎ ﺼور أﺨري ﻤﺨﺎﻝﻔﻪ ﻝﻤﺎ ارﺘﺴﻤت وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻓﻠم
ﺘﻘم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻝﻠﻤﺜول أﻤﺎﻤﻬﺎ وﺴﻤﺎع أﻗواﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ
إظﻬﺎر ﻝوﺠﻪ اﻝﺤق
ا
ﻝطرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط اﻝﺒﺤث ﻓﻴﺘﻤﻜن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﺘﻤﺤﻴص أﻗواﻝﻪ
ﺒﻬﺎ واﻝﺒﺎطل ﻤﻨﻬﺎ أو ﻤﻨﺎﻗﺸﻪ ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﻪ اﻝطﺎﻋن ودﻓﺎﻋﻪ ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﺢ
اﻝﻘول ﻓﻲ ﻤدي اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول واﻝطﺎﻋن واﻝﺘﻲ أﺼدر ﻋﻠﻰ أﺜرﻫﺎ اﻝﺸﻴك ﻤﺤل
اﻻﺘﻬﺎم ﻤوﻀوع اﻝطﻌن اﻝﻤﺎﺜل ٕواﻴﻀﺎح ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝدﻓﺎع ﻤن ﺤﺠﺞ  ٠٠وﻗﺎﻝﻪ أن دﻓﺎع اﻝطﺎﻋن
ﻝم ﻴطﻠب ذﻝك ﺼراﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤون دﻓﺎﻋﻪ ﺘﻌﻤد ﻤﺼﺎدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻠوب  ٠٠ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ
ﻤﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤوﻀوع ﺘﺤﻘﻴق أدﻝﺔ اﻝدﻋوى ﺘوﺼﻼ ﻝوﺠﻪ اﻝﺤق ﻓﻴﻬﺎ  ٠٠ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن أن ﻤﻨﺎزﻋﻪ دﻓﺎع
اﻝطﺎﻋن ﻓﻲ ﺼﻠﺘﻪ ﺒوﻗﺎﺌﻊ اﻝدﻋوى وﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ذﻝك ﻤن ﺘﻜذﻴب أﻗوال اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ اﻷول ﻫو ﻓﻲ
ﺤد ذاﺘﻪ طﻠب ﺼرﻴﺢ ﻝﺴﻤﺎع أﻗواﻝﻪ واﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت أﺤد أدﻝﺔ اﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻪ اﻝطﺎﻋن وﻫو اﻷﻤر
اﻝذي ﻴﻜون ﻤﻌﻪ اﻝﺤﻜم اﻝطﻌﻴن ﺠﺎء ﻤﺨﻼ ﺒﺤق اﻝدﻓﺎع ﻤﺴﺘوﺠﺒﺎ ﻨﻘﻀﻪ واﻹﺤﺎﻝﺔ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﻠﺘﻤس اﻝطﺎﻋن ﻤن ﻋداﻝﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗرة
أوﻻ  :ﺒﻘﺒول اﻝطﻌن ﺸﻜﻼ
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :وﻓﻰ اﻝﻤوﻀوع ﺒﻨﻘض اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ رﻗم  ....ﻝﺴﻨﻪ  ٢٠٠٢ﺠﻨﺢ اﻝﻨزﻫﺔ واﻝﻤﻘﻴد
اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﺘﺤت رﻗم  ....ﻝﺴﻨﻪ  ٢٠٠٣ﺠﻨﺢ ﻤﺴﺘﺄﻨف اﻝﻨزﻫﺔ واﻝﺼﺎدر ﺒﺠﻠﺴﺔ
٢٠٠٣/٦/٢١
واﻝﻘﻀﺎء
اﺼﻠﻴﺎ  :ﺒﻨﻘض اﻝﺤﻜم وﺒراءة اﻝطﺎﻋن ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ
اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ :ﺒﻨﻘض اﻝﺤﻜم ٕواﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻘض إﻝﻲ ﻤﺤﻜﻤﻪ ﺸﻤﺎل اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ اﺴﺘﺌﻨﺎف
اﻝطﺎﻋن ﻤﺠددا أﻤﺎم ﻫﻴﺌﻪ ﻤﻐﺎﻴرة
وﻜﻴل اﻝطﺎﻋن
اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘض

٩٩

ﺒﺎﺴم اﻝﺸﻌب
ﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻝﻘﺎﻫرة
اﻝداﺌرة اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻏرﻓﺔ ﻤﺸورة
) د  ١١ /ب (
ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻋﻠﻨﺎ ﺒﺴراي اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق ٢٠١٠/٣/٣
ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر  /أﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻤﺤﻤد ﻋﻼم رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻝرﺌﻴس ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ

وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  /ﻤﺠدي أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻲ

ﻤﺴﺘﺸﺎر

 /ﻋﺎطف ﻤﺤﻤد ﺨﻠف

وﻜﻴل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ

وﺤﻀور اﻝﺴﻴد اﻷﺴﺘﺎذ  /ﻫﻴﺜم أﺒو ﻀﻴف

أﻤﻴن اﻝﺴر

وﺤﻀور اﻝﺴﻴد  /ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد

أﺼدرت اﻝﺤﻜم اﻵﺘﻲ
ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم  .....ﻝﺴﻨﺔ  ٧٤ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
اﻝﻤرﻓوع ﻤن :
.....................
ﻀـ ــد
اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺠﻨﺤـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﺄﻨﻔﺔ رﻗـم  ...ﻝﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٣س ﺸـرق اﻝﻘـﺎﻫرة ) ...ﻝﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٢ﺠـﻨﺢ
اﻝﻨزﻫﺔ ( ﻋن ﺘﻬﻤﺔ ﺘزوﻴر ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ .
ﻨظرت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝطﻌن )ﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻏرﻓﺔ ﻤﺸورة( ﺜم ﻗـررت اﺴـﺘﻤرار ﻨظـرﻩ ﻝﺠﻠﺴـﺔ اﻝﻴـوم
وﻓﻴﻬﺎ ﺼدر اﻝﻘرار اﻷﺘﻲ -:
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻷوراق واﻝﻤداوﻝﺔ .
ﻤن ﺤﻴث أن اﻝطﻌن اﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤﻘرر ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون .
وﻤن ﺤﻴث أن ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﺎﻩ اﻝطﺎﻋﻨﺎن ﻋﻠﻲ اﻝﺤﻜـم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴـﻪ أﻨـﻪ داﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺠرﻴﻤـﺔ اﻝﺘزوﻴـر ﻓـﻲ
ﻤﺤرر ﻋرﻓﻲ  ،ﻗد ﺸﺎﺒﻪ اﻝﻘﺼور ﻓـﻲ اﻝﺘﺴـﺒﻴب ذﻝـك ﺒـﺄن ﺨـﻼ ﻤـن ﺒﻴـﺎن واﻗﻌـﺔ اﻝـدﻋوى وﻤـؤدي اﻷدﻝـﺔ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ .
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وﻤــن ﺤﻴــث أن اﻝﺒــﻴن ﻤــن اﻝﺤﻜــم اﻻﺒﺘــداﺌﻲ اﻝﻤؤﻴــد ﻷﺴــﺒﺎﺒﻪ ﺒــﺎﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ أﻨــﻪ ﺨــﻼ ﻤــن
ﺒﻴﺎن واﻗﻌﺔ اﻝدﻋوى واﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻲ ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤق اﻝطـﺎﻋن – ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ذﻝـك – وﻜـﺎن اﻝﻘـﺎﻨون ﻗـد أوﺠـب
ﻓﻲ ﻜل ﺤﻜم ﺒﺎﻹداﻨﺔ أن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺒﻴﺎن اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘوﺠﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨـﺎ ﺘﺘﺤﻘـق ﺒـﻪ أرﻜـﺎن اﻝﺠرﻴﻤـﺔ
واﻝظــروف اﻝﺘــﻲ وﻗﻌــت ﻓﻴﻬــﺎ واﻷدﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺴﺘﺨﻠﺼــت ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺜﺒــوت وﻗوﻋﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤــﺘﻬم وأن
ﺘﻠﺘزم ﺒﺈﻴراد ﻤؤدي اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼت ﻤﻨﻬـﺎ اﻹداﻨـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻀـﺢ وﺠـﻪ اﺴـﺘدﻻﻝﻬﺎ وﺴـﻼﻤﺔ ﻤﺄﺨـذﻫﺎ
ٕواﻻ ﻜــﺎن ﻗﺎﺼ ـ ار  ،وﻜــﺎن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻌﺒــﺎرة ﺒﻴــﺎن اﻝواﻗﻌــﺔ اﻝ ـواردة ﺒﺎﻝﻤــﺎدة  ٣١٠ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻹﺠ ـراءات
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻫــو أن ﻴﺜﺒــت ﻗﺎﻀــﻲ اﻝﻤوﻀــوع ﻓــﻲ ﺤﻜﻤــﻪ ﻜــل اﻷﻓﻌــﺎل واﻝﻤﻘﺎﺼــد اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻜــون ﻤﻨﻬــﺎ أرﻜــﺎن
اﻝﺠرﻴﻤـﺔ ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك وﻜــﺎن اﻝﺤﻜـم اﻻﺒﺘــداﺌﻲ اﻝﻤؤﻴــد ﻷﺴــﺒﺎﺒﻪ ﺒــﺎﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌـون ﻓﻴــﻪ ﻗــد ﺨــﻼ ﻤــن ﻫــذا
اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻠم ﻴـورد اﻝواﻗﻌـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤـدد ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘﻬﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ دﻴـن اﻝطـﺎﻋن ﺒﻬـﺎ واﻜﺘﻔـﻲ
ﻓــﻲ ﺒﻴــﺎن اﻝــدﻝﻴل ﺒﺎﻹﺤﺎﻝــﺔ إﻝــﻲ ﻤﺤﻀــر ﺠﻤــﻊ اﻻﺴــﺘدﻻﻻت  ،دون أن ﻴــورد ﻤﻀــﻤوﻨﻬﺎ ووﺠــﻪ اﺴــﺘدﻻﻝﻪ
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺜﺒوت اﻝﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻤـﺘﻬم ﺒﻌﻨﺎﺼـرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ وﺨـﻼ ﻤـن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻨد إﻝﻴﻬـﺎ
ﻓــﻲ ﻗﻀــﺎﺌﻪ ﺒﺎﻹداﻨــﺔ  ،ﻓــﺈن اﻝﺤﻜــم اﻝﻤطﻌــون ﻓﻴــﻪ ﻴﻜــون ﻤﺸــوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼــور ﻓــﻲ اﻝﺘﺴــﺒﻴب ﻗﺼــو ار ﻴﻌﻴﺒــﻪ
وﻴوﺠب ﻨﻘﻀﻪ واﻹﻋﺎدة دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻲ ﺒﺤث ﺒﺎﻗﻲ أوﺠﻪ اﻝطﻌن .
ﻓﻠﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب
ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  :ﺒﻘﺒول اﻝطﻌن ﺸﻜﻼ وﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ﺒﻨﻘض اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ واﻹﻋﺎدة .
رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ

أﻤﻴن اﻝﺴر
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