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 املوقرة ... حمكمة النقض 

 الدائرة اجلنائية 

 
���ذ����������א�ط	ن������ض

���و�������ذ�א���מ������� ����ط����

�א��ط	ون�"�!

 

 مقدمه من 

 

 :بصفتي وكيال عن  – المحامي بالنقض – محدي أمحد حممد خليفة/ ذ السيد األستا

  )طاعن –متهم ثان (         /السيد 
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 ) مطعون ضدها–سلطة اتهام    (      النيابة العامة 
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�מ�א�'�د��وذ�&�ط	�����%�א���

..  جنايات مركز سنورس ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في القضية رقم من محكمة جنايات الفيوم  

 :والقاضي منطوقه  ؟؟؟؟؟صادر بجلسة وال..  كلي الفيوم ؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟  والمقيدة برقم

 ضورياححكمت احملكمة 

 ����������	
�����א����	�)���	��	א��	��(؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�/����%	�$#��א"! د�

�	�&��'� ��(.�

�و�د���ن��و وع�א+�*�מ�و��(ص

��و��-	!�������%�

 :اتهمت النيابة العامة كال من  

��.؟؟؟؟؟؟؟ −١

 )�.א��	����	��	�(؟؟؟؟؟؟ −٢

 :ة الفيوم  محافظ– بدائرة مركز سنورس ؟؟؟؟؟؟ في يوم بزعم أنهما

 املتهم األول 

، فا وقيمة باألوراق صو والمبلغ النقدي المبين ؟؟؟؟؟؟السيارة الرقيمة  وأخر مجهول سرق

في الطريق العام وبطريق اإلكراه الواقع علي المجني وذلك ، ؟؟؟؟؟؟ / للمجني عليه ملوكة موال

الرعب في نفسه وتمكنوا  فبثوا ه في وجهشاهرين أسلحتهم الناريةبأن اعترضوا طريقه ، عليه 

 .واالستيالء علي المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات بتلك الوسيلة من شل مقاومته 

 .أسلحة نارية غير مششخنة  ومجهول بغير ترخيص أحرز -

 دون أن يكون مرخصا له نفة البيانأ علي األسلحة النارية أحرز ذخائر مما تستعمل -
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 .بحيازتها أو إحرازها 

 الثاني املتهم 

�C�Bא�$�	�ABو@=�)?<=�)>�	;��$:و���و�����56789א�4	��2��3א���01א/ول��

��.��6��F�G%�5�6��H=�א����8א"��E%	/وBאق�؟؟؟؟؟؟

�و���.��دא��

)  نقل–شيفروليه ( المزعوم قيام المتهم األول بسرقتها أن السيارة

ن الطاع(تختلف تماما عن  تلك السيارة المزعوم قيام الثاني 

، كما أن مالك السيارة األولي )  مالكي–كيا ريو (بإخفائها ) حاليا

، في حين أن مالك السيارة الثانية هو ؟؟؟؟؟؟ / هو المجني عليه 

ن األشياء أورغم ذلك كله تزعم النيابة العامة .. ؟؟؟؟؟؟ / المدعو

ا هي السيارة محل إخفائه) الطاعن( للمتهم الثاني ةالمنسوب

 . !!!!!الموجه للمتهم األول ؟االتهام األول 

 أن الثابت أن احلكم املطعون فيه وحيث 

 قد حصل واقعات هذا االتهام املبتور السند 

  ينم عن عدم فهم ما هو ثابت باألوراق ئاحتصيال خاط

 وذلك كله علي النحو التايل 
؟؟ ؟؟؟؟رقم بالسيارة قيادته .. ؟؟؟؟؟؟ / المجني عليه وحال سير ؟؟؟؟؟؟ بتاريخ  

أسلحة نارية غير طريقه شاهرين مجهولون اعترض المتهم األول وآخرين )  نقل–شيفروليه (

في )�������8א�������7ن���&�א6����א��ز�و���33����4(�!��:�وא�1אل�/���(مششخنه 
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والتي سلمها للمتهم األول لإلصالح  ، ؟؟؟؟؟؟ / السيارة المملوكة للشاهد مواجهته مستخدمين 

"�����������"�و�אق��دמ�'���ذ�&���;�7ن�א������א����و������3/د�א��ذ�و��:�6���8(

� �א�وא�	� %"� �*���	��א �א��ز�وמ �����وא� وزو�%"� ������ "���'� ��	دמ ���ط< ���

�)�.א�وא�	�

 واستطرد احلكم قائال 
تمكنوا من بث الرعب في نفس المجني عليه .. واآلخرون المجهولون بأن المتهم األول 

 .، وعلي حافظة نقوده بطريق اإلكراهوتمكنوا من االستيالء علي السيارة قيادته قاومته ، وشل م

 وعقب ذلك وحسبما ورد باحلكم 

 �=I	Jא��C&9"א�=�'� ����א�$:�� )�א��	��(�	م�א"�C&9א/ول�%���Hא�$�	�ABא"�6789

� ��:�� �L:M���� 56789�� 	&I�N%� C6��=6�� ��R�81�STوQ.(وא���PG	ن :�(� 	��0و@�

�5Uذא���	�Wא�Bא:X%د�Bو�	��0�	Qאق�وBو/	%�Y%	Jא�.(�

 تلك هي الواقعة التي حصلها احلكم الطعني 

 باملخالفة للحقيقة وللثابت باألوراق 

 وبناء علي حتريف ألقوال الشهود وإخراجها من سياقها 
إغفال لكافة وب.. ٕالمتهمان وانكراهما التام لهذه الواقعة المزعومة ل اوبإغفال ألقو.. هذا 

وكذا بإغفال كافة  ، ات بهذه االتهاممساقها كال منهما للتأكيد علي انتفاء صلته التياألدلة 

أي وبالتالي بطالن الرسمية الجازمة ببطالن كافة اإلجراءات التي اتخذت في حقهما المستندات 

 .هذا كله باإلضافة إلي إغفال حقوق الدفاع للمتهمين دليل قد يستمد منها ، 
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 وقد أصدرت حمكمة املوضوع حكمها 

 ه سلفا مبستهل هذه املذكرة لياملشار إ

 �Z���U�[�\�]	%�^�
��5I(@:א�	ع��6#93�5�6`�_�bWد�א:#��PGא��CNcא�Fذ�

�^��$U�[و� �dو:
�א" �
�א��א� C&e�[� �א"��� B�7Xא�� =�'� �e	d'� ،� 59>�	fو� א�X	�Iن

$e�����ge� ،�E�&9�6�� �א"�$�%� �IدאWא�ST� ��6=�)د�� 5�	�Xل��h 9�hא�[�Rdوא� 	د

��e	�� Bو'@ א� �א� e	ع ��Xiق C�$4א� �ل?Wא� j�k� �و@Gא ،� 	&�6�� ���9	د�� �c	1

�	�l���I�I	X��3وא�B�9� א���	I	�gא�� ..�Bد	ن��3(�P���	1	�����	�5א��
�� m�n�	���@و

�،�5$�2����oXא���Z3:�%�CNcא�אG@�=6���
��	%�:3:X9�	%א�B:X��5�
b�:3:XU� ���p� و�

�C�:%؟؟؟؟؟� �'�=�א�
 3 �؟؟؟؟؟�9%	�q3B؟؟؟؟؟��$�� �@Gא 5�
b�[� �9$3� �و@� ،��r	��/א���

�5�eن��
�:و@=��6=�א����8א�9	�=�..�و)و�5Mא�
�א�Bوא����ن�א��U�s	ل����א�CNcא"�

7����א�ط	ن�

لك بعدم تطبيق احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذ: السبب األول 

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

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

ueن�א"Xe�5�6��:X9$&	�و�g	;א�)ن��
�^�א[�\�]��Z���Uא�X	�Iن�� �B�1�A..�% א���3

��:�و@=��6=�א����8א�9	�=..و�	����U��hא�CNcא"�
�ن��9%�5�eאe:�'� א@	�

أو التأكيد وجود قاعدة قانونية موجودة ، بإنكار الحكم وتتحقق  : صورة مخالفة القانون 

بتطبيق الحكم وتتحقق  : وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. بوجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

أو  إلي نتائج مخالفة ، نحو يؤديعلي أو تطبيقها قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها ، 
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بخطأ يقع وتتحقق  : وصورة الخطأ في تأويل القانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهي تتحقق عندما  : وصورة بطالن الحكم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 

عندما حقق أيضا وتتبأن يصدر من هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، تتعلق بالحكم كنشاط 

وأخيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثر في .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

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

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 
�א�و�!�א6ول� ��מ��و�د����ن���وא�	����ل�: �א���מ�א�ط	�ن�"%��ط��ق�א����ون������ (ط�

�ذ�&�7ن� א+�*�מ���%�א���و�א�:��6���8و�אق�و��� ����<�א+�د++�8وא��������8،

�'د6���Aو�אق� ���س��*� �א���מ�א�ط	�ن�"%��دو���! �א��%�7و�د/� ������א�وא�	� +C

�..א���D��א���طل�א�ذ�Aא��'מ��!�א���מ�א�ط	�ن�

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

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

 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

 �������������������M�9v$"א��v
א�X	�Iن�� �)و%�CN�����[�^M	Wدא��vI)ن�v�%�=v6����9v!3	ن�א��א�
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩قم الطعن ر(

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

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

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

 .في األوراق 

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

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

 وكذا قضت بأن 

�א��9
�Y%����5)د���  	��=6��	&|	gو�� 	&�N��C�XUع�)ن��d�"א���N2�=6��^m

��1�	%�Y]�א/وBאق�(�	l�:1	و��.�

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

 ملا كان ذلك 
وما أوردته  المفاهيم القانونية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه ، ةوبتطبيق جمل 

تام أن تلك المحكمة يتضح وبجالء .. محل هذا االتهام بيان للواقعة فيه من محكمة الموضوع 
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ابت باألوراق ، وسايرت بال سند أمر ليس لها أصل ث لها ظروف ومالبساتاعتنقت واقعة 

 .اإلحالة الباطل الصادر عن النيابة العامة 

 فبدال من أن تعمل حمكمة املوضوع علي تصحيح خطأ النيابة العامة 

 وتضاربها يف وصف االتهامات املوجهة للمتهمني 
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 احلقيقة األويل 
سيتبين منذ الوهلة لنيابة العامة الصادر عن اقرار اإلحالة فإن المطلع علي .. بداية  

محمد /باإلكراه من المجني عليه) مع آخرين(المتهم األول بسرقتها أن السيارة المزعوم قيام األولي 

 ) .؟؟؟؟؟؟ (تحمل لوحات رقم " نقل  " ههي سيارة ماركة شيفرولي.. توفيق محمود 

�������������

وهي السيارة ماركة كيا .. بإخفائها ) طاعنال(المتهم الثاني المزعوم قيام عن تلك السيارة 
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  ) .؟؟؟؟؟؟ (التي تحمل لوحات رقم " مالكي  "  ريو –

 مما يؤكد أن قول النيابة العامة 

 الذي انساقت ورائه حمكمة املوضوع 

 � =I	Jא�� C&9�6�� �א"$�  �אUh&	م �%\ن Cא�z(وא���	א��� ��$:و���) ;	�<(� =>?(� 5I(
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بل تعددت ..  مجرد أرقام اللوحات فقط  فيلم يكنبين السيارتين ذلك أن االختالف 

 .رى تماما لكال منهما واقعة تختلف عن األخ سيارتين القاطعة بأننا أماماالختالفات 

 فالسيارة األويل 

 �5�6�����،�و�������	��)�B	م�؟؟؟؟؟؟�/��	���B>�<:و���F6��،�0�>?��XI�،�5א
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 أما السيارة الثانية 
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 ومن ثم يتضح 
كركيزة (ما أوردته النيابة العامة وانساقت ورائه محكمة الموضوع وأسست عليه أن 
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المتحصلة من جريمة أخفي السيارة األولي ) الطاعن(أن المتهم الثاني ) أساسية قضائها باإلدانة

المعدوم سنده والمتضارب مع هو قول قاطع ببطالن أمر اإلحالة ) ألولالمنسوبة للمتهم ا(السرقة 

علي  – وفقا للقانون ونفاذا لواجبها –حيث كان علي محكمة الموضوع أن تعمل بعضه البعض ، 

 .ٕتصحيح هذا الخطأ الجسيم واعطاء الواقعة وصفها الصحيح 

 إال أنها مل تفعل وشاطرت النيابة العامة يف خطئها اجلسيم 

 منه سند وركيزة لقضائها الطعني اختذت و

 ����YN$�(ن�و�I	Xא��Y>�	?ع��d�"א���N2ن�\%�F<��%� �y3�PGو@��א/�:�א�
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احلقيقة الثانية 
محمد توفيق / مه المجني عليه ما زع.. الموضوع رددت بال سند أو دليل أن محكمة  

 .هم أربع أشخاص ) بفرض صحة ذلك(من أن القائمين بسرقة سيارته .. محمود 

 وذلك رغم عدم قيام مثة دليل 
ي سند بأأو مرسال ولم يقدم شاهد في هذا الشأن زعم المجني عليه فقد جاء .. علي ذلك  

 ؟؟؟؟؟/ المسطرة بمعرفة الضابط ريات التحإلي أن ما أوردته هذا باإلضافة مه ، اعأخر يعضد مز

مرسل أيضا ومجرد ل قوما هو إال في هذا الصدد من أن مرتكبي الواقعة هم أربع أشخاص .. 

 .ترديد أعمي لما قرره المجني عليه 

 بدليل 

 � �
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 وحىت بعد هذا التاريخ 
المزعوم أنهم اشتركوا ثالثة عن تحديد أي من األشخاص الالتحريات ومحررها فقد عجزت  

 .؟!!مع المتهم األول في سرقة السيارة 

 وذلك كله 

)�א"�H�X3)����z%\ن�א��Xل�%\ن�א"�C&9א/ول�א>����
��5?:ون�]���L:Mא�$:��� 
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احلقيقة الثالثة 
بال سند الزعم التي اعتنقت  محكمة الموضوع زعم النيابة العامة فقد رددت.. وهكذا الحال �

أشهروا في وجه المجني عليه أسلحة نارية غير .. واآلخرين المجهولين بأن المتهم األول 

 .مششخنه 

 فعلي الرغم من عجز اwني عليه 
ثمة  إلي عن التوصلة ومشاركوه فيها الواقعوعجز ضابط علي ذلك ، دليل مة ثمة إقا عن 
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،  ا، كما عجزوا عن ضبط أي منها أو حتى معرفة نوعهنارية في الواقعة إلي وجود أسلحة دليل 

فضال عن عجز النيابة العامة في تحقيق هذه الواقعة المزعومة وأخذها بهذا القول المرسل علي 

 .علته بال سند 

 فربغم مجاع ما تقدم
السيما وأن المتهم .. و دليل عليه مقررة بما ال سند له أتأتي محكمة القضاء الطعين  

وهو األمر الذي يؤكد اعتناق تلك المحكمة لواقعة ال الواقعة برمتها جملة وتفصيال ، األول أنكر 

 !!!!!!!!!!.بها وزميله بل وأدانت الطاعن .. سند لها وال دليل عليها 

�وא�6:���ن�ذ�&���!

##�د��–ن�����##��א���##מ�א�ط	##�ن��ط	�7���8##����##�4א6##����א�����##�����##�ن���##&��–��##
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وقـفـت محكمـة الموضــوع علـي ـكـون تـلـك كيـف  �

األســـــلحة المزعـــــوم وجودـهــــا بالواقـعــــة غـيــــر 

 !.شخنة ؟مش

أليس ذلك من األمور الفنية المتخصصة التـي  �

 !.يجب أن تثبت بتقرير فني قاطع ؟

وهل تـم ضـبط أي سـالح بـاألوراق حتـى يمكـن  �

ـــر(القــــول  ـــو بغيــــر تقرـي ـــه غيــــر )  فنــــيوـل أـن

 !.مششخن؟

����C�6#93`�_	@:א�א�&I	�Bא�$� �א��vא�
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 رابعة احلقيقة ال
  "كيا"هي ماركة .. محمود مبروك عبد القادر / للمدعو أنه برغم ثبوت أن السيارة المملوكة 

وبرغم أن الذي قطع وأكد بذلك ، كانت بحوزة مالكها  ؟؟؟؟؟؟المزعومة ها بتاريخ الواقعة وأن

  ."سوزوكي" ماركة كانوا يركبون سيارة أكد بأن األشخاص الذين هاجموه المجني عليه ذاته 

 إال أن احلكم الطعني 

 w9א��E��&�%�5���� �)و�د����%\ن�א"�C&9א/ول�و>:�	�{�א|	g��[د�Bא�)و�� 

�!!!!.]�א��א�
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 وهذا يف ذاته 
ومدونات هذا االتهام بصحيح واقعات علي عدم إلمام محكمة الموضوع دليل قاطع  

 والسيارة الواردة علي ؟؟؟؟؟؟ / السيارة ملك المدعوبين ال يوجد وجه شبه وأنه السيما .. تحقيقاته 

أمر غير صالح للقول وهذا بال شك " حمراء اللون " سوي اللون فقط .. المجني عليه لسان 

ماليين السيارات المتحدة في ذات اللون بصحة ما أورده الحكم الطعين السيما وأن هناك 

.!!!!!!!!! 

 احلقيقة اخلامسة 
فروليه    بـأن ـسـيارته ماركـة ـشـيإلـي ـمـا أكـده المجنـي علـيـه ذاتـه طـن محكـمـة الموضـوع لـم تف 

هم الثـاني تأنها كانت في حيازة المـولم يثبت تماما باألوراق ؟؟؟؟؟؟ قد ردت إليه قبل تاريخ " نقل" 

إال كـان قـد أبلـغ و(أو أنه كان يخفيها ، أو أنه هو القـائم بتسـليمها إلـي المجنـي عليـه ) الطاعن(

 ) .عنه هو وليس المتهم األول
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 ومن ثم 
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احلقيقة السادسة 
لم تفطن إلي استحالة تصور أن يكون المتهم أن محكمة الموضوع .. إلي ما تقدم أضف  

 .قد ابتاع من المتهم األول السيارة محل االتهام بالسرقة ) الطاعن(الثاني 

�و]�ذא��א����9 �א>�א@	  �� ��X3م��N3�0�NeYن

�	&N�	��=�'�	@א/ول�%:د�C&9"5�6(א�����!.؟)א

 وبجالء تام أن الحكم ومن جملة الحقائق أنفة البيان يتضح.. ولعل جماع ما تقدم  

ٕالمطعون فيه لم يورد بيان واقعة االتهام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق والتحقيقات ، وانما 
 بها من عندياته واتخذ منها سند وركيزة علي ياعتنق واقعة ال سند لها وال دليل في األوراق أت

اضات والتخمينات واالستنتاجات وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين مبناه االفتر.. إدانة المتهمان 

الخاطئة التي ال سند لها وال دليل عليها ، وهو ما ال يحقق غرض الشارع من إيجاب بيان 

الواقعة المستوجبة لعقوبة المتهم بيانا صحيحا له سند من األوراق ، وهو ما أخطأ الحكم فيه 

 .مخالفا بذلك القانون 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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