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 الوقائـــع

 .........قسػػػػػػػـ  2144ة ػػػػػػػػػػلسنػ .......ـ ػػػػػػػػفى قضية الجنػاية رقػػ الطاعفاتهمت النيابػة العامػة 
 2141لسنة  ..... مف ...( بوصؼ أنػه فى يـو  2144لسنة  ......) والمقيدة بالجدوؿ الكمى برقـ 

 : .   ......ػػػػػػ محافظة  ......قسػػػػػػػـ بدائرة 
قتمه عمى وبيت النية مع سبؽ اإلصرار بأف عقد العـز  ................./  عمدا المجنى عميه قتؿ ػػػػػػػػػ 4

وأطمؽ  لإلطالؽهيا سالحه وما أف ظفر به حتى محمى الصنع "  فرد خرطوش"  لذلؾ سالحًا نارياً وأعد 
والتى طب الشرعى مف ذلؾ إزهاؽ روحه فأحدث به اإلصابات الموصوفة بتقرير ال اقاصدعميه عيارًا ناريًا 
 عمى النحو المبيف بالتحقيقات .أودت بحياته 

 حًا ناريًا يير مششخف ) فرد خرطوش ( عمى النحو المبيف بالتحقيقات .ػػػػػػػ أحرز بغير ترخيص سال 2
ػػػػػػػػػ أحرز ذخائر ) عدد واحد طمقة ( مما تستعمؿ فى السالح النارى موضوع الوصؼ السابؽ دوف أف  4

 يكوف مرخصا له عمى النحو المبيف بالتحقيقات . 
 يد والوصؼ الوارديف بأمػػر اإلحالة .لمعاقبته طبقًا لمق ......وأحالته إلى محكمة جنايات  
عشرة  41114مدنيًا بمبمغ الحاضر عف المدعيف بالحؽ المدنى والد وشقيؽ المجنى عميه وادعى  

 عمى سبيؿ التعويض المؤقت . اً جنيهاالؼ وواحد 
بإحالة أوراؽ الدعوى إلى فضيمة  2142لسنة  .....مف  ... قررت بجمسةوالمحكمة المذكورة  

لمنطؽ بالحكـ  2142مف فبراير لسنة  28رية مصر العربية إلبداء الرأى فيها وحددت جمسة مفتى جمهو 
مف قانوف العقوبات  244،  241 ادتيفعمػاًل بالموبالجمسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع اآلراء و 

لسنة  26بالقانونيف رقمى المعدؿ  4951لسنة  491مف القانوف رقـ  26/5،4،  6 ، 4/4والمواد 
رفؽ بالقانوف األوؿ . بمعاقبته باإلعداـ شنقا عما أسند ( الم2الجدوؿ رقـ )و  4984لسنة  465،  4978

 إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . 
 . 2142لسنة  .......مف  ...فى فى هذا الحكـ بطريؽ النقض  المحكـو عميه فطعػف

األستاذ /  موقعًا عميها مف 2142لسنة  ......مف  ...بأسباب الطعف فى  ةوأودعت مذكر 
 المحامى . ..........
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 ....مف  ...بمذكرة برأيها مؤرخة في  كما عرضت النيابة العامة القضية عمى محكمة النقض مشفوعه

 وموقعًا عميها مف رئيس بها طمب فيها إقرار الحكـ الصادر بإعداـ المحكوـ عميه .   2142لسنة 
 سمعت المحكمة المرافعة عمى ما هو مبيف بمحضر الجمسة .  يوـوبجمسة ال

 المحكمــة
عمى األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر وبعد المداولة  بعد اإلطالع

 قانونًا .
 أواًل : بالنسبة لعرض النيابة العامة لمقضية .

ف عرضػػت الػػدعوى الماثمػػػة عمػػى هػػػذم المحكمػػة ػػػػػػػػػػ محكمػػػة الػػنقض ػػػػػػػػػػػ  حيػػث أف النيابػػة العامػػػة وا 
جراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ  16المادة لنص اًل اعمإ  57مف قانوف حاالت وا 

انتهت فيها إلى طمب إقرار الحكـ فيمػا قضػى بػه مػف إعػداـ  رأيبالمشفوعة بمذكرة المعدؿ ،  4959لسنة 
يعاد الستيف يومًا القضية فى م هايستدؿ منه أنه روعى عرضلدوف إثبات تاريخ تقديمها  ، هػػػػػػػػالمحكوـ عمي

هػػذم ػ وعمػػى مػػا جػػرى بػػه قضػػاء ػػػػػػػػػػإال أنػػه لمػػا تجػػاوز هػػذا الميعػػاد ، مػػف ذلػػؾ القػػانوف  41المػػادة بالمبينػػة 
ػ ال يترتب عميه عدـ قبوؿ عرض النيابة العامة ، بؿ أف محكمة النقض تتصؿ بالدعوى بمجرد ػػػػػػمحكمة ال

ػػػػػػػػػػ دوف أف تتقيػد بػالرأى الػذى تضػمنته مػذكرة النيابػة نفسها مف تمقاء وتستبيف لفصؿ فيها باعرضها عميها 
مػػا عسػػى أف يكػػوف قػػد شػػاب الحكػػـ مػػف عيػػوب ، ويسػػتوى فػػى ذلػػؾ أف يكػػوف عػػرض النيابػػة العامػػة ػػػػػػػػػػػػ  
 دعوى .أو بعد فواته ، ومف ثـ يتعيف قبوؿ عرض النيابة العامة لمقانونًا الميعاد المحدد  موعدم العامة فى

 يًا : بالنسبة لطعن المحكوم عميو : ثان
 حيث إف طعف المحكوـ عميه قد استوفى الشكؿ المقرر فى القانوف .

نه بجرائـ ) القتؿ العمد مع سبؽ داعمى الحكـ المطعوف فيه أنه إذ  نعىي فطاعالحيث إف 
حراز سالح نارى وذخيرة دوف ترخيص ،  ، وراف عميه فى التسبيب والتناقض قد شابه القصور االصرار وا 

، وعابه اإلخالؿ بحؽ الدفاع ، ذلؾ أنه دفع بانعداـ مسئوليته آلفة عقمية لحقت به الفساد فى االستدالؿ 
طالبًا عرضه عمى مستشفى األمراض العقمية وأطرح الحكـ دفعه بما ال يسوغ ، كما دلؿ عمى توافر القتؿ 

صابة المجنى عميه فى مقتؿ ،  فى حقه بما ال يكفى مستداًل عمى ذلؾ باستخداـ سالح قاتؿ  وا 
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ودلؿ عمى توافر سبؽ االصرار لخالفات سابقة بينه وبيف المجنى عميه األمر الذى خمت منه تحريات 
الشرطة وأقواؿ شقيؽ المجنى عميه بما ال يسوغ سندًا لقيامة ، وأطرح الحكـ بما ال يصمح دفاعه بأنه كاف 

هر توافر رابطة السببية فاقد لمشعور وإلدراؾ وتحت تأثير مخدر دسه عميه المجنى عميه ، كما لـ يستظ
بيف فعؿ وما حاؽ بالمجنى عميه ، وتساند إلى تحريات الشرطة ريـ دفعه بعدـ جديتها وتناقضها مع 
أقواؿ شاهدى اإلثبات وشقيؽ المجنى عميه ، وجهالة مصدرها ، كما عوؿ عمى تقرير الصفة التشريحية 

كؿ ذلؾ مب سماع الشهود الذيف سماهـ ، االتهاـ ريـ كفاية ذلؾ ، كما لـ تجب المحكمة لطفى اسناد 
   مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضه .

بما تتوافر به كافة العناصػر القانونيػة لمجريمػة واقعة الدعوى  قد بيفالحكـ المطعوف فيه  حيث إف
،  ................حقػػػػػػه أدلػػػػػػة اسػػػػػػتمدها مػػػػػػف أقػػػػػػواؿ  فػػػػػػيالتػػػػػػى داف الطػػػػػػاعف بهػػػػػػا وأورد عمػػػػػػى ثبوتهػػػػػػا 

، وممػػػػا ثبػػػػت بتقريػػػػر الصػػػػفة  ..................،  ....................، والضػػػػابطيف  ................
مػػف سػػائغة  أدلػػة  وهػػىالتشػػريحية واالسػػطوانة المدمجػػة الخاصػػة بحفػػؿ الزفػػاؼ الػػذى حػػدثت فيػػه الواقعػػة ، 

شػػأف مػػا زعمػػه مػػف  فػػة  فػػيف الحكػػـ قػػد عػػرض لػػدفاع الطػػاعوكػػاف .  مػػا رتبػػه الحكػػـتػػؤدى إلػػى شػػأنها أف 
مف المقػرر أف لهػذم المحكمػة أف تسػتبيف  لما كاف ذلؾ ، وكافقوله ....... "  فيعقمية لحقت به وأطرحه 

وقػائع الػدعوى وظروفهػػا أف المػتهـ سػػميـ العقػؿ ومسػئوؿ عمػػا وقػع منػػه ، فهػى ليسػت ممزمػػة بإجابػة الػػدفاع 
ومػف صػالحه إلى ما يطمبه مف ندب خبيػر لتقريػر حالػة المػتهـ العقميػة مػا دامػت قػد اسػتبانت سػالمة عقمػه 

بإجاباته عمى مػا وجهتػه إليػه مػف األسػئمة وكػاف المػرض العقمػى الػذى يوصػؼ بأنػه جنػوف أو عاهػة عقميػة 
الػذى مػف شػػأنه أف  مػف قػػانوف العقوبػات هػو المػػرض 62وتنعػدـ بػه المسػػئولية قانونػًا عمػى مقتضػػى المػادة 

دراكػػػه ال تعػػػد سػػػببًا  يعػػػدـ الشػػػعور واإلدراؾ ، أمػػػا سػػػائر األحػػػواؿ النفسػػػية التػػػى ال تفقػػػد الشػػػخص شػػػعورم وا 
النعػػداـ المسػػئولية ، وكػػاف البػػيف مػػف مسػػكت المػػتهـ مػػف مصػػاحبته لممجنػػى عميػػه التوجػػه سػػويًا إلػػى حفػػؿ 

بتهيئة سالحه النارى وتصوبيه زواج ثـ قيامه الزفاؼ وتقدـ المتهـ إلى عريس الحفؿ لمصافحته وتهنئته بال
إيػػام إلػػى جسػػد المجنػػى عميػػه بالكيفيػػة التػػى بانػػت بػػاألوراؽ تػػدؿ عمػػى أف المػػتهـ كػػاف بحالػػة إدراؾ ووعػػى 

عدـ إصػابته بأيػة عاهػة عقميػة كمػا أف المحكمػة قػد  فيلحظة اقدامه عمى فعمه وساندته تحريات المباحث 
 هػػت لػػه العديػػد مػػف األسػػئمة وقػػاـ المػػتهـ باإلجابػػة عنهػػا والتػػى اسػػتبانتناقشػػت المػػتهـ بجمسػػة المحكمػػة ووج
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اؾ تػػاـ وعػػى كامػػؿ وبالتػػالى حالػػة إدر  فػػيمنهػػا بجػػالء أف المػػتهـ ال يعػػانى مػػف أى عاهػػة عقميػػة وأنػػه كػػاف 

لمػػا كػػاف "  تكػػوف مسػػئوليته كاممػػة عمػػا وقػػع منػػه أفعػػاؿ القتػػؿ ومػػف ثػػـ تػػرى المحكمػػة طػػرح طمػػب الػػدفاع .
ت ػػػػػػػػػؾ ، وكاف البيف مػف أسػباب الطعػف أف مػا أثػارم الطػاعف حاصػمه انعػداـ مسػئوليته آلفػة عقميػة لحقػػػػػػػػػذل

ػػػػػػػػػػػ عمػػى السػػياؽ المتقػػدـ ػػػػػػػػػػػ يكػػوف صػػحيحًا فػػى القػػانوف ، وحسػػبه أنػػه مػػف بػػه ، فػػإف مػػا انتهػػى إليػػه الحكػػـ 
المقرر أف تقدير حالة المػتهـ العقميػة والنفسػية هػى مػف األمػور الموضػوعية التػى تسػتقؿ محكمػة الموضػوع 

ثػػارم بالفصػػؿ فيهػػا مػػا دامػػت تقػػيـ تقػػديرها عمػػى أسػػباب سػػائغة وهػػو مػػا لػػـ تخطػػ  فػػى تقػػديرم ، ويكػػوف مػػا أ
الطاعف مجرد جدؿ فى تقػدير الػدليؿ ممػا ال يجػوز الخػوض فيػه أمػاـ محكمػة الػنقض ، وال يغيػر مػف ذلػؾ 

مػػف مػػايو  44بشػػأف قػػانوف رعايػػة المػػريض النفسػػى الصػػادر بتػػاريخ  2119لسػػنة  74صػػدور القػػانوف رقػػـ 
 عقوبػات وأضػاؼ فػى ذلػؾمف قػانوف ال 62ػػػػػػػػػ والذى نص فى مادته الثانية عمى تعديؿ المادة  2119سنة 

ضػمف الحػاالت التػى عقمػى التعػديؿ حالػة االضػطراب ال بصر المحكمة قبؿ صدور الحكـ المطعػوف فيػه ، 
وهػػو مػػا لػػـ نػػدفع بػػه تنعػػدـ بهػػا المسػػئولية الجنائيػػة عػػف الشػػخص الػػذى يعػػانى منهػػا وقػػت ارتكػػاب الجريمػػة 

تناولت الرد عمػى هػذا الػدفع عمػى السػياؽ  قد المحكمةالطاعف ، بؿ أثار أنه لحقت به  فة عقمية ، وكانت 
ألدلة الػدعوى إلػى تحقػؽ مسػئولية الطػاعف الجنائيػة عػف الجريمػة المتقدـ وخمصت فى أسباب لدى تقديرها 

إدانتػه عنهػا باعتبػار أف ذلػؾ مػف األمػور الموضػوعية التػى تسػتقؿ محكمػة الموضػوع المسندة إليه ومػف ثػـ 
قػد عػرض لمتػدليؿ عمػى تػوافر نيػة القتػؿ فػى حػؽ الطػاعف فػى  ـالحكػوكػاف  ،لما كاف ذلػػؾ . بالفصؿ فيها 

نمػػا يػػدرؾ بػػالظروؼ المحيطػػة ، قصػػد القتػػؿ أمػػر خفػػى ال يػػدرؾ بػػالحس الظػػاهر  قولػػه ...... " لمػػا كػػاف وا 
استخالص مف فإف ها الجانى وتنـ عما يضمرم فى نفسه و أيتوالمظاهر الخارجية التى يحداث بالدعوى واأل

وكانػت المحكمػة ،  صر الدعوى موكوؿ الى قاضى الموضوع فى حدود سػمطته التقديريػةهذم النية مف عنا
تستخمص توافر هػذم النيػة فػى حػؽ المػتهـ مػف وجػود خػالؼ بػيف المػتهـ والمجنػى عميػه لػـ تكشػؼ األوراؽ 
عف ماهيته واستعماؿ المتهـ لسػالح قابػؿ بطبيعتػه ) فػرد خرطػوش ( وفػى تصػويبه هػذا الفػرد إلػى المجنػى 

ب ه فػػػى مقتػػػؿ ) جانبػػػه األمػػػيف ( ومػػػف مسػػػافة قريبػػػة لػػػـ تجػػػاوز مػػػدى تجمػػػع الػػػرش والػػػذى قػػػدرم الطبيػػػعميػػػ
الشرعى فى تقريرم بحوالى مػف مثمػى إلػى ثالثػة أمثػاؿ طػوؿ ماسػورة السػالح النػارى المػذكور ومػا أدت إليػه 

 تهـ قد أراد مفمف تهتؾ بالرئة اليمنى والكبد ونزيؼ دموى يزير ومف كؿ ما سبؽ فإنه يدؿ عمى أف الم
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وكػاف مػف المقػرر أف قصػد  ،لمػا كػاف ذلػػؾ اطالؽ العيار النػارى عمػى المجنػى عميهػا إزهػاؽ روحػه .... " 

نمػػا يػػدرؾ بػػالظروؼ المحيطػػة بالػػدعوى واألمػػارات والمظػػاهر  القتػػؿ أمػػر خفػػى ال يػػدرؾ بػػالحس الظػػاهر وا 
اسػتخالص هػذم النيػة مػف عناصػر الػدعوى ، فإنػه الخارجية التى يانها الجانى وتنـ عمػا يضػمرم فػى نفسػه 
مػا أوردم الحكػـ عمػى النحػو كافيػًا وسػائغًا  ، وكػافموكوؿ الى قاضى الموضوع فى حدود سػمطته التقديريػة 

وكػػاف سػػبؽ اإلصػػرار حالػػة ذهنيػػة تقػػـو لمػػا كػػاف ذلػػؾ ،  .فػػى التػػدليؿ عمػػى تػػوافر نيػػة القتػػؿ لػػدى الطػػاعف 
 منها يستخمصهاستفاد مف وقائع وظروؼ خارجية فال يستطيع أحد أف يشهد بها مباشرة بؿ تبنفس الجانى 

الموضػػػوع  قاضػػػىتػػػوافر ظػػػرؼ سػػػبؽ اإلصػػػرار مػػػف إطالقػػػات  وكػػػاف البحػػػث فػػػى، ستخالصػػػًا االقاضػػػى 
 لؾذهذم العناصر ال يتنافر عقاًل مع ستنتجه مف ظروؼ الدعوى وعناصرها ماداـ موجب تمؾ الظروؼ و ي

ر ظػػرؼ سػبؽ االصػػرار فػى حػػؽ الطػاعف كافيػػًا فولمػا كػػاف مػا أوردم الحكػػـ فػى تدليمػػه عمػى تػو اإلسػتنتاج ، 
ذا الشػػػػػػػػػػأف ال يكػػوف هػػفػػى  ثيػػرأإف مػػا مػػا هػػو معػػرؼ بػػه فػػى القػػانوف ، فػػوسػػائغًا فػػى تحقيػػؽ هػػذا الظػػرؼ ك

الحكـ قد عرض لدفاع الطاعف بامتناع مسئوليته إذ كػاف تحػت تػأثير مخػدر  وكافلما كاف ذلؾ ، سديدًا . 
وألنػػه كػػاف أهػػاًل لمسػػائمته جنائيػػًا إذ تػػوفر لػػه اإلدراؾ تػػـ دسػػه عميػػه وقػػت الحػػادث وأطرحػػه ألسػػباب سػػائغة 

وكاف األصؿ أف الغيبوبة المانعة مف المسئولية حقه ،  فيواالختيار وقت مقارفته لمفعؿ المجـر الذى ثبت 
ناشػػئة عػػف ال مػػؾهػػى ت 2119لسػػنة  74بالقػػانوف رقػػـ المسػػتبدلة  مػػف قػػانوف العقوبػػات 62المػػادة  بموجػػب

يمػا بحيث تفقدم الشعور واالختيار ف ًا عنه أو عمى يير عمـ منه بحقيقتهاا الجانى قهر عقاقير مخدرة تناوله
بػػه و أنػػه كػػاف فػػى ييبتأسيسػػًا عمػػى المػػتهـ  ةوقػػت ارتكػػاب الفعػػؿ ، وكػػاف الفصػػؿ فػػى امتنػػاع مسػػئولي يفعػػؿ

بوقػػائع الػػدعوى يقػػدرم قاضػػى الموضػػوع دوف معقػػب ناتجػػة عػػف مخػػدر دس عميػػه وقػػت الواقعػػة أمػػر يتعمػػؽ 
قيػاـ عالقػة السػببية بػيف  الحكػـ المطعػوف فيػه أنػه اسػتظهر تالبيف مف مػدونا عميه . لما كاف ذلؾ ، وكاف

إصػابات المجنػى عميػػه التػى أودت بحياتػه والتػػى أوردهػا تفصػػياًل تقريػر الصػفة التشػػريحية وبػيف وفاتػػه ، إذ 
منػػه قاصػػدًا قتمػػه فأصػػابه  أثبػػت أف الطػػاعف أطمػػؽ عمػػى المجنػػى عميػػه عيػػارًا ناريػػًا صػػوب الجانػػب األيمػػف

ذ كابتهتؾ بالرئة اليمنى والكبد وذلؾ مف واقع تقدير الصفة التشريحية ،  مف المقرر أف عالقة السػببية  فوا 
بمػا يجػب أف يتوقعػه  اً فى المواد الجنائية عالقة مادية تبدأ بالفعؿ الضار الذى قارفه الجانى وتػرتبط معنويػ

 عمػػدًا ، وثبػػوت قيػػاـ هػػذم العالقػػة مػػف المسػػائؿ الموضػػوعية التػػى ينفػػرد مألوفػػة لفعمػػه إذا مػػا أتػػاممػػف نتػػائ  
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شػػأنها إثباتػػًا أو نفيػػًا فػػال رقابػػة لمحكمػػة الػػنقض مػػاداـ قػػد أقػػاـ  قاضػػى الموضػػوع بتقػػديرها فمتػػى فصػػؿ فػػى

، ومف ثـ يكوف الحكـ قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر  ما إنتهى إليهلقضاءم فى ذلؾ عمى أسباب تؤدى 
محضػر التى تسقيـ بها عالقة السببية بيف فعمه وما ترتب عميه ، هذا فضاًل عف أنه ال يبػيف مػف مطالعػة 

طعنػػه مػػف انقطػػاع  فػػيلحكػػـ أف المػػدافع عػػف الطػػاعف قػػد تمسػػؾ أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع بمػػا يثيػػرم جمسػػة ا
رابطة السببية بيف اعتدائه عمى المجنى عميه ووفاته ، فإف المحكمة يير ممزمة بالرد عمى دفػاع لػـ يطػرح 

تنحسػػػر عنػػػه  أمامهػػػا وال يقبػػػؿ منػػػه إثارتػػػه ألوؿ مػػػرة أمػػػاـ هػػػذم المحكمػػػة ألنػػػه يقتضػػػى تحقيقػػػًا موضػػػوعياً 
محكمػػػة الموضػػػوع أف تسػػػتخمص مػػػف أقػػػواؿ مػػػف حػػػؽ لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف مػػػف المقػػػرر أف  وظيفتهػػػػػػػػػا .

وسائر العناصر المطروحة أمامها عمى بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الػدعوى حسػبما ، ود ػػػػػػػالشه
الصػػها سػػائغًا مسػػتندًا إلػػى أدلػػة يػػؤدى إليػػه اقتناعهػػا وأف تطػػرح مػػا يخالفهػػا مػػف صػػور أخػػرى مػػاداـ استخ

أى مرحمػة  فػيكما أف لها التعويؿ عمى أقػواؿ الشػاهد  مقبولة فى العقؿ والمنطؽ ولها أصمها فى األوراؽ ،
أو تنػاقض روايػاتهـ فػى  ف تناقض الشهود أو تضاربهـ فػى أقػوالهـأ امكمف مراحؿ التحقيؽ ولو تخالفت ، 

سػػتخمص اػ ال يعيػػب الحكػػـ أو يقػػدح فػػى سػػالمته مػػاداـ الحكػػـ قػػد ػػػػػػػػػ بفػػرض حصػػوله ػػػػػػػػػػػ بعػػض تفصػػيالتها
ولـ يورد تمؾ التفضيالت عمى نحو يركف به إليهػا فػى ستخالصًا سائغًا ال تناقض فيه االحقيقة مف أقوالهـ 
أف تعوؿ عمى ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة  الموضوع لمحكمة ه أن هذا إلىتكويف عقيدتها ، 

ال ف ذلػػؾ أمػػقػػد اطمأنػت إلػػى جػػديتها وال ينػاؿ ػ ػػػػػػػػػ الماثمػة ػ كالحػػاؿ الػػدعوىػػػػػػػػػ مػػا دامػػت مػا سػػاقته مػػف أدلػةل
ذ و يفصح مأمور الضبط القضائى عف مصدر تمؾ التحريات ،  حصػمه فػى أف مػا  مػارىكػاف الطػاعف ال يا 

مأنػت المحكمػة إلػى صػورة الواقعػة ، وقػد اط له معينػه الصػحيح فػى األوراؽثبات اإلشهود الحكـ مف أقواؿ 
كما وردت فى أقوالهـ معززة بتحريات الشػرطة ، فضػاًل عػف أف الحكػـ لػـ يعػوؿ عمػى أقػواؿ شػقيؽ المجنػى 
عميػػه إثػػارة ثمػػة تعػػارض بػػيف أقوالػػه وتحريػػات الشػػرطة ، ومػػف ثػػـ ينحػػؿ مػػا يثيػػرم الطػػاعف مػػف منازعػػة فػػى 

ى تقػدير الػدليؿ ممػا تسػتقؿ بػه محكمػة الموضػوع التصوير الذى أخذت به المحكمة إلى جػدؿ موضػوعى فػ
ال يمػـز أف  هلما كاف ذلػؾ ، وكػاف مػف المقػرر أنػبغير معقب عميها وال يجوز إثارته أماـ محكمة النقض . 

،  زئيات الػدعوىػػػػػػتكوف األدلة التى اعتمػد الحكػـ بحيػث ينبػ  كػؿ دليػؿ منهػا ويقطػع فػى كػؿ جزئيػة مػف ج
 وعها كوحدة مؤدية إلى ما قصػدم الحكػـ منهػا ومنتجػة فػى إقتنػاع المحكمػةمجيكفى أف تكوف األدلة فى مو 
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المػواد الجنائيػة متسػاندة يكمػؿ بعضػها بعضػًا ومنهػا مجتمعػة  األدلة فػىإذ واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، 
التى لهػا كامػؿ الحريػة فػى أف تسػتمد اقتناعهػا بثبػوت الجريمػة مػف أى دليػؿ تطمػئف  تتكوف عقيدة المحكمة

إليػػه طالمػػا أف هػػذا الػػدليؿ لػػه مأخػػذم الصػػحيح مػػف األوراؽ وهػػو مػػا لػػـ يخطػػ  الحكػػـ فػػى تقريػػرم ، ومػػف ثػػـ 
شػأف تعويػؿ الحكػـ عمػى تقريػر الصػفة التشػريحية فػى معػرض تدليمػه عمػى ثبػوت الواقعػة  يكوف ما يثار فى 

الطاعف ال يدعى فى أسباب طعنه أنه اتبع الطريؽ الذى رسمته المادة  لما كاف ذلؾ ، وكاف ال محؿ له ،
الذى إلى قانوف اإلجراءات الجنائية إلعالف الشهود  4981لسنة  471مكرر المضافة بالقانوف رقـ  241

يطمػػب سػػماعهـ أمػػاـ محكمػػة الجنايػػات ، فػػال تثريػػب عمػػى المحكمػػة إف هػػى أعرضػػت عػػف طمػػب الطػػاعف 
التعمػػؽ بسػػماع شػػهود النفػػى ، فضػػاًل عػػف أف سػػماعهـ يجػػب أف يكػػوف كسػػائر الػػدفوع الموضػػوعية ظػػاهر 

ال فالمحكمػػػة تكػػػوف فػػػى حػػػؿ مػػػف  بموضػػػوع الػػػدعوى أى أف يكػػػوف الزمػػػًا لمفصػػػؿ فػػػى الموضػػػوع ذاتػػػه ، وا 
لمػا  ،االستجابة لطمب سماعهـ أو الرد عمى ذلؾ صراحة ، ومف ثـ تكوف ما أثػارم الطػاعف ييػر مقبػوؿ . 

البػػيف مػػف االطػػالع عمػػى أوراؽ الػػدعوى أف الحكػػـ المطػػروح قػػد بػػيف واقعػػة الػػدعوى بمػػا  كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف
داف بهػػا المحكػـو عميػػه باإلعػػداـ ، وأورد عمػى ثبوتهػػا فػػى  تتػوافر بػػه كافػة العناصػػر القانونيػػة لمجريمػة التػػى

حقه أدلة سائغة لها معنيها الصحيح مف األوراؽ ومػف شػأنها اف تػؤدى إلػى مػا رتبػه الحكػـ عميهػا عمػى مػا 
سمؼ بيانه فى معرض التصدى ألوجه الطعف المقدمة مف الطاعف ، كمػا أف إجػراءات المحاكمػة قػد تمػت 

عمػااًل لمػا تقضػى بػه الفقػرة الثانيػة المػادة وفقًا لمقانوف مف حضور  مدافعيف توافرت فػيهـ الشػروط المقػررة وا 
مػػػػػف اسػػػػػتطالع رأى مفتػػػػػى  4969لسػػػػػنة  417مػػػػػف قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة المعػػػػػدؿ بالقػػػػػانوف  484

الجمهوريػػة قبػػؿ إصػػدار الحكػػـ باإلعػػداـ ، وصػػدورم بإجمػػاع  راء أعضػػاء المحكمػػة ، وقػػد خػػال الحكػػـ مػػف 
الفػػة القػػانوف أو الخطػػأ فػػى تطبيقػػه أو تأويمػػه ، وصػػدر مػػف محكمػػة مشػػكمة وفقػػًا لمقػػانوف ، ولهػػا عيػػوب مخ

عدم قػانوف يسػرى عمػى واقعػة يصػح أنػه يسػتفيد مػف المحكػـو عميػه والية الفصؿ فى الدعوى ، ولـ يصدر ب
نيابة العامة عمى نحو ما نصمت عميه المادة الخامسة مف قانوف العقوبات ، فيتعيف لذلؾ ، قبوؿ عرض ال

قرار الحكـ الصادر بإعداـ المحكوـ عميه   . ..............وا 


