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 الجيزة.محافظة  -قسـ الجيزةبدائرة  1021سنة  يوليومف  11في يـو  ـأنيبوصف 
دبروا تجميرا  مؤلفا  مف أكثر مف خمسة أشخاص كاف  ـــ المتهمون من األول حتى الثامن :ــ1

الغرض منو ارتكاب جرائـ القتل العمد مع سبق اإلصرار والتخريب واإلتالؼ العمدى والتأثير عمى 
 مة في أداء أعماليـ باستعماؿ القوة . رجاؿ السمطة العا
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أوال  : اشتركوا وآخروف مجيولوف في تجمير مؤلف مف  من التاسع حتى األخير : ن ـ المتهموـــ1
أكثر مف خمسة أشخاص مف شأنو أف يجعل السمـ العاـ في خطر وكاف الغرض منو ارتكاب جرائـ 

والتأثير عمى رجاؿ السمطة العامة في أداء  القتل العمد مع سبق اإلصرار والتخريب واإلتالؼ العمدى
أعماليـ باستعماؿ القوة حاؿ حمميـ ألسمحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدـ في االعتداء عمى 

 األشخاص وقد وقعت تنفيذا  لمغرض المقصود مف التجمير مع عمميـ بو الجرائـ اآلتية :ػػػػػ 
) أ ( استعرضوا وآخروف مجيولوف القوة ولوحوا بالعنف واستخدموىما ضد المجني عمييـ الواردة 
لحاؽ األذى المادي والمعنوي بيـ واإلضرار  أسمائيـ بالتحقيقات وكاف ذلؾ بقصد ترويعيـ وا 

 ....بممتمكاتيـ لفرض السيطرة عمييـ بأف تجمع المتيموف وآخروف مجيولوف مف أعضاء جماعة 
والمواليف ليـ في مسيرات عدة بمحيط ميداف الجيزة حاؿ حمل بعضيـ أسمحة نارية وبيضاء وأدوات 
مما تستخدـ في االعتداء عمى األشخاص وما إف تمكنوا مف المجني عمييـ حتى باغتوىـ باالعتداء 

ـ وتعريض حياتيـ مما ترتب عميو تكدير أمنيـ وسكينتيـ وطمأنينتي –عمييـ بتمؾ األسمحة واألدوات 
لحاؽ الضرر بممتمكاتيـ حاؿ كوف أحد المجني عمييـ أنثى وبعضيـ لـ يبمغ  وسالمتيـ لمخطر وا 

  ثماني عشرة سنة ميالدية كاممة عمى النحو المبيف بالتحقيقات .   
بالجريمة السابقة وتمتيا جناية القتل العمد ذلؾ أنيـ في ذات الزماف والمكاف سالفا  وقد اقترنت -

 البياف:ػػػػػ 
عمدا  مع سبق اإلصرار بأف بيتوا النية وعقدوا  .............قتموا وآخروف مجيولوف المجني عميو  -

األسمحة واألدوات العـز عمى قتل مف يتصادؼ وجودة بمحيط ميداف الجيزة وأعدوا ليذا الغرض 
سالفة البياف وتوجيوا وآخروف مجيولوف إلى المكاف سالف الذكر وما أف ظفروا بو حتى أطمق 
مجيوؿ مف بينيـ صوبة عيارا  ناريا  قاصديف إزىاؽ روحو فأحدثوا إصابتو الموصوفة بتقرير الصفة 

وقد  -المبيف بالتحقيقات التشريحية والتي أودت بحياتو وكاف ذلؾ تنفيذا  لغرض إرىابي عمى النحو 
اقترنت بجناية القتل أنفة البياف وتقدمتيا وتمتيا جنايات أخرى ذلؾ أنيـ في ذات الزماف والمكاف 

 سالفى الذكر:ػػػػػ 
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عمدا  مع سبق اإلصرار ......، .........،  .........قتموا وآخروف مجيولوف المجني عمييـ /  -
وأعدوا ليذا الغرض  .....بأف بيتوا النية وعقدوا العـز عمى قتل مف يتصادؼ وجوده بمحيط ميداف 

ا وآخروف مجيولوف إلى المكاف سالف الذكر وما إف ظفروا األسمحة واألدوات سالفة البياف وتوجيو 
بيـ حتى أطمق مجيولوف مف بينيـ صوبيـ أعيرة نارية قاصديف إزىاؽ روحيـ فأحدثوا إصابتيـ 
الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتيـ وكاف ذلؾ تنفيذا  لغرض إرىابي حاؿ كوف 

 المبيف بالتحقيقات .  أحد المجني عمييـ طفال  عمى النحو
وعشريف آخريف الواردة أسماؤىـ بكشف  .......شرعوا وآخروف مجيولوف في قتل المجني عميو  -

عمدا  مع سبق اإلصرار بأف بيتوا النية وعقدوا العـز عمى قتميـ وأعدوا لذلؾ  –المصابيف المرفق 
يـ حتى أطمق مجيولوف مف بينيـ صوب الغرض األسمحة واألدوات سالفة البياف وما إف ظفروا ب

المجني عمييـ أعيرة نارية وتعدوا عمى بعضيـ باألسمحة البيضاء واألدوات سالفة البياف قاصديف 
إزىاؽ أرواحيـ فأحدثوا إصابتيـ الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة باألوراؽ وخاب أثر جريمتيـ 

ييـ بالعالج وكاف ذلؾ تنفيذا  لغرض إرىابي حاؿ لسبب ال دخل إلرادتيـ فيو وىو مداركة المجني عم
 كوف بعض المجني عمييـ أطفاال  عمى النحو المبيف بالتحقيقات .

نقطة مرور ، مبنى  –خربوا وآخروف مجيولوف عمدا  أمالكا  عامة مخصصة لمصالح حكومية  -
( بداخميا وأضرموا  بأف قاموا بإلقاء عبوات مشتعمة ) مولوتوؼ –الشرطة العسكرية بميداف الجيزة 

شاعة  النار بيا فأتوا عمييا وكاف ذلؾ تنفيذا  لغرض إرىابي وبقصد إحداث الرعب بيف الناس وا 
 الفوضى عمى النحو المبيف بالتحقيقات . 

أتمفوا عمدا  أمواال  ثابتة ومنقولة ال يمتمكونيا وىى السيارات الموصوفة بالتحقيقات والممموكة  -
بميداف .....وآخريف والحانوت الممموؾ لشركة األزياء الحديثة ومقر بنؾ  ........لممجني عمييـ / 

مما ترتب عميو جعل الناس وصحتيـ وأمنيـ في خطر وكاف ذلؾ تنفيذا  لغرض إرىابي عمى  ....
 النحو المبيف بالتحقيقات .  
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ص بحيازتيا أو إحرازىا ) بنادؽ آلية )ب( حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسمحة مما ال يجوز الترخي
وأسمحة نارية غير مششخنة أفرده خرطوش ( بغير ترخيص وكاف ذلؾ بأحد أماكف التجمعات وبقصد 

 استعماليا في اإلخالؿ باألمف والنظاـ العاـ عمى النحو المبيف بالتحقيقات . 
الفة الذكر حاؿ كوف )ج( حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل عمى األسمحة س

بعضيا غير مرخص ألي منيـ بحيازتيا أو إحرازىا والبعض األخر مما ال يجوز الترخيص بحيازتيا 
أو إحرازىا وكاف ذلؾ بأحد أماكف التجمع وبقصد استعماليا في اإلخالؿ باألمف والنظاـ العاـ عمى 

 النحو المبيف بالتحقيقات . 
بيضاء وأدوات مما تستخدـ في االعتداء عمى األشخاص  )د( حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسمحة

دوف أف يوجد لحمميا أو إحرازىا أو حيازتيا مسوغ قانوني أو مبرر مف الضرورة المينية أو الحرفية 
 وكاف ذلؾ بأحد أماكف التجمعات .    

 لة . طبقا  لمقيد والوصف الوارديف بأمر اإلحا ـلمعاقبتي الجيزةإلى محكمة جنايات  ـوأحالتي
،  11،  10وعمال  بالمواد  1024مف أغسطس سنة  10 بجمسةوالمحكمة المذكورة قضت 

مكرر أ مف  157مكرر ،  157، 162، 117،  114، 112، 110، 30، 86، 46، 47، 13
 16مكرر ، 17،  6،  2والمواد   1022لسنة  20قانوف العقوبات المضافيف بالمرسـو بقانوف رقـ 

 2382لسنة  267،  2358لسنة  16المعدؿ بالقوانيف أرقاـ  2374 لسنة 134مف القانوف 
والبند ب مف القسـ الثاني  1مف الجدوؿ رقـ  5،  7والبنديف  1021لسنة  6والمرسـو بقانوف رقـ 

بشأف  2336لسنة  21مكرر مف القانوف  226( الممحقيف بالقانوف األوؿ والمادة 1مف الجدوؿ رقـ )
،  110،  121،  172،  110بشأف الطفل والمواد  1008لسنة  216الطفل المعدؿ بالقانوف 

مف قانوف العقوبات        11مف قانوف اإلجراءات الجنائية مع إعماؿ المادة  184/2،  182/1
بالسجف المؤبد عما نسب إلييـ وألزمتيـ المصروفات  ...........أوال  : حضوريا  بمعاقبة كل مف 

 الجنائية . 
باإلعداـ عما نسب إلييـ وألزمتيـ  ...........ثانيا  : غيابيا  بإجماع اآلراء بمعاقبة المتيميف 

 المصروفات الجنائية . 
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عشرة  ...........ثالثا : ألزمت المتيميف جميعا  بأف يؤدوا لممدعيف مدنيا  / ورثة المجني عمييما 
 آالؼ جنيو وألزمتيـ المصروفات المدنية.

سنة  مف أكتوبر 21الحكـ بطريق النقض بتاريخ عمى ىذا  ........../  فطعف المحكـو عميو
مف أكتوبر سنة  24عمى ىذا الحكـ بطريق النقض بتاريخ  .............كما طعف كل مف  1024
مف أكتوبر سنة  27عمى ىذا الحكـ بطريق النقض بتاريخ ..........كما طعف كل مف  1024
مف أكتوبر سنة  10عمى ىذا الحكـ بطريق النقض بتاريخ ........ف ـكما طعف كل م 1024
عف الطاعنيف  1024مف أكتوبر سنة  12وأودعت ثالث مذكرات بأسباب الطعف بتاريخ  1024

المحاميف والثانية موقع عمييا مف األستاذيف /  ..........جميعا  األولى موقع عمييا مف األستاذيف / 
مف  15المحامى وبتاريخ  .........المحاميف والثالثة موقع عمييا مف األستاذ  ...............

موقع عمييا مف األستاذ  ..........أودعت مذكرة بأسباب الطعف عف الطاعنيف  1024أكتوبر سنة 
أودعت مذكرة بأسباب الطعف مف  1024مف أكتوبر سنة  13المحامى وبتاريخ  ......../ 

 المحامى . .......موقع عمييا مف األستاذ /  ..................،  .........الطاعنيف 
 وبجمسة اليـو سمعت المرافعة عمى ما ىو مبيف بمحضر الجمسة .

 المحكمـــة
 بعد االطالع على األوراق وتالوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .بعد االطالع على األوراق وتالوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة . 

   ..............................أواًل : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث أواًل : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث 
  وحيػػػػػث إف البػػػػػيف مػػػػػف مطالعػػػػػة محاضػػػػػر جمسػػػػػات المحاكمػػػػػة أف الطػػػػػاعف حضػػػػػر بجمسػػػػػتيوحيػػػػػث إف البػػػػػيف مػػػػػف مطالعػػػػػة محاضػػػػػر جمسػػػػػات المحاكمػػػػػة أف الطػػػػػاعف حضػػػػػر بجمسػػػػػتي

وفييػػا لػػـ يحضػػر الطػػاعف وفييػػا لػػـ يحضػػر الطػػاعف   10241024//77//1212ثػػـ تأجػػل نظػػر الػػدعوى لجمسػػة ثػػـ تأجػػل نظػػر الػػدعوى لجمسػػة   10241024//77//88، ،   10241024//77//77
لػـ يحضػر الطػاعف لػـ يحضػر الطػاعف   10241024//66//2424واستمعت المحكمة ألقواؿ أثنػيف مػف أقػواؿ شػيود اإلثبػات وبجمسػة واستمعت المحكمة ألقواؿ أثنػيف مػف أقػواؿ شػيود اإلثبػات وبجمسػة 

وتخمػػف فييػػا الطػاعف عػػف الحضػور فقػػررت المحكمػػة وتخمػػف فييػػا الطػاعف عػػف الحضػور فقػػررت المحكمػػة   10241024//66//2323دعوى لجمسػة دعوى لجمسػة وتػـ تأجيػػل نظػر الػػوتػـ تأجيػػل نظػر الػػ
لمنطػق بػالحكـ ثػـ مػد أجػل النطػق بػالحكـ لمنطػق بػالحكـ ثػـ مػد أجػل النطػق بػالحكـ   10241024//88//11أقفاؿ باب المرافعة في الدعوى وحددت جمسة أقفاؿ باب المرافعة في الدعوى وحددت جمسة 

لجمسػػػػات متواليػػػػة مثػػػػل فييػػػػا المػػػػتيـ فقضػػػػت المحكمػػػػة بحكميػػػػا المطعػػػػوف فيػػػػو موصػػػػوفا  بالنسػػػػبة لػػػػو لجمسػػػػات متواليػػػػة مثػػػػل فييػػػػا المػػػػتيـ فقضػػػػت المحكمػػػػة بحكميػػػػا المطعػػػػوف فيػػػػو موصػػػػوفا  بالنسػػػػبة لػػػػو 
ف مػف المقػرر فػي قضػاء محكمػة الػنقض أف العبػرة فػي وصػف األحكػاـ ف مػف المقػرر فػي قضػاء محكمػة الػنقض أف العبػرة فػي وصػف األحكػاـ حضوريا . لما كاف ذلػؾ ، وكػاحضوريا . لما كاف ذلػؾ ، وكػا
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ىي بحقيقة الواقع في الدعوى فال يكوف الحكـ حضوريا  بالنسبة إلى الخصـ إال إذا حضر وتييػأت لػو ىي بحقيقة الواقع في الدعوى فال يكوف الحكـ حضوريا  بالنسبة إلى الخصـ إال إذا حضر وتييػأت لػو 
الفرصة إلبداء دفاعو كامال  ، ويعتبر الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات في جناية حضوريا  بالنسبة الفرصة إلبداء دفاعو كامال  ، ويعتبر الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات في جناية حضوريا  بالنسبة 

ثػػل فػػي جمسػػة المحاكمػػة وتسػػمع البينػػة فػػي حضػػرتو ويػػتـ دفاعػػو أو يسػػعو أف يػػتـ ثػػل فػػي جمسػػة المحاكمػػة وتسػػمع البينػػة فػػي حضػػرتو ويػػتـ دفاعػػو أو يسػػعو أف يػػتـ إلػػى الخصػػـ الػػذي يمإلػػى الخصػػـ الػػذي يم
بصػػرؼ النظػػر عػػف موقػػف غيػػرة مػػف الخصػػـو وكػػاف مػػف المقػػرر أيضػػا  أف الشػػارع عنػػد وضػػع قػػانوف بصػػرؼ النظػػر عػػف موقػػف غيػػرة مػػف الخصػػـو وكػػاف مػػف المقػػرر أيضػػا  أف الشػػارع عنػػد وضػػع قػػانوف 
اإلجراءات الجنائية لـ يأخذ بنظػاـ الحكػـ الحضػوري االعتبػاري فيمػا يتعمػق باألحكػاـ التػي تصػدر فػي اإلجراءات الجنائية لـ يأخذ بنظػاـ الحكػـ الحضػوري االعتبػاري فيمػا يتعمػق باألحكػاـ التػي تصػدر فػي 

كمػػة الجنايػػات كمػػا فعػػل بالنسػػبة لمجػػنح والمخالفػػات وكػػاف الثابػػت مػػف محاضػػر كمػػة الجنايػػات كمػػا فعػػل بالنسػػبة لمجػػنح والمخالفػػات وكػػاف الثابػػت مػػف محاضػػر مػػواد الجنايػػات مػػف محمػػواد الجنايػػات مػػف مح
الجمسات عمى النحو المار ذكره أف الطاعف لـ يحضر بإحدى الجمسات التػي اسػتمعت فييػا المحكمػة الجمسات عمى النحو المار ذكره أف الطاعف لـ يحضر بإحدى الجمسات التػي اسػتمعت فييػا المحكمػة 

والتػي والتػي   10241024مػف يونيػو مػف يونيػو   2323إلى بعػض الشػيود كمػا لػـ يحضػر بجمسػة المرافعػة األخيػرة المعقػودة فػي إلى بعػض الشػيود كمػا لػـ يحضػر بجمسػة المرافعػة األخيػرة المعقػودة فػي 
إقفػاؿ بػاب المرافعػة فػي الػدعوى ولػـ يبػد دفاعػو فػإف مػا ذىبػت إليػو المحكمػة مػف إقفػاؿ بػاب المرافعػة فػي الػدعوى ولػـ يبػد دفاعػو فػإف مػا ذىبػت إليػو المحكمػة مػف قررت فييا المحكمة قررت فييا المحكمة 

وصػف الحكػـ بأنػػو حضػوري لمطػػاعف المػذكور يكػػوف غيػر صػػحيح فػي القػػانوف ألنػو فػػي حقيقػة األمػػر  وصػف الحكػـ بأنػػو حضػوري لمطػػاعف المػذكور يكػػوف غيػر صػػحيح فػي القػػانوف ألنػو فػػي حقيقػة األمػػر  
حكما  غيابيا  برغـ ىذا الوصف وال يغير مف األمػر حضػور الطػاعف بالجمسػات المؤجمػة إلييػا الػدعوى حكما  غيابيا  برغـ ىذا الوصف وال يغير مف األمػر حضػور الطػاعف بالجمسػات المؤجمػة إلييػا الػدعوى 

ا داـ الثابػػت أنػػو لػػـ يحضػػر جمسػػة المرافعػػة األخيػػرة ولػػـ يكػػف مػػاثال  عنػػد صػػدور قػػرار ا داـ الثابػػت أنػػو لػػـ يحضػػر جمسػػة المرافعػػة األخيػػرة ولػػـ يكػػف مػػاثال  عنػػد صػػدور قػػرار لمنطػق بػػالحكـ مػػلمنطػق بػػالحكـ مػػ
المحكمػػػػة بقفػػػػل بػػػػاب المرافعػػػػة وحجػػػػز القضػػػػية لمحكػػػػـ ولػػػػـ يبػػػػدى دفاعػػػػو . لمػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ ، وكانػػػػت      المحكمػػػػة بقفػػػػل بػػػػاب المرافعػػػػة وحجػػػػز القضػػػػية لمحكػػػػـ ولػػػػـ يبػػػػدى دفاعػػػػو . لمػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ ، وكانػػػػت      

جػػراءات الطعػػف أمػػاـ محكمػػة الػػنقض      23732373لسػػنة لسػػنة   7575مػػف القػػانوف رقػػـ مػػف القػػانوف رقػػـ   1111المػػادة المػػادة  جػػراءات الطعػػف أمػػاـ محكمػػة الػػنقض    بشػػأف حػػاالت واء بشػػأف حػػاالت واء
محكـو عميو الطعف بالنقض في األحكاـ الغيابية الصادرة مف محكمة الجنايات فإف الطعػف محكـو عميو الطعف بالنقض في األحكاـ الغيابية الصادرة مف محكمة الجنايات فإف الطعػف ال تجيز لمال تجيز لم

مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة  مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة    137137يكػػوف غيػػر جػػائز لكػػوف الواقعػػة جنايػػة يسػػرى عمييػػا حكػػـ المػػادة يكػػوف غيػػر جػػائز لكػػوف الواقعػػة جنايػػة يسػػرى عمييػػا حكػػـ المػػادة 
 في حق الطاعف . في حق الطاعف . 

   ....................................../ / ثانيًا : عن الطعن المقدم من الطاعنين ثانيًا : عن الطعن المقدم من الطاعنين 
 ومف حيث إف الطعف المقدـ مف الطاعنيف قد استوفى الشكل المقرر في القانوف . ومف حيث إف الطعف المقدـ مف الطاعنيف قد استوفى الشكل المقرر في القانوف .  
الطػاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو أنػو إذ داف الطػاعنيف مػف األوؿ الطػاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو أنػو إذ داف الطػاعنيف مػف األوؿ   ومف حيث إف ممػا ينعػاهومف حيث إف ممػا ينعػاه 

إلى الخامس بجريمة التدبير لتجمير مؤلف مف أكثر مف خمسة أشخاص الغػرض منػو ارتكػاب جػرائـ إلى الخامس بجريمة التدبير لتجمير مؤلف مف أكثر مف خمسة أشخاص الغػرض منػو ارتكػاب جػرائـ 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد والتخريب واإلتػالؼ العمػدى لممػاؿ العػاـ ، كمػا داف الطػاعنيف القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد والتخريب واإلتػالؼ العمػدى لممػاؿ العػاـ ، كمػا داف الطػاعنيف 

باالشتراؾ في الجريمػة سػالفة الػذكر وجريمػة اسػتعراض القػوة والتمػويح بػالعنف باالشتراؾ في الجريمػة سػالفة الػذكر وجريمػة اسػتعراض القػوة والتمػويح بػالعنف مف السادس إلى الثامف مف السادس إلى الثامف 
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واستخداميا ضد المواطنيف بقصد ترويعيـ المقترنة بجرائـ القتل العمد والشروع فيو مع سبق اإلصػرار واستخداميا ضد المواطنيف بقصد ترويعيـ المقترنة بجرائـ القتل العمد والشروع فيو مع سبق اإلصػرار 
حػػراز أسػػمحة ناريػػة وذخػػائر بغيػػر تػػرخيص قػػد شػػابو  حػػراز أسػػمحة ناريػػة وذخػػائر بغيػػر تػػرخيص قػػد شػػابو والتخريػػب العمػػدى لممػػاؿ العػػاـ والخػػاص وحيػػازة واء والتخريػػب العمػػدى لممػػاؿ العػػاـ والخػػاص وحيػػازة واء

والتناقض في التسبيب والفساد في االستدالؿ واعتراه الخطػأ فػي تطبيػق القػانوف وانطػوى عمػى والتناقض في التسبيب والفساد في االستدالؿ واعتراه الخطػأ فػي تطبيػق القػانوف وانطػوى عمػى القصور القصور 
اإلخػػالؿ بحػػق الػػدفاع ذلػػؾ بػػأف الحكػػـ عػػوؿ فػػي قضػػائو باإلدانػػة عمػػى أقػػواؿ شػػيود اإلثبػػات رغػػـ أف اإلخػػالؿ بحػػق الػػدفاع ذلػػؾ بػػأف الحكػػـ عػػوؿ فػػي قضػػائو باإلدانػػة عمػػى أقػػواؿ شػػيود اإلثبػػات رغػػـ أف 

ىد ماديػة ىد ماديػة أقواليـ لـ تسند لمطاعنيف مقارفة الفعل المادي لمجرائـ المنسوبة إلييـ ، ولػـ يػأت الحكػـ بشػوا أقواليـ لـ تسند لمطاعنيف مقارفة الفعل المادي لمجرائـ المنسوبة إلييـ ، ولػـ يػأت الحكػـ بشػوا 
مؤديػػة إلػػى النتيجػػة التػػي انتيػػى إلييػػا سػػوى مػػا جػػاء بتحريػػات الشػػرطة وأقػػواؿ مجرييػػا دوف أف تكػػوف مؤديػػة إلػػى النتيجػػة التػػي انتيػػى إلييػػا سػػوى مػػا جػػاء بتحريػػات الشػػرطة وأقػػواؿ مجرييػػا دوف أف تكػػوف 
معززة بدليل أخر ، كما تساند في اإلدانة إلى إقرار الطاعف الثامف رغـ أنو لـ يكف نصا عمى اقتػراؼ معززة بدليل أخر ، كما تساند في اإلدانة إلى إقرار الطاعف الثامف رغـ أنو لـ يكف نصا عمى اقتػراؼ 

الحكػـ لػـ يػدلل تػدليال  الحكػـ لػـ يػدلل تػدليال  الجريمة ، ىذا إلى أف المحكمة أقامت حكميا عمػى عمميػا الشخصػي ، كمػا أف الجريمة ، ىذا إلى أف المحكمة أقامت حكميا عمػى عمميػا الشخصػي ، كمػا أف 
كافيا  عمى انصراؼ نية الطاعنيف إلى قتػل المجنػي عمػييـ ، ودانيػـ بظػرؼ مشػدد ىػو سػبق اإلصػرار كافيا  عمى انصراؼ نية الطاعنيف إلى قتػل المجنػي عمػييـ ، ودانيػـ بظػرؼ مشػدد ىػو سػبق اإلصػرار 
دوف أف يقيمو في حقيـ بما ينتجو ىذا إلى أف البادي مف الحكـ اعتناقو صورتيف متعارضػتيف لمواقعػة دوف أف يقيمو في حقيـ بما ينتجو ىذا إلى أف البادي مف الحكـ اعتناقو صورتيف متعارضػتيف لمواقعػة 

فػػي جريمػػة التػػدبير لمتجميػػر التػػي فػػي جريمػػة التػػدبير لمتجميػػر التػػي ذلػػؾ بػػأف اعتبػػر الطػػاعنيف مػػف األوؿ إلػػى الخػػامس فػػاعميف أصػػمييف ذلػػؾ بػػأف اعتبػػر الطػػاعنيف مػػف األوؿ إلػػى الخػػامس فػػاعميف أصػػمييف 
دانيػػـ بيػػا ثػػـ عػػاد مػػف بعػػد واعتبػػرىـ شػػركاء فػػي جريمػػة القتػػل العمػػد مػػع سػػبق اإلصػػرار ثػػـ انتيػػى فػػي دانيػػـ بيػػا ثػػـ عػػاد مػػف بعػػد واعتبػػرىـ شػػركاء فػػي جريمػػة القتػػل العمػػد مػػع سػػبق اإلصػػرار ثػػـ انتيػػى فػػي 
عجػػز أسػػبابو إلػػى إدانػػتيـ بوصػػفيـ فػػاعميف أصػػمييف فػػي جريمػػة التػػدبير لمتجميػػر ، وأخيػػرا  فػػإف الػػدفاع عجػػز أسػػبابو إلػػى إدانػػتيـ بوصػػفيـ فػػاعميف أصػػمييف فػػي جريمػػة التػػدبير لمتجميػػر ، وأخيػػرا  فػػإف الػػدفاع 

يل نظر الدعوى لممرافعة إال أف المحكمة لـ يل نظر الدعوى لممرافعة إال أف المحكمة لـ الحاضر مع الطاعنيف الثالث والخامس والثامف طمب تأجالحاضر مع الطاعنيف الثالث والخامس والثامف طمب تأج
تجبو إلى طمبو وفصمت في الدعوى دوف أف تمكنو مف إبداء دفاعو واعتبػرت ىيئػة الػدفاع فريػق واحػد تجبو إلى طمبو وفصمت في الدعوى دوف أف تمكنو مف إبداء دفاعو واعتبػرت ىيئػة الػدفاع فريػق واحػد 

 عف كل الطاعنيف دوف موافقتيـ ، كل ذلؾ مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .  عف كل الطاعنيف دوف موافقتيـ ، كل ذلؾ مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .  
الػػدعوى مػػف أدلتيػػا الػػدعوى مػػف أدلتيػػا ومػػف حيػػث إنػػو ولػػئف كػػاف مػػف حػػق محكمػػة الموضػػوع أف تسػػتخمص واقعػػة ومػػف حيػػث إنػػو ولػػئف كػػاف مػػف حػػق محكمػػة الموضػػوع أف تسػػتخمص واقعػػة  

وسائر عناصرىا إال أف ذلؾ مشروطا  بأف يكوف استخالصيا سائغا  وأف يكوف الدليل الذي تعوؿ عميو وسائر عناصرىا إال أف ذلؾ مشروطا  بأف يكوف استخالصيا سائغا  وأف يكوف الدليل الذي تعوؿ عميو 
مؤديا  إلى ما رتبو عميو مف نتائج مف غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مػع حكػـ العقػل والمنطػق ، مؤديا  إلى ما رتبو عميو مف نتائج مف غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مػع حكػـ العقػل والمنطػق ، 

 لواقػػع الػػذي يثبتػػو الػػدليل المعتبػػر لواقػػع الػػذي يثبتػػو الػػدليل المعتبػػر وكانػػت األحكػػاـ الجنائيػػة يجػػب أف تبنػػى عمػػى الجػػـز واليقػػيف عمػػى اوكانػػت األحكػػاـ الجنائيػػة يجػػب أف تبنػػى عمػػى الجػػـز واليقػػيف عمػػى ا
 وال تؤسػػػس بػػػالظف واالحتمػػػاؿ عمػػػى الفػػػروض واالعتبػػػارات المجػػػردة . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت وال تؤسػػػس بػػػالظف واالحتمػػػاؿ عمػػػى الفػػػروض واالعتبػػػارات المجػػػردة . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت 
 مػػػف مػػػدونات الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو أنػػػو اسػػػتدؿ فػػػي إدانػػػة الطػػػاعنيف بػػػأقواؿ شػػػيود اإلثبػػػات ومػػػا ثبػػػت مػػػف مػػػدونات الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو أنػػػو اسػػػتدؿ فػػػي إدانػػػة الطػػػاعنيف بػػػأقواؿ شػػػيود اإلثبػػػات ومػػػا ثبػػػت 

قرار المحكـو عميو الثالػث عشػر مف االسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل المف االسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل ال قرار المحكـو عميو الثالػث عشػر جنائية واء جنائية واء
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(8) 

 

ولما كانت أقواؿ الشيود كما حصميا الحكـ قد خمت مما يفيد رؤيتيـ أيا مف الطاعنيف يرتكب الواقعػة ولما كانت أقواؿ الشيود كما حصميا الحكـ قد خمت مما يفيد رؤيتيـ أيا مف الطاعنيف يرتكب الواقعػة 
أو االشػػػتراؾ  فييػػػا وال يغنػػػى عػػػف ذلػػػؾ اسػػػتناد الحكػػػـ إلػػػى أقػػػواؿ ضػػػابطي الشػػػرطة بالتحقيقػػػات فيمػػػا أو االشػػػتراؾ  فييػػػا وال يغنػػػى عػػػف ذلػػػؾ اسػػػتناد الحكػػػـ إلػػػى أقػػػواؿ ضػػػابطي الشػػػرطة بالتحقيقػػػات فيمػػػا 

نػػائي مػػف ارتكػػاب الطػػاعنيف الجػػرائـ المسػػندة إلػػييـ ذلػػؾ نػػائي مػػف ارتكػػاب الطػػاعنيف الجػػرائـ المسػػندة إلػػييـ ذلػػؾ تضػػمنتو تحرياتيمػػا بشػػقيو األمػػف الػػوطني والجتضػػمنتو تحرياتيمػػا بشػػقيو األمػػف الػػوطني والج
بأف القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع بػو وحػدة بأف القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع بػو وحػدة 
ف كػػاف األصػػل أف لممحكمػػة أف تعػػوؿ فػػي تكػػويف  ف كػػاف األصػػل أف لممحكمػػة أف تعػػوؿ فػػي تكػػويف وال يصػػمح أف يؤسػػس حكمػػو عمػػى رأى غيػػره وأنػػو واء وال يصػػمح أف يؤسػػس حكمػػو عمػػى رأى غيػػره وأنػػو واء

رىا معززة لما ساقتو مف أدلة ما دامت أنيػا كانػت مطروحػة عمػى بسػا  رىا معززة لما ساقتو مف أدلة ما دامت أنيػا كانػت مطروحػة عمػى بسػا  عقيدتيا عمى التحريات باعتباعقيدتيا عمى التحريات باعتبا
البحػػث إال أنيػػا ال تصػػمح وحػػدىا ألف تكػػوف قرينػػة معينػػو أو دلػػيال  أساسػػيا  عمػػى ثبػػوت الجريمػػة ، ولمػػا البحػػث إال أنيػػا ال تصػػمح وحػػدىا ألف تكػػوف قرينػػة معينػػو أو دلػػيال  أساسػػيا  عمػػى ثبػػوت الجريمػػة ، ولمػػا 
كانػػػػت المحكمػػػػة قػػػػد جعمػػػػت أسػػػػاس اقتناعيػػػػا بارتكػػػػاب الطػػػػاعنيف الجػػػػرائـ المسػػػػندة إلػػػػييـ رأى محػػػػرر كانػػػػت المحكمػػػػة قػػػػد جعمػػػػت أسػػػػاس اقتناعيػػػػا بارتكػػػػاب الطػػػػاعنيف الجػػػػرائـ المسػػػػندة إلػػػػييـ رأى محػػػػرر 

حكميػػػا يكػػػوف قػػػد بنػػػي عمػػػى عقيػػػدة حصػػػميا الشػػػاىداف األوؿ والثػػػاني مػػػف حكميػػػا يكػػػوف قػػػد بنػػػي عمػػػى عقيػػػدة حصػػػميا الشػػػاىداف األوؿ والثػػػاني مػػػف محضػػػري التحريػػػات فػػػإف محضػػػري التحريػػػات فػػػإف 
تحرياتيما ال عمى عقيدة استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا فإف حكميا يكوف قد تعيػب بالقصػور فػي تحرياتيما ال عمى عقيدة استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا فإف حكميا يكوف قد تعيػب بالقصػور فػي 
التسػػبيب والفسػػاد فػػي اإلسػػتدالؿ بمػػا يبطمػػو وال يعصػػـ الحكػػـ مػػف ىػػذا الػػبطالف أف يكػػوف قػػد عػػوؿ فػػي التسػػبيب والفسػػاد فػػي اإلسػػتدالؿ بمػػا يبطمػػو وال يعصػػـ الحكػػـ مػػف ىػػذا الػػبطالف أف يكػػوف قػػد عػػوؿ فػػي 

األسطوانات المدمجة إذا أف ما حصػمو الحكػـ منيػا ال يػنيض دلػيال  عمػى مػا األسطوانات المدمجة إذا أف ما حصػمو الحكػـ منيػا ال يػنيض دلػيال  عمػى مػا   اإلدانة عمى ما ثبت مفاإلدانة عمى ما ثبت مف
قضى بيا وأف العمـ بوقوع الجريمة ال يعتبر في القانوف أساسػا  لمسػائمة جنائيػة عمػى اعتبػار أف العػالـ قضى بيا وأف العمـ بوقوع الجريمة ال يعتبر في القانوف أساسػا  لمسػائمة جنائيػة عمػى اعتبػار أف العػالـ 
بوقوعيػػا يعػػد شػػريكا فػػي مقارفتيػػا ، كمػػا أف تقػػارير الطػػب الشػػرعي والمعمػػل الجنػػائي التػػي اسػػتند إلييػػا بوقوعيػػا يعػػد شػػريكا فػػي مقارفتيػػا ، كمػػا أف تقػػارير الطػػب الشػػرعي والمعمػػل الجنػػائي التػػي اسػػتند إلييػػا 

حكـ في قضائو ال تنيض بذاتيا دليال  عمى نسبة االتياـ إلى الطػاعنيف إذ إنيػا ال تخػرج عػف كونيػا حكـ في قضائو ال تنيض بذاتيا دليال  عمى نسبة االتياـ إلى الطػاعنيف إذ إنيػا ال تخػرج عػف كونيػا الال
ومػػف ثػػـ فػػإف اسػػتناد الحكػػـ إلػػى التقػػارير الطبيػػة ال يغيػػر مػػف حقيقػػة كونػػو ومػػف ثػػـ فػػإف اسػػتناد الحكػػـ إلػػى التقػػارير الطبيػػة ال يغيػػر مػػف حقيقػػة كونػػو   –دلػػيال  يؤيػػد أقػػواؿ الشػػيود دلػػيال  يؤيػػد أقػػواؿ الشػػيود 

جػػاؿ . لمػػا كػػاف جػػاؿ . لمػػا كػػاف اعتمػػد بصػػفة أساسػػية عمػػى التحريػػات وحػػدىا وىػػى ال تصػػح دلػػيال  منفػػردا  فػػي ىػػذا الماعتمػػد بصػػفة أساسػػية عمػػى التحريػػات وحػػدىا وىػػى ال تصػػح دلػػيال  منفػػردا  فػػي ىػػذا الم
مػف ضػمف مػا عػوؿ عميػو فػي قضػائو باإلدانػة عمػى إقػرار مػف ضػمف مػا عػوؿ عميػو فػي قضػائو باإلدانػة عمػى إقػرار   –، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد عػوؿ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد عػوؿ ذلؾذلؾ

الطاعف الثامف بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونو في قولو " أقر المتيـ الثالػث عشػر بالتحقيقػات الطاعف الثامف بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونو في قولو " أقر المتيـ الثالػث عشػر بالتحقيقػات 
شػػػػػير يوليػػػػػو ".           شػػػػػير يوليػػػػػو ".             أنػػػػػو سػػػػػبق لػػػػػو قيػػػػػادة عديػػػػػد مػػػػػف المسػػػػػيرات بميػػػػػداف النيضػػػػػة والجيػػػػػزة فػػػػػي غضػػػػػوف أنػػػػػو سػػػػػبق لػػػػػو قيػػػػػادة عديػػػػػد مػػػػػف المسػػػػػيرات بميػػػػػداف النيضػػػػػة والجيػػػػػزة فػػػػػي غضػػػػػوف 

لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف مػػف المقػػرر أف االعتػػراؼ فػػي المػػواد الجنائيػػة والػػذي يؤخػػذ بػػو المػػتيـ يجػػب أف لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف مػػف المقػػرر أف االعتػػراؼ فػػي المػػواد الجنائيػػة والػػذي يؤخػػذ بػػو المػػتيـ يجػػب أف 
يكػػوف نصػػا فػػي اقتػػراؼ الجريمػػة وأف يكػػوف مػػف الصػػراحة والوضػػوح بحيػػث ال يحتمػػل تػػأويال  كمػػا أف يكػػوف نصػػا فػػي اقتػػراؼ الجريمػػة وأف يكػػوف مػػف الصػػراحة والوضػػوح بحيػػث ال يحتمػػل تػػأويال  كمػػا أف 

أو أف يتضػمف مػف الػدالئل عمػى أو أف يتضػمف مػف الػدالئل عمػى اإلقرار ىو قوؿ صادر عف المتيـ يقر فيو بصػحة نسػبة التيمػة إليػو اإلقرار ىو قوؿ صادر عف المتيـ يقر فيو بصػحة نسػبة التيمػة إليػو 
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إقراره بالمساىمة في الجريمة المسندة إليو ومف ثـ فإف اإلقرار في مبناه ومعناه ال يخرج عف مضػموف إقراره بالمساىمة في الجريمة المسندة إليو ومف ثـ فإف اإلقرار في مبناه ومعناه ال يخرج عف مضػموف 
االعتػػراؼ وأف التبػػػايف بينيمػػػا ىػػػو أف لممحكمػػػة أف ترتػػػب األثػػػر القػػػانوني لالعتػػػراؼ وىػػػو االكتفػػػاء بػػػو االعتػػراؼ وأف التبػػػايف بينيمػػػا ىػػػو أف لممحكمػػػة أف ترتػػػب األثػػػر القػػػانوني لالعتػػػراؼ وىػػػو االكتفػػػاء بػػػو 

يشتر  فيو أف يتضمف مف الػدالئل مػا يعػزز أدلػة يشتر  فيو أف يتضمف مف الػدالئل مػا يعػزز أدلػة والحكـ عمى الطاعف بغير سماع شيود أما اإلقرار فوالحكـ عمى الطاعف بغير سماع شيود أما اإلقرار ف
الػػػػػدعوى األخػػػػػرى . لمػػػػػا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ ، ولػػػػػئف كػػػػػاف مػػػػػف المقػػػػػرر أف اإلقػػػػػرار فػػػػػي المسػػػػػائل الجنائيػػػػػة        الػػػػػدعوى األخػػػػػرى . لمػػػػػا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ ، ولػػػػػئف كػػػػػاف مػػػػػف المقػػػػػرر أف اإلقػػػػػرار فػػػػػي المسػػػػػائل الجنائيػػػػػة        

بوصػػفو طريقػػا  مػػف طػػرؽ اإلثبػػات إنمػػا ىػػو مػػف العناصػػر التػػي بوصػػفو طريقػػا  مػػف طػػرؽ اإلثبػػات إنمػػا ىػػو مػػف العناصػػر التػػي   –  وغيػػر القضػػائيوغيػػر القضػػائي  القضػػائيالقضػػائي  –بنوعيػػو بنوعيػػو 
متػو فػي اإلثبػات مادامػت تقيمػو عمػى أسػباب سػائغة متػو فػي اإلثبػات مادامػت تقيمػو عمػى أسػباب سػائغة تممؾ محكمة الموضوع كامل الحرية فػي تقػدير قيتممؾ محكمة الموضوع كامل الحرية فػي تقػدير قي

لػػـ يكػػف نصػػا صػػػريحا  لػػـ يكػػف نصػػا صػػػريحا    –عمػػى السػػياؽ المتقػػػدـ عمػػى السػػياؽ المتقػػػدـ   –بيػػد أف مػػا أورده الحكػػـ مػػف أقػػػواؿ الطػػاعف الثػػامف بيػػد أف مػػا أورده الحكػػـ مػػف أقػػػواؿ الطػػاعف الثػػامف 
واضػػحا  فػػي اقتػػراؼ الجػػرائـ التػػي ديػػف الطػػاعنيف بيػػا ، كمػػا ال يسػػتفاد منيػػا ضػػمنا  ارتكػػابيـ األفعػػاؿ واضػػحا  فػػي اقتػػراؼ الجػػرائـ التػػي ديػػف الطػػاعنيف بيػػا ، كمػػا ال يسػػتفاد منيػػا ضػػمنا  ارتكػػابيـ األفعػػاؿ 

انػػت داللتيػػا ال ترقػى إلػػى مرتبػػو اإلقػػرار عمػػى النحػػو المعػػرؼ بػػو انػػت داللتيػػا ال ترقػى إلػػى مرتبػػو اإلقػػرار عمػػى النحػػو المعػػرؼ بػػو المسػندة إلػػييـ ، فيػػذه األقػػواؿ ميمػػا كالمسػندة إلػػييـ ، فيػػذه األقػػواؿ ميمػػا ك
قانونػػا  ومػػف ثػػـ فػػإف تعويػػل الحكػػـ عمػػى ىػػذه األقػػواؿ وتسػػميتيا إقػػرارا  بالجريمػػة يصػػرفيا عػػف معنػػاه بمػػا قانونػػا  ومػػف ثػػـ فػػإف تعويػػل الحكػػـ عمػػى ىػػذه األقػػواؿ وتسػػميتيا إقػػرارا  بالجريمػػة يصػػرفيا عػػف معنػػاه بمػػا 

 يجعمو مشوبا  بالفساد في االستدالؿ الذي أسممو إلى الخطأ في تطبيق القانوف .يجعمو مشوبا  بالفساد في االستدالؿ الذي أسممو إلى الخطأ في تطبيق القانوف .
مف قانوف اإلجراءات الجنائية قد حددت األحواؿ التي يمتنع فييا مف قانوف اإلجراءات الجنائية قد حددت األحواؿ التي يمتنع فييا   145145لما كاف ذلؾ ، وكانت المادة لما كاف ذلؾ ، وكانت المادة   

عمػػى القاضػػي الحكػػـ فػػي الػػدعوى لمػػا بينيػػا وبػػيف وظيفػػة القضػػاء مػػف تعػػارض ومػػف ىػػذه األحػػواؿ أف عمػػى القاضػػي الحكػػـ فػػي الػػدعوى لمػػا بينيػػا وبػػيف وظيفػػة القضػػاء مػػف تعػػارض ومػػف ىػػذه األحػػواؿ أف 
فيتعػيف فيتعػيف   –يكوف لديو معمومات شخصية عف موضوعيا لـ يستقيا مف الجمسة وما طرح فييا مػف أدلػة يكوف لديو معمومات شخصية عف موضوعيا لـ يستقيا مف الجمسة وما طرح فييا مػف أدلػة 

ف يمتنػػع مػػف تمقػػاء نفسػػو عػػف الحكػػـ فػػي الػػدعوى ولػػو لػػـ يطمػػب أحػػد ف يمتنػػع مػػف تمقػػاء نفسػػو عػػف الحكػػـ فػػي الػػدعوى ولػػو لػػـ يطمػػب أحػػد عمػػى القاضػػي فػػي ىػػذه األحػػواؿ أعمػػى القاضػػي فػػي ىػػذه األحػػواؿ أ
ال وقع قضػاؤه بػاطال  متصػال  بالنظػاـ العػاـ بصػدوره مػف قاضػى محظػور عميػو الفصػل  ال وقع قضػاؤه بػاطال  متصػال  بالنظػاـ العػاـ بصػدوره مػف قاضػى محظػور عميػو الفصػل الخصـو رده واء الخصـو رده واء

ومنا  عدـ صالحية القاضي لمفصل في الدعوى ىو خمػو ذىنػو عػف موضػوعيا وأدلتيػا حتػى ومنا  عدـ صالحية القاضي لمفصل في الدعوى ىو خمػو ذىنػو عػف موضػوعيا وأدلتيػا حتػى   -فييا فييا 
أدلتيػػػا فػػػي حيػػػدة وتجػػػرد مخافػػػة أف يمتػػػـز برأيػػػو ومعموماتػػػو أدلتيػػػا فػػػي حيػػػدة وتجػػػرد مخافػػػة أف يمتػػػـز برأيػػػو ومعموماتػػػو يسػػػتطيع أف يػػػزف حجػػػج الخصػػػـو ويقػػػدر يسػػػتطيع أف يػػػزف حجػػػج الخصػػػـو ويقػػػدر 

الشخصية ويتأثر بيما في وزف وتقدير تمؾ الحجج واألدلة التي تشف عنيا معموماتػو الشخصػية ضػنا الشخصية ويتأثر بيما في وزف وتقدير تمؾ الحجج واألدلة التي تشف عنيا معموماتػو الشخصػية ضػنا 
بأحكاـ القضاء مف أف يعمق بيا ثمة ريبو مف جية شخص القاضي لدواع يذعف ليا أغمب الخمػق وأف بأحكاـ القضاء مف أف يعمق بيا ثمة ريبو مف جية شخص القاضي لدواع يذعف ليا أغمب الخمػق وأف 

لة يقع باطال  وتقضى المحكمة بيذا الػبطالف مػف تمقػاء نفسػيا . لة يقع باطال  وتقضى المحكمة بيذا الػبطالف مػف تمقػاء نفسػيا . عمل القاضي أو قضاءه في تمؾ الحاعمل القاضي أو قضاءه في تمؾ الحا
لمػا كػػاف ذلػؾ ، وكػػاف يبػيف مػػف الحكػـ المطعػػوف فيػو أنػػو بنػي قناعتػػو باإلدانػة مػػف بػيف مػػا عػوؿ عميػػو لمػا كػػاف ذلػؾ ، وكػػاف يبػيف مػػف الحكػـ المطعػػوف فيػو أنػػو بنػي قناعتػػو باإلدانػة مػػف بػيف مػػا عػوؿ عميػػو 

( وىػػو تػػاريخ ( وىػػو تػػاريخ   10211021-55-1111عمػػى قولػػو ) ومػػا لمسػػتو المحكمػػة مػػف واقػػع األحػػداث التػػي جػػرت يػػـو عمػػى قولػػو ) ومػػا لمسػػتو المحكمػػة مػػف واقػػع األحػػداث التػػي جػػرت يػػـو 
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مد قناعتػػػو باإلدانػػػة مػػػف واقػػػع معموماتػػػو الشخصػػػية عػػػف األحػػػداث  مد قناعتػػػو باإلدانػػػة مػػػف واقػػػع معموماتػػػو الشخصػػػية عػػػف األحػػػداث  ممػػػا مفػػػاده أنػػػو قػػػد اسػػػتممػػػا مفػػػاده أنػػػو قػػػد اسػػػت  –الواقعػػػة الواقعػػػة 
ومػػف ثػػـ فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو يكػػوف بػػاطال  . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الحكػػـ ومػػف ثػػـ فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو يكػػوف بػػاطال  . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الحكػػـ   –موضػػوع الػػدعوى موضػػوع الػػدعوى 

المطعػوف فيػػو بعػد أف حصػػل واقعػة الػػدعوى وأدلتيػػا تحػدث عػػف نيػة القتػػل بقولػو " وحيػػث إف المحكمػػة  المطعػوف فيػػو بعػد أف حصػػل واقعػة الػػدعوى وأدلتيػػا تحػدث عػػف نيػة القتػػل بقولػو " وحيػػث إف المحكمػػة  
يمػػيف مػػف األوؿ حتػػى الثػػامف ىػػـ مػػف خمقػػوا وأداروا وشػػكموا التجمػػع يمػػيف مػػف األوؿ حتػػى الثػػامف ىػػـ مػػف خمقػػوا وأداروا وشػػكموا التجمػػع قػػد أسػػمفت فيمػػا سػػبق ذكػػره أف المتقػػد أسػػمفت فيمػػا سػػبق ذكػػره أف المت

اإلرىػػابي المشػػار إليػػو وأف ىػػذا التجمػػع ىػػو الػػذي خمػػق فكػػرة جػػرائـ القتػػل العمػػد المقتػػرف بظرفػػي سػػبق اإلرىػػابي المشػػار إليػػو وأف ىػػذا التجمػػع ىػػو الػػذي خمػػق فكػػرة جػػرائـ القتػػل العمػػد المقتػػرف بظرفػػي سػػبق 
اإلصرار والترصد سواء بالنسبة لجػرائـ القتػل العمػد والشػروع فيػو ومػف ثػـ فػإف مجادلػة الػدفاع بتبػرئتيـ اإلصرار والترصد سواء بالنسبة لجػرائـ القتػل العمػد والشػروع فيػو ومػف ثػـ فػإف مجادلػة الػدفاع بتبػرئتيـ 

ـ قياميـ بإتياف فعل القتل العمد والشروع فيو أو ضبط أسمحة بحوزتيـ ىي جياد مػف ـ قياميـ بإتياف فعل القتل العمد والشروع فيو أو ضبط أسمحة بحوزتيـ ىي جياد مػف تأسيسا  عمى عدتأسيسا  عمى عد
الػدفاع فػي غيػػر موضػوعو فكفػى بالمحكمػػة أف أوضػحت أدوار المتيمػػيف عمػى نحػو يتكفػػل بػالرد عمػػى الػدفاع فػي غيػػر موضػوعو فكفػى بالمحكمػػة أف أوضػحت أدوار المتيمػػيف عمػى نحػو يتكفػػل بػالرد عمػػى 
الػػدفاع فػػي ىػػذا المقػػاـ سػػيما عمػػى ضػػوء اإلقػػرار الصػػادر مػػف المػػتيـ الثالػػث عشػػر بتحقيقػػات النيابػػة الػػدفاع فػػي ىػػذا المقػػاـ سػػيما عمػػى ضػػوء اإلقػػرار الصػػادر مػػف المػػتيـ الثالػػث عشػػر بتحقيقػػات النيابػػة 

مسػػػجل عمػػػى االسػػػطوانة المدمجػػػة الموجػػػودة بػػػأحراز القضػػػية والػػػذي أدلػػػى بػػػو لقنػػػاة الجزيػػػرة مسػػػجل عمػػػى االسػػػطوانة المدمجػػػة الموجػػػودة بػػػأحراز القضػػػية والػػػذي أدلػػػى بػػػو لقنػػػاة الجزيػػػرة العامػػػة والالعامػػػة وال
القطريػػػة مػػػف أف ىنػػػاؾ اجتماعػػػا  تػػػـ بمسػػػجد رابعػػػة العدويػػػة ضػػػـ قيػػػادات جماعػػػة األخػػػواف اإلرىابيػػػة القطريػػػة مػػػف أف ىنػػػاؾ اجتماعػػػا  تػػػـ بمسػػػجد رابعػػػة العدويػػػة ضػػػـ قيػػػادات جماعػػػة األخػػػواف اإلرىابيػػػة 
وتحػػػالف مػػػا يسػػػمى بػػػدعـ الشػػػرعية اتفقػػػوا مػػػف خاللػػػو أف ىنػػػاؾ انقالبػػػا قويػػػا وأنيػػػـ بػػػيف خيػػػاريف أمػػػا وتحػػػالف مػػػا يسػػػمى بػػػدعـ الشػػػرعية اتفقػػػوا مػػػف خاللػػػو أف ىنػػػاؾ انقالبػػػا قويػػػا وأنيػػػـ بػػػيف خيػػػاريف أمػػػا 

ب لتنظػػيـ الصػػفوؼ أو المواجيػػة وكػػاف القػػرار باإلجمػػاع ىػػو المواجيػػة وأف مػػف تبعػػات ذلػػؾ ب لتنظػػيـ الصػػفوؼ أو المواجيػػة وكػػاف القػػرار باإلجمػػاع ىػػو المواجيػػة وأف مػػف تبعػػات ذلػػؾ االنسػػحااالنسػػحا
والمقولة سمفا ىو القتل ". لما كاف ذلؾ ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا  عف غيرىػا مػف جػرائـ والمقولة سمفا ىو القتل ". لما كاف ذلؾ ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا  عف غيرىػا مػف جػرائـ 
التعػػػدي عمػػػى الػػػنفس بعنصػػػر خػػػاص ىػػػو أف يقصػػػد الجػػػاني مػػػف ارتكابػػػو الفعػػػل الجنػػػائي إزىػػػاؽ روح التعػػػدي عمػػػى الػػػنفس بعنصػػػر خػػػاص ىػػػو أف يقصػػػد الجػػػاني مػػػف ارتكابػػػو الفعػػػل الجنػػػائي إزىػػػاؽ روح 

مجني عميو وىذا العنصر الخاص يختمف عف القصػد الجنػائي العػاـ الػذي يتطمبػو القػانوف فػي سػائر مجني عميو وىذا العنصر الخاص يختمف عف القصػد الجنػائي العػاـ الػذي يتطمبػو القػانوف فػي سػائر الال
نمػػا ىػػو  نمػػا ىػػو تمػؾ الجػػرائـ وىػػو بطبيعتػػو أمػػر يبطنػو الجػػاني ويضػػمره فػػي نفسػػو فػال يػػدرؾ بػػالحس الظػػاىر واء تمػؾ الجػػرائـ وىػػو بطبيعتػػو أمػػر يبطنػو الجػػاني ويضػػمره فػػي نفسػػو فػال يػػدرؾ بػػالحس الظػػاىر واء
يسػػػػتخمص مػػػػف اإلمػػػػارات والمظػػػػاىر الخارجيػػػػة التػػػػي تػػػػدؿ عميػػػػو ، واستخالصػػػػو مػػػػف ىػػػػذه اإلمػػػػارات يسػػػػتخمص مػػػػف اإلمػػػػارات والمظػػػػاىر الخارجيػػػػة التػػػػي تػػػػدؿ عميػػػػو ، واستخالصػػػػو مػػػػف ىػػػػذه اإلمػػػػارات 

ف كاف مف شأف محكمة الموضوع إال أنو يتعيف أف يكوف ما أثبتو الحكـ فييػا كافيػا  بذاتػو والمظوالمظ ف كاف مف شأف محكمة الموضوع إال أنو يتعيف أف يكوف ما أثبتو الحكـ فييػا كافيػا  بذاتػو اىر واء اىر واء
لمكشف عف قياـ ذلؾ القصد الخاص ولما كاف ما أورده الحكـ ال يفيد في مجموعة سوى الحديث عف لمكشف عف قياـ ذلؾ القصد الخاص ولما كاف ما أورده الحكـ ال يفيد في مجموعة سوى الحديث عف 

بيب .     بيب .     األفعػػاؿ الماديػػػة التػػػي اقترفيػػا الطػػػاعنوف ومػػػف ثػػػـ فػػإف الحكػػػـ يكػػػوف مشػػوبا  بالقصػػػور فػػػي التسػػػاألفعػػاؿ الماديػػػة التػػػي اقترفيػػا الطػػػاعنوف ومػػػف ثػػػـ فػػإف الحكػػػـ يكػػػوف مشػػوبا  بالقصػػػور فػػػي التسػػػ
لما كاف ذلؾ ، وكاف مػف المقػرر أف سػبق اإلصػرار حالػة ذىنيػة تقػـو بػنفس الجػاني فػال يسػتطيع أحػد لما كاف ذلؾ ، وكاف مػف المقػرر أف سػبق اإلصػرار حالػة ذىنيػة تقػـو بػنفس الجػاني فػال يسػتطيع أحػد 
أف يشيد بيا مباشرة بل تستفاد مف وقائع خارجية يستخمصيا القاضي منيا استخالصا  مػا داـ موجػب أف يشيد بيا مباشرة بل تستفاد مف وقائع خارجية يستخمصيا القاضي منيا استخالصا  مػا داـ موجػب 
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(11) 

 

حػق الجػاني أف يكػوف فػي حػق الجػاني أف يكػوف فػي ىذه الوقائع والظروؼ ال يتنافر عقال  مع ىذا االستنتاج ويشتر  لتوافره فػي ىذه الوقائع والظروؼ ال يتنافر عقال  مع ىذا االستنتاج ويشتر  لتوافره فػي 
حالة يتسنى لو فييا التفكير في عممو والتصميـ عميو فػي رويػة وىػدوء . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الحكػـ حالة يتسنى لو فييا التفكير في عممو والتصميـ عميو فػي رويػة وىػدوء . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الحكػـ 
المطعػػوف فيػػو لػػـ يعػػف بالتحػػدث اسػػتقالال  عػػف ىػػذا الظػػرؼ كمػػا أف مػػا أورده فػػي بيانػػو لواقعػػة الػػدعوى المطعػػوف فيػػو لػػـ يعػػف بالتحػػدث اسػػتقالال  عػػف ىػػذا الظػػرؼ كمػػا أف مػػا أورده فػػي بيانػػو لواقعػػة الػػدعوى 

ف تػػوافرت لػػو فػػي ظػػاىر األمػػر مقومػػات ىػػذا الظػػرؼ كمػػا ف تػػوافرت لػػو فػػي ظػػاىر األمػػر مقومػػات ىػػذا الظػػرؼ كمػػاوأدلتيػػا واء ىػػو معػػرؼ بػػو فػػي القػػانوف إال أف   ىػػو معػػرؼ بػػو فػػي القػػانوف إال أف     وأدلتيػػا واء
مػػا سػػاقو الحكػػـ فػػي ىػػذا الشػػأف مػػف عبػػارات مرسػػمة لػػيس فػػي حقيقتيػػا إال ترديػػدا  لوقػػائع الػػدعوى كمػػا مػػا سػػاقو الحكػػـ فػػي ىػػذا الشػػأف مػػف عبػػارات مرسػػمة لػػيس فػػي حقيقتيػػا إال ترديػػدا  لوقػػائع الػػدعوى كمػػا 
أوردىػػا فػػي صػػدره وبسػػطا  لمعنػػى سػػبق اإلصػػرار وشػػروطو وال يعػػدو أف يكػػوف تعبيػػر عػػف تمػػؾ الحالػػة أوردىػػا فػػي صػػدره وبسػػطا  لمعنػػى سػػبق اإلصػػرار وشػػروطو وال يعػػدو أف يكػػوف تعبيػػر عػػف تمػػؾ الحالػػة 

ظيرىا بمػػا يػػدؿ عمييػػا وأف تبػػيف الوقػػائع ظيرىا بمػػا يػػدؿ عمييػػا وأف تبػػيف الوقػػائع التػػي تقػػـو بػػنفس الجػػاني والتػػي يتعػػيف عمػػى المحكمػػة أف تسػػتالتػػي تقػػـو بػػنفس الجػػاني والتػػي يتعػػيف عمػػى المحكمػػة أف تسػػت
واإلمارات والمظاىر الخارجية التي تكشف عنيا مما كاف ينبغي عمػى المحكمػة معػو أف توضػح كيػف واإلمارات والمظاىر الخارجية التي تكشف عنيا مما كاف ينبغي عمػى المحكمػة معػو أف توضػح كيػف 
انتيػػت إلػػى ثبػػوت تػػوافر ظػػرؼ سػػبق اإلصػػرار فػػي حػػق الطػػاعنيف وذلػػؾ بعػػد أف خمػػت أدلػػة الػػدعوى انتيػػت إلػػى ثبػػوت تػػوافر ظػػرؼ سػػبق اإلصػػرار فػػي حػػق الطػػاعنيف وذلػػؾ بعػػد أف خمػػت أدلػػة الػػدعوى 

بػإقرار الطػاعف الثػامف ممػا يػدؿ عمػى ذلػػؾ بػإقرار الطػاعف الثػامف ممػا يػدؿ عمػى ذلػػؾ المتمثمػة فػي أقػواؿ الشػيود والتقػارير الفنيػة ومػا سػمى خطػأ المتمثمػة فػي أقػواؿ الشػيود والتقػارير الفنيػة ومػا سػمى خطػأ 
ذ فاتو ذلؾ فإنو يكوف قد شابو القصور في التسبيب . لما كاف ذلؾ ، وكانت المادة الثانية مػف  ذ فاتو ذلؾ فإنو يكوف قد شابو القصور في التسبيب . لما كاف ذلؾ ، وكانت المادة الثانية مػف يقينا واء يقينا واء

قػػػػد نصػػػػت     قػػػػد نصػػػػت       23682368لسػػػػنة لسػػػػنة   8585بشػػػػأف التجميػػػػر المعػػػػدؿ بالقػػػػانوف رقػػػػـ بشػػػػأف التجميػػػػر المعػػػػدؿ بالقػػػػانوف رقػػػػـ   23242324لسػػػػنة لسػػػػنة   2020القػػػػانوف رقػػػػـ القػػػػانوف رقػػػػـ 
مػف خمسػة أشػخاص عمػى األقػل ارتكػاب جريمػة مػا مػف خمسػة أشػخاص عمػى األقػل ارتكػاب جريمػة مػا عمى أنو " إذا كاف الغرض مػف التجميػر المؤلػف عمى أنو " إذا كاف الغرض مػف التجميػر المؤلػف 

أو منع أو تعطيػل تنفيػذ القػوانيف أو المػوائح ...... فكػل شػخص مػف المتجميػريف اشػترؾ فػي التجميػر أو منع أو تعطيػل تنفيػذ القػوانيف أو المػوائح ...... فكػل شػخص مػف المتجميػريف اشػترؾ فػي التجميػر 
وىو عالـ بالغرض منو أو عمـ بيذا الغرض ولـ يبتعد عنو .... يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سػتة وىو عالـ بالغرض منو أو عمـ بيذا الغرض ولـ يبتعد عنو .... يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سػتة 

صػريا  ". كمػا نصػت المػادة الرابعػة مػف القػانوف ذاتػو عمػى          صػريا  ". كمػا نصػت المػادة الرابعػة مػف القػانوف ذاتػو عمػى          أشير أو بغرامة ال تتجاوز عشريف جنييػا  مأشير أو بغرامة ال تتجاوز عشريف جنييػا  م
أنو " يعاقب مدبروا والتجمير الذي يقع تحت حكـ المادة الثانية مف ىذا القانوف بػنفس العقوبػات التػي أنو " يعاقب مدبروا والتجمير الذي يقع تحت حكـ المادة الثانية مف ىذا القانوف بػنفس العقوبػات التػي 
يعاقػػػب بيػػػا األشػػػخاص الػػػداخموف فػػػي التجميػػػر ويكونػػػوف مسػػػئوليف جنائيػػػا  عػػػف كػػػل فعػػػل يرتكبػػػو أي يعاقػػػب بيػػػا األشػػػخاص الػػػداخموف فػػػي التجميػػػر ويكونػػػوف مسػػػئوليف جنائيػػػا  عػػػف كػػػل فعػػػل يرتكبػػػو أي 

ص فػػي سػػبيل الغػػرض المقصػػود مػػف التجميػػر ......". ومفػػاد مػػا تقػػدـ أف ص فػػي سػػبيل الغػػرض المقصػػود مػػف التجميػػر ......". ومفػػاد مػػا تقػػدـ أف شػػخص مػػف ىػػؤالء األشػػخاشػػخص مػػف ىػػؤالء األشػػخا
جريمة التجمير والتػدبير ليػا جريمػة تعػد فػي حكػـ القػانوف جنحػة ، أمػا لػو ارتكػب المتجميػروف جنايػة جريمة التجمير والتػدبير ليػا جريمػة تعػد فػي حكػـ القػانوف جنحػة ، أمػا لػو ارتكػب المتجميػروف جنايػة 
فيعاقب مدبروا التجمير بذات عقوبة المتجمير . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيػو قػد اعتنػق فيعاقب مدبروا التجمير بذات عقوبة المتجمير . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيػو قػد اعتنػق 

لواقعػػػة الػػػدعوى إذ أورد بمدوناتػػػو تػػػارة أف الطػػػاعنيف مػػػف األوؿ إلػػػى الخػػػػامس لواقعػػػة الػػػدعوى إذ أورد بمدوناتػػػو تػػػارة أف الطػػػاعنيف مػػػف األوؿ إلػػػى الخػػػػامس   صػػػورتيف متعارضػػػتيفصػػػورتيف متعارضػػػتيف
فاعموف أصميوف في جريمة التدبير لمتجميػر ثػـ عػاد واعتبػرىـ شػركاء فػي جريمػة القتػل العمػد المقتػرف فاعموف أصميوف في جريمة التدبير لمتجميػر ثػـ عػاد واعتبػرىـ شػركاء فػي جريمػة القتػل العمػد المقتػرف 



 ق:ق:  8585لسنة لسنة   71157115تابع الطعن رقم تابع الطعن رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) 

 

بظرؼ سبق اإلصرار والتي ارتكبيا المتجميروف ثـ عاد وانتيى إلى إدانتيـ بوصػفيـ فػاعميف أصػمييف بظرؼ سبق اإلصرار والتي ارتكبيا المتجميروف ثـ عاد وانتيى إلى إدانتيـ بوصػفيـ فػاعميف أصػمييف 
التدبير لمتجمير فإف اعتناؽ الحكـ ىاتيف الصورتيف المتعارضتيف والفػارؽ بػي ف بينيمػا يػدؿ التدبير لمتجمير فإف اعتناؽ الحكـ ىاتيف الصورتيف المتعارضتيف والفػارؽ بػي ف بينيمػا يػدؿ   في جريمةفي جريمة

عمػػى اخػػتالؿ فكرتػػو عػػف عناصػػر الوقػػائع الثابتػػة األمػػر الػػذي يسػػتحيل معػػو عمػػى محكمػػة الػػنقض أف عمػػى اخػػتالؿ فكرتػػو عػػف عناصػػر الوقػػائع الثابتػػة األمػػر الػػذي يسػػتحيل معػػو عمػػى محكمػػة الػػنقض أف 
تتعػػرؼ عمػػى أي أسػػاس كونػػت محكمػػة الموضػػوع عقيػػدتيا فػػي الػػدعوى فضػػال  عمػػا ينبػػ  عنػػو مػػف أف تتعػػرؼ عمػػى أي أسػػاس كونػػت محكمػػة الموضػػوع عقيػػدتيا فػػي الػػدعوى فضػػال  عمػػا ينبػػ  عنػػو مػػف أف 

لـ تكف واضحة لدييا بالقدر الذي يؤمف معو خطؤىا فػي تقػدير مسػئولية الطػاعنيف ممػا يتعػذر لـ تكف واضحة لدييا بالقدر الذي يؤمف معو خطؤىا فػي تقػدير مسػئولية الطػاعنيف ممػا يتعػذر الواقعة الواقعة 
معػػو الوقػػوؼ عمػػى مبمػػغ أثػػر ذلػػؾ الفيػػـ القػػانوني الخػػاط  الػػذي تػػردت فيػػو المحكمػػة فػػي شػػأف العقوبػػة معػػو الوقػػوؼ عمػػى مبمػػغ أثػػر ذلػػؾ الفيػػـ القػػانوني الخػػاط  الػػذي تػػردت فيػػو المحكمػػة فػػي شػػأف العقوبػػة 
  واجبػػة التطبيػػق عمػػى الطػػاعنيف ومػػف ثػػـ يكػػوف حكميػػا قاصػػرا  متخػػاذال  فػػي أسػػبابو متناقضػػا فػػي بيانػػوواجبػػة التطبيػػق عمػػى الطػػاعنيف ومػػف ثػػـ يكػػوف حكميػػا قاصػػرا  متخػػاذال  فػػي أسػػبابو متناقضػػا فػػي بيانػػو
الواقعػة تناقضػا يعيبػػو بمػا يبطمػو . لمػػا كػاف ذلػؾ ، وكػػاف مػف المقػرر أنػػو متػى عيػد المػػتيـ إلػى محػػاـ الواقعػة تناقضػا يعيبػػو بمػا يبطمػو . لمػػا كػاف ذلػؾ ، وكػػاف مػف المقػرر أنػػو متػى عيػد المػػتيـ إلػى محػػاـ 
ذا إسػتأجل نظػر الػدعوى ورأت  ذا إسػتأجل نظػر الػدعوى ورأت بميمة الدفاع عنو فإنو يتعػيف عمػى المحكمػة أف تسػتمع إلػى مرافعتػو واء بميمة الدفاع عنو فإنو يتعػيف عمػى المحكمػة أف تسػتمع إلػى مرافعتػو واء

فاعػػػو      فاعػػػو      المحكمػػػة أال تجيبػػػو إلػػػى طمبػػػو وجػػػب عمييػػػا أف تنبيػػػو إلػػػى رفػػػض طمػػػب التأجيػػػل حتػػػى يبػػػدى دالمحكمػػػة أال تجيبػػػو إلػػػى طمبػػػو وجػػػب عمييػػػا أف تنبيػػػو إلػػػى رفػػػض طمػػػب التأجيػػػل حتػػػى يبػػػدى د
أو يتخذ ما يشاء مف إجراءات يممييا عميو واجبو ويراىا كفيمة بصػوف حقػوؽ موكمػو . لمػا كػاف ذلػؾ ، أو يتخذ ما يشاء مف إجراءات يممييا عميو واجبو ويراىا كفيمة بصػوف حقػوؽ موكمػو . لمػا كػاف ذلػؾ ، 

أف المحػاميف الحاضػريف أف المحػاميف الحاضػريف   10241024-66-2323وكاف البيف مف محضر جمسة المرافعة األخيرة المعقودة في وكاف البيف مف محضر جمسة المرافعة األخيرة المعقودة في 
افعػػػة فكػػػاف مػػػف افعػػػة فكػػػاف مػػػف قػػػد اقتصػػػروا عمػػػى طمػػػب التأجيػػػل لممر قػػػد اقتصػػػروا عمػػػى طمػػػب التأجيػػػل لممر   –مػػػع المتيمػػػيف الثالػػػث والثػػػامف والثالػػػث عشػػػر مػػػع المتيمػػػيف الثالػػػث والثػػػامف والثالػػػث عشػػػر 

لمنطق بػالحكـ وانتيػت لمنطق بػالحكـ وانتيػت   10241024//88//11المحكمة أف قررت إقفاؿ باب المرافعة في الدعوى وحددت جمسة المحكمة أف قررت إقفاؿ باب المرافعة في الدعوى وحددت جمسة 
إلػػى إدانػػة ىػػؤالء الطػػاعنوف دوف أف تنبػػو الػػدفاع عػػف كػػل مػػنيـ إلػػى رفػػض طمػػب التأجيػػل ، فػػإف حػػق إلػػى إدانػػة ىػػؤالء الطػػاعنوف دوف أف تنبػػو الػػدفاع عػػف كػػل مػػنيـ إلػػى رفػػض طمػػب التأجيػػل ، فػػإف حػػق 

اية يكوف قد قصر اية يكوف قد قصر المتيـ في االستعانة بمدافع وىو أيضا  واجب عمى المحكمة حيف يكوف االتياـ بجنالمتيـ في االستعانة بمدافع وىو أيضا  واجب عمى المحكمة حيف يكوف االتياـ بجن
عػػف بمػػوغ غايتػػو وتعطمػػت حكمػػو تقريػػره بمػػا يبطػػل إجػػراءات المحاكمػػة ويوجػػب نقػػض الحكػػـ المطعػػوف عػػف بمػػوغ غايتػػو وتعطمػػت حكمػػو تقريػػره بمػػا يبطػػل إجػػراءات المحاكمػػة ويوجػػب نقػػض الحكػػـ المطعػػوف 
فيو واإلعادة حتى تتاح لممتيـ فرصة إبداء دفاعو عمى الوجو المبسو  قانونا  وال يغير مف ىػذا النظػر فيو واإلعادة حتى تتاح لممتيـ فرصة إبداء دفاعو عمى الوجو المبسو  قانونا  وال يغير مف ىػذا النظػر 

عتبػػرت الػػدفاع حاضػػرا  عػػف عتبػػرت الػػدفاع حاضػػرا  عػػف مػػف أف المحكمػػة ا مػػف أف المحكمػػة ا   –منػػو منػػو   2828بالصػػحيفة رقػػـ بالصػػحيفة رقػػـ   –مػػا أثبتػػو الحكػػـ بمدوناتػػو مػػا أثبتػػو الحكػػـ بمدوناتػػو 
المتيميف جميعا  وأف المحكمة تعاممت مع الدفاع كفريق واحد يتػولى ميمػة الػدفاع عػف كافػة المتيمػيف المتيميف جميعا  وأف المحكمة تعاممت مع الدفاع كفريق واحد يتػولى ميمػة الػدفاع عػف كافػة المتيمػيف 
فذلؾ مردود عميو بما ىو مقرر بأف القانوف يوجب أف يكوف مع المػتيـ بجنايػة أمػاـ محكمػة الجنايػات فذلؾ مردود عميو بما ىو مقرر بأف القانوف يوجب أف يكوف مع المػتيـ بجنايػة أمػاـ محكمػة الجنايػات 

يـ حػر فػي اختيػار محاميػة وأف حقػو فػي يـ حػر فػي اختيػار محاميػة وأف حقػو فػي محاـ يتولى الدفاع عنو ، واألصػل فػي ىػذا الوجػوب أف المػتمحاـ يتولى الدفاع عنو ، واألصػل فػي ىػذا الوجػوب أف المػت
  –كمػا ىػو الحػاؿ فػي الػدعوى الراىنػة كمػا ىػو الحػاؿ فػي الػدعوى الراىنػة   –ذلؾ مقػدـ عمػى حػق المحكمػة فػي تعيينػو فػإذا اختػار محاميػا  ذلؾ مقػدـ عمػى حػق المحكمػة فػي تعيينػو فػإذا اختػار محاميػا  
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فمػػيس لمقاضػػي أف يفتػػأت عمػػى اختيػػاره ويعػػيف لػػو مػػدافعا  أخػػر ىػػذا فضػػال  عػػف أف الثابػػت مػػف مراجعػػة فمػػيس لمقاضػػي أف يفتػػأت عمػػى اختيػػاره ويعػػيف لػػو مػػدافعا  أخػػر ىػػذا فضػػال  عػػف أف الثابػػت مػػف مراجعػػة 
فاع عنو ولـ يثبت أف المتيميف قػد أبػدوا فاع عنو ولـ يثبت أف المتيميف قػد أبػدوا محاضر جمسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعف لمدمحاضر جمسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعف لمد

موافقػػػة عمػػػى أف يترافػػػع المحػػػامى الحاضػػػر مػػػع المػػػتيـ األوؿ عػػػف بػػػاقي المحػػػاميف . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، موافقػػػة عمػػػى أف يترافػػػع المحػػػامى الحاضػػػر مػػػع المػػػتيـ األوؿ عػػػف بػػػاقي المحػػػاميف . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، 
  10221022لسػػػنة لسػػػنة   2020مكػػػررا  مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات والمضػػػافة بالمرسػػػـو بقػػػانوف رقػػػـ مكػػػررا  مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات والمضػػػافة بالمرسػػػـو بقػػػانوف رقػػػـ   157157وكانػػػت المػػػادة وكانػػػت المػػػادة 

فػي نػص آخػر يعاقػب بػالحبس مػدة ال تقػل فػي نػص آخػر يعاقػب بػالحبس مػدة ال تقػل   نصت عمى أنو " مع عػدـ اإلخػالؿ بأيػة عقوبػة أشػد واردةنصت عمى أنو " مع عػدـ اإلخػالؿ بأيػة عقوبػة أشػد واردة
عػػػػف سػػػػنة كػػػػل مػػػػف قػػػػاـ بنفسػػػػو أو بواسػػػػطة الغيػػػػر باسػػػػتعراض القػػػػوة أو التمػػػػويح بػػػػالعنف أو التيديػػػػد     عػػػػف سػػػػنة كػػػػل مػػػػف قػػػػاـ بنفسػػػػو أو بواسػػػػطة الغيػػػػر باسػػػػتعراض القػػػػوة أو التمػػػػويح بػػػػالعنف أو التيديػػػػد     

بأييما .... وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقل عف سنتيف وال تجاوز خمػس سػنوات إذا وقػع الفعػل مػف بأييما .... وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقل عف سنتيف وال تجاوز خمػس سػنوات إذا وقػع الفعػل مػف 
ـ عميػو تحػت مراقبػة الشػرطة مػدة مسػػاوية ـ عميػو تحػت مراقبػة الشػرطة مػدة مسػػاوية شخصػيف فػأكثر ويقضػى فػي جميػع األحػواؿ بوضػع المحكػو شخصػيف فػأكثر ويقضػى فػي جميػع األحػواؿ بوضػع المحكػو 

لمدة العقوبة المحكـو بيا عميو " ولما كاف األصل أف العقوبة األصمية المقررة ألشػد الجػرائـ المرتبطػة لمدة العقوبة المحكـو بيا عميو " ولما كاف األصل أف العقوبة األصمية المقررة ألشػد الجػرائـ المرتبطػة 
ببعضػيا ارتباطػا  ال يقبػل التجزئػػة تجػب العقوبػات األصػػمية المقػررة لمػا عػػداىا مػف جػرائـ دوف أف يمتػػد ببعضػيا ارتباطػا  ال يقبػل التجزئػػة تجػب العقوبػات األصػػمية المقػررة لمػا عػػداىا مػف جػرائـ دوف أف يمتػػد 

التػػي تحمػػل فػػي طياتيػػا فكػػرة رد الشػػيء إلػػى أصػػمة أو التعػػويض التػػي تحمػػل فػػي طياتيػػا فكػػرة رد الشػػيء إلػػى أصػػمة أو التعػػويض ىػػذا الجػػب إلػػى العقوبػػات التكميميػػة ىػػذا الجػػب إلػػى العقوبػػات التكميميػػة 
المػػدني لمخزانػػة أو كانػػت ذات طبيعػػة وقائيػػة كالمصػػادرة ومراقبػػة البػػوليس والتػػي ىػػي فػػي واقػػع أمرىػػا المػػدني لمخزانػػة أو كانػػت ذات طبيعػػة وقائيػػة كالمصػػادرة ومراقبػػة البػػوليس والتػػي ىػػي فػػي واقػػع أمرىػػا 
عقوبات نوعية مراعى فييا طبيعة الجريمة ولذلؾ يجب توقيعيا ميما تكف العقوبات المقررة لمػا يػرتبط عقوبات نوعية مراعى فييا طبيعة الجريمة ولذلؾ يجب توقيعيا ميما تكف العقوبات المقررة لمػا يػرتبط 

أخػػرى والحكػػـ بيػػا مػػع عقوبػػة الجريمػػة األشػػد . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف ممػػا أخػػرى والحكػػـ بيػػا مػػع عقوبػػة الجريمػػة األشػػد . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف ممػػا   بتمػػؾ الجريمػػة مػػف جػػرائـبتمػػؾ الجريمػػة مػػف جػػرائـ
يصػػػػػػػػدؽ عميػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػر عقوبػػػػػػػػة الوضػػػػػػػػع تحػػػػػػػػت مراقبػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرطة المنصػػػػػػػػوص عمييػػػػػػػػا فػػػػػػػػي               يصػػػػػػػػدؽ عميػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػر عقوبػػػػػػػػة الوضػػػػػػػػع تحػػػػػػػػت مراقبػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرطة المنصػػػػػػػػوص عمييػػػػػػػػا فػػػػػػػػي               

مػػػػف قػػػػانوف العقوبػػػػات فػػػػإف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو إذ أغفػػػػل القضػػػػاء بوضػػػػع مػػػػف قػػػػانوف العقوبػػػػات فػػػػإف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو إذ أغفػػػػل القضػػػػاء بوضػػػػع   11مكػػػػررا  / مكػػػػررا  /   157157المػػػػادة المػػػػادة 
ف تحت مراقبة الشػرطة مػدة مسػاوية لمػدة العقوبػة المحكػـو بيػا عمػييـ ف تحت مراقبة الشػرطة مػدة مسػاوية لمػدة العقوبػة المحكػـو بيػا عمػييـ الطاعنيف مف السادس إلى الثامالطاعنيف مف السادس إلى الثام

ممػا كػاف يػؤذف لمحكمػة الػنقض تصػحيح ممػا كػاف يػؤذف لمحكمػة الػنقض تصػحيح   –إعماال  لنص المادة سػالفة البيػاف يكػوف قػد خػالف القػانوف إعماال  لنص المادة سػالفة البيػاف يكػوف قػد خػالف القػانوف 
  –إال أنػػو لمػػا كػػاف ىػػذا الطعػػف مرفوعػػا مػػف المحكػػـو عمػػييـ وحػػدىـ دوف النيابػػة العامػػة إال أنػػو لمػػا كػػاف ىػػذا الطعػػف مرفوعػػا مػػف المحكػػـو عمػػييـ وحػػدىـ دوف النيابػػة العامػػة   –ىػػذا الخطػػأ ىػػذا الخطػػأ 

تممؾ تصحيح ىذا الخطأ الذي وقػع فيػو الحكػـ حتػى ال يضػار الطػاعف بطعنػو تممؾ تصحيح ىذا الخطأ الذي وقػع فيػو الحكػـ حتػى ال يضػار الطػاعف بطعنػو   فإف محكمة النقض الفإف محكمة النقض ال
جػراءات الطعػف أمػاـ محكمػة الػنقض الصػادر   4141طبقا  لألصل المقرر في المادة طبقا  لألصل المقرر في المادة  جػراءات الطعػف أمػاـ محكمػة الػنقض الصػادر مف قانوف حاالت واء مف قانوف حاالت واء

. لمػػا كػػاف مػػا تقػػدـ ، فإنػػو يتعػػيف نقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو واإلعػػادة . لمػػا كػػاف مػػا تقػػدـ ، فإنػػو يتعػػيف نقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو واإلعػػادة   23732373لسػػنة لسػػنة   7575بالقػػانوف رقػػـ بالقػػانوف رقػػـ 
  –اعف الثالػػث عصػػاـ الػػديف   حسػػيف العريػػاف والػػذي قضػػى بعػػدـ جػػواز طعنػػو اعف الثالػػث عصػػاـ الػػديف   حسػػيف العريػػاف والػػذي قضػػى بعػػدـ جػػواز طعنػػو لمطػػاعنيف عػػدا الطػػلمطػػاعنيف عػػدا الطػػ
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وباقي المحكـو عمييـ لكوف الحكـ قد صدر ليـ غيابيا  مف محكمة الجنايات إذ يبطل الحكػـ حتمػا إذا وباقي المحكـو عمييـ لكوف الحكـ قد صدر ليـ غيابيا  مف محكمة الجنايات إذ يبطل الحكػـ حتمػا إذا 
حضر المحكـو عميو في غيبتو أو قبض عميو قبل سقو  الحكـ بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى مف حضر المحكـو عميو في غيبتو أو قبض عميو قبل سقو  الحكـ بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى مف 

مػف قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة دوف حاجػة لبحػث بػاقي مػف قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة دوف حاجػة لبحػث بػاقي   137137كمة إعمػاال  لػنص المػادة كمة إعمػاال  لػنص المػادة جديد أماـ المحجديد أماـ المح
   أوجو الطعف .           أوجو الطعف .           

 فلهــذه األسباب 
 .  ..........بعدـ جواز الطعف المقدـ مف الطاعف  :أوال  حكمت المحكمة  

بنقض الحكـ المطعوف فيو شكال  وفى الموضوع  .........ثانيا  : بقبوؿ الطعف المقدـ مف الطاعنيف 
لثالث والذي قضى بعدـ جواز طعنو وباقي المحكـو عمييـ غيابيا  لمطاعنيف عدا الطاعف ا عادةاإلو 
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