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المعهد العالي للقضاء
المادة :طرق البحث القانوني
الفصل :الثاني
المجموعة :الثالثة والرابعة
المحاضر :د .عيـاد دربال
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المحاضرة الثامنة
إعالن:
 سنقسم هذه احملاضرة ،إبذنه تعاىل ،إىل ثالثة أقسام:األول ،تدارس املثلب الثاين يف املذكرات القضائية؛
الثاين ،مناقشة بعض التطبيقات هلذا العيب؛
الثالث ،مراجعة سريعة ألهم موضوعات املادة؛
الرابع ،عرض عناصر مهمة تتعلق ابالمتحان النهائي؛
 سنحتاج إىل مد زمن احملاضرة ربع ساعة ،حبيث تنتهي األوىل عند  ،11:45والثانيةعند 14:15؛
 حلضور هذه احملاضرة واملشاركة ييها أيمية ااصة.وهللا املويق
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مثالب في المذكرات القضائية
مالحظة :هذه مسودة تحت التعديل .ستظل كذلك ما ظهرت هذه املالحظة.

المطلب األول :القصور في التسبيب
....

المطلب الثاني :الفساد في االستدالل
الفرع األول :التعريف باالستدالل
َّ
استدل .وهو في اللغة طلب الدليل .يقال :استدل فالن على الش يء:
االستدالل مصدر
ا
طلب داللة عليه ،واستدل بالش يء على الش يء :اتخذه دليال عليه ،واستدل على األمر بكذا:
وجد فيه ما يرشده إليه .فهو ،إذن ،طلب اإلرشاد واالهتداء إلى املطلوب.
وعند املناطقة ،االستدالل استخالص قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا
معلومة.
وهو عند املتكلمين ،عملية عقلية يجريها الباحث بقصد استخراج داللة الدليل على
الحكم.
وعند األصوليين ،هو طلب الداللة للوصول إلى العلم باملدلول.
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عملية االستدالل ال تتعلق إذن ،بوجود الدليل أو عدمه ،بل بسالمة استخالص النتيجة
منه.
الفرع الثاني :االستدالل في األعمال القضائية
تتمحور مواضيع املذكرات القضائية على منازعات قانونية يناضل كل خصم فيها وكل
َ
وكل في ذلك يورد من األدلة ما َّ
حكم من أجل إقامة الحجة على سالمة اتجاههٌّ .
يتلمس فيه
الشاهد على صحة موقفه .على أن كفاية هذه األدلة تظل متوقفة على داللتها القانونية
 1د .أسعد عبدالغين السيد الكفراوي ،االستدالل عند األصوليني ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األوىل  ،2002ص -19
.26
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َ
املستشهد عليه .ولهذا ،ينشط كل هؤالء في إجراء عمليات استدالل بأحكام
والعقلية على
القانون ،وبوقائع الدعوى وأدلتها ،وباملسلمات العقلية على صحة مواقفهم .لكن لالستدالل في
الحكم القضائي أهميته الخاصة .فهو الفيصل في املنازعة ،وال يصدر إال بعد إحاطة القاض ي
ا ا
وردا .وعليه ،فنطاق استدالله َ
لهو
بكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع املبداة ضدها عرضا
من الشمول بما يستغرق باإليراد والوزن استدالالت أطراف الدعوى جميعهم.
ولسالمة استدالل القاض ي على الحكم الذي انتهى إليه ،يجب أن ينطوي االستنباط
فيه على عمليتين اثنتين:
ا
ا
األولى ،استخالصه للحكم من األدلة والوقائع استخالصا سائغا يوافق القانون والعقل.
فال يكفي لسالمة التسبيب إيراد األسباب التي أقام عليها القاض ي حكمه .يجب ،عالوة على ذلك،
ا
أن يكون استدالله بها مؤديا ،بحكم اللزوم العقلي ،إلى النتيجة التي استخلصها منها .وال يكون
كذلك إال إذا تضمنت حيثيات الحكم ما يدل على إحاطة املحكمة ،عن بصر وبصيرة ،بوقائع
ا
كال منها بميزان القانون ،ثم استنتجت منها ما انتهت إليه دون
الدعوى ،وناقشت أدلتها ،ووزنت
تعسف وال مخالفة لطبائع األمور؛
ا
ا
َ
لدفوع الجوهرية املبداة من الخصوم بأسباب سائغة تبرر قانونا وعقال هذا
الثاني ،رده ا
الرد .ويقصد بالدفوع الجوهرية ،كما تقدم ،تلك التي إن صحت ،لغيرت وجه الرأي في الدعوى.
ا
فإذا لم يتقيد القاض ي بذلك ،بأن بنى حكمه على ما ال يصلح التأسيس عليه عقال ،أو
ا
أنه غض الطرف عن دفع جوهري ،كان استنباطه للحكم مشوبا بعيب الفساد في االستدالل.
ومن قبيل االستدالل الفاسد في األحكام القضائية االستدالل على تحقق نية القتل لدى
ا
املحكوم عليه من إقراره بضرب املجني عليه على رأسه وبأنه كان واثقا من أن الضربة ستسقطه؛
إذ ال تدل هذه العبارة بالضرورة على انتوائه قتله (املحكمة العليا :طعن جنائي 19-30ق) .كما
ا
يعد فسادا في االستدالل استظهار نية القتل من اعتراف املتهم باعتزامه مواقعة املجني عليها
باإلكراه؛ إذ اإلقرار باإلكراه بمجرده ال يقتض ي باللزوم أن يكون بطريق القتل دون غيره من
ضروب اإلكراه املعدم للمقاومة (املحكمة العليا :طعن جنائي 23-46ق) .كذلك ،فإن االحتجاج

5

في إدانة املتهم بما يسلم به محاميه من أدلة لم يقرها املتهم نفسه يعيب حكم اإلدانة بالفساد
في االستدالل (املحكمة العليا :طعن جنائي34-215ق).
ا
ومن الفساد في االستدالل أيضا استناد الحكم في ثبوت ملكية املدعي ألرض الدولة على
تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه تملكها بوضع اليد عليها وتعميرها واستزراعها دون تعرض أو
منازعة من أحد .فقد قض ي بذلك رغم أن املعاينة أسفرت عن أنها أرض صحراوية ال مزروعات
فيها وال بقايا لها ،وهو ما ال تتحقق به الشروط الالزمة لتملك أراض ي الدولة الخاصة (نقض
مصري :طعن 72-3503ق).
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تدريب :7
ا
س نبحث معا ،بإذنه تعالى ،مدى س المة االس تدالل في هذه املذكرات .لن يقتص ر
اس تقص ادنا للص لة بين الدليل والداللة على اس تنباط املحكمة فقط ،بل س نتعداه إلى
ا
استدالالت الخصوم أيضا.
املذكرة األولى :حكم قضائي

ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 18:من ذي احلجة 1439هـ2018 -8 -29 ،.م،
 ،...أص ــدرت احملكمةِ ،
بتوييق هللاِ تعاىل ،هذا احلكم
ض ــد
...
ألنه  ،...ااتلس منقوالً مملوكاً للغري ،أبن دال حتت جنح الظالم ملزرعة اجملين عليه
" ،"...وااتلس منها احليوان املوصوف ابحملضر ،وعلى النحو املبني تفصيالً ابألوراق.
الفعل املنطبق عليه اجلنحة املنصوص عليها ابملادتني  )1(444و  )3()1(446من
قانون العقوابت.
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف شكوى اجملين عليه ضد املتهم انسباً إليه سرقة جدي من مزرعته،
مستنداً يف ذلك إىل مقاريته سرقة سابقة ضده ،ظاانً أن السرقة حصلت ليالً.
أنكر املتهم يف حمضري مجع االستدالالت وحتقيق النيابة العامة ما نسب إليه .أرجع
االشتباه به إىل السرقة السابقة اليت أشار إليها اجملين عليه ،مقراً هبا ،معقباً أبنه كان قد أعاد
املسروقات.

7

أمام احملكمة ،حضر املتهم حمبوساً على ذمة القضية .سألته احملكمة عن االهتام يأنكره.

متسكت النيابة العامة بقرار االهتام وطلبت تطبيق أقصى عقوبة.

حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبار جلسة اليوم ،وييها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
....
حيث إن املتهم أنكر أبداً االهتام املسند إليه .وحيث إن احملكمة وهي تزن الدعوى مبيزان

القانون استهداياً للفصل ييها ابحلق والعدل ،سائلةً هللا تعاىل التوييق والسداد ،ختلص إىل الو

أوراقها ،على اإلطالق ،من الدليل الكايف لثبوت االهتام يف حقه .لذا ،يإهنا لتجد نفسها مأاوذ ًة
ب ،انهيك من ٍ
ابلعج ِ
أاذ ،من ريع النيابة العامة الدعوى اجلنائية ضده يضالً عن املطالبة ،من
بعد ،إبدانته بل وبتطبيق أقصى عقوبة عليه ،وذلك على الرغم مما هلا من سلطة األمر بعدم وجود

وجه إلقامة الدعوى اجلنائية لعدم كفاية الدليل مبوجب نص املادة  )1(182من قانون اإلجراءات
اجلنائية .يهي سلطة ال ترى احملكمة حمالً أوىل ملمارستها من موضوع الدعوى املاثلة .على أن
وتتلمس يف األوراق مستنداً للنيابة العامة يف ِ
كل مسلكها أو بعضه
احملكمة تتمهل يتعيد النظر َّ

لرتوزه وتقف على مبلغ كفايته حلمل القضاء مبطلوهبا .لكنها ال جتد غري رابطة غريبة يبدو أن

النيابة العامة أقامتها بني السرقة القدمية املشار إليها والواقعة املطروحة .يهي ،النعدام غريها ،ما
يظهر أهنا اختذهتا للربهنة على دعواها .غري أن احملكمة ،مبا هلا من ِ
سلطة االلتفات كلياً عما نصع

بطالنه وجماياته للعقل واملنطق ،تستنكف عن أن هتدر مزيداً من الوقت ومن القرطاس واملداد يف
إطراحه؛ إذ يساده ساير ،ويف ِ
رده.
عرضه مبجرده ُّ
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ً
املذكرة الثانية :مذكرة دفاع تتضمن دفعا ببطالن عقد هبة

املذكرة الثالثة :حكم قضائي

ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 18:من ذي احلجة 1439هـ2018 -8 -29 ،.م،
 ،...أص ــدرت احملكمةِ ،
بتوييق هللاِ تعاىل ،هذا احلكم ،...
ض ــد
...
ألنه  ،...ااتلس منقوالً مملوكاً للغري ،أبن تسلل حتت جنح الظالم للمحل التجاري
اخلاص ابجملين عليه  ،...واقتحم اببه ابلقوة ،وااتلس منه املنقول املبينة ابحملضر ،حالة كون الواقعة
قد متت ابستعمال العنف ضد األشياء ،وعلى النحو املبني تفصيالً ابألوراق.
الفعل املنطبق عليه اجلنحة املنصوص عليها ابملواد  )1(444و )3 ،2()1(446
و )1(447من قانون العقوابت.
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف شكوى اجملين عليه ضد املتهم انسباً إليه يف حمضري مجع االستدالالت

وحتقيق النيابة العامة سرقة تلفاز من دكانه لبيع الستائر واأليرشة ،مقدراً قيمة املسروق أبلف
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ومخسمئة دينار .أسس املذكور اهتامه على التقاط كامريات املراقبة ،يف الدكان املقابل الذي يعمل
به املتهم ،هلذا األاري وهو يدال دكانه ليالً مث خيرج منه .بىن على الصور امللتقطة تصويره للواقعة

على حنو أن املتهم دال الدكان من قبوه اجلمعة "صباحاً" ابستعمال العنف ضد الباب ليختلس
التلفاز ويغادر .ويقاً له ،مل تصور الكامريات املتهم حيمل املسروق .لذا ،يإنه يفرتض أن املتهم عاد

وقارف جرميته بعدما قطع الكهرابء لتفادي تصويره متلبساً ابجلرمية .أضاف القول أبن  ،...وهو
زميل املتهم يف الدكان ذاته ،أاربه أبن املتهم غادر املبيت ليلة الواقعة بعد الثانية ليالً ،وبعد رجوعه

رب عمل املتهم أبلغه أنه شاهد املتهم ليلة الواقعة اارج
عادت الكهرابء بعد انقطاع .كما قال إن َّ
مسكنه يف ساعة متأارة ،لكنه دال مسرعاً عندما تنبَّه له.
أنكر املتهم يف حمضري مجع االستدالالت وحتقيق النيابة العامة ما نسب إليه .أنكر أيضاً
داوله دكان اجملين عليه ليلة الواقعة ،مرجحاً أن الصور اليت يعنيها اجملين عليه تعود إىل اتريخ سابق
بيومني ،يوم انتقل إىل مواطنه العامل بدكان اجملين عليه ليجري مكاملة هاتفية من عنده ،لكن اجملين

عليه ظن أنه يوم الواقعة.
أمام احملكمة ،حضر املتهم حمبوساً على ذمة القضية .سألته احملكمة عن االهتام يأنكره.

متسكت النيابة العامة بقرار االهتام وطلبت تطبيق أقصى عقوبة.

حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبار جلسة اليوم ،وييها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
....
حيث إن املتهم أنكر أبداً االهتام املسند إليه .وحيث إن احملكمة وهي تزن الدعوى مبيزان

القانون استهداياً للفصل ييها ابحلق ،ختلص إىل الو أوراقها من الدليل الكايف على ثبوت االهتام
يف حقه .هلذا ،يإهنا حتكم برباءته ويق الوارد ابملنطوق .أما حماجة النيابة العامة بقولة اجملين عليه

بتصوير كامريات املراقبة املتهم إابن داوله قبو دكانه واروجه منه صفر اليدين ،احملاجة اليت
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استخلصتها احملكمة من إقامة النيابة العامة للدعوى اجلنائية ضده ومطالبتها بتطبيق أقصى عقوبة
مع ايتقار األوراق ألي مستند آار ،يال شبه يف عقيدة احملكمة يف أهنا مبناها هذا قرينةٌ بسيطة

ال تكفي مبجردها للجزم أبن املتهم هو السارق .يعالوة على أن الكامريات مل تصور املسروق معه،
حمل ٍ
شك واحلال أن اجملين عليه ،مع ما
يإن احملكمة لتجد واقعة الداول واخلروج يف حد ذاهتا َّ

محل كالمه من إحياء مبشاهدهتا ،مل يبني صورهتا ،وذلك على الرغم من استعمال العنف ضد الباب
وما يقتضيه ،بطبيعة األمر ،من زمن وجهد مثريين لالنتباه ،اليقني ابملالحظة إن كانت الكامريات
ِ
قد التقطت حقاً
حلظات الداول إىل الدكان من قبوه واخلروج منه .لكن اجملين عليه مل يسرد أايً
من وقائع ذلك يف احملضرين .وهكذا ،يإن ما تطمئن إليه احملكمة من شهادته يقف عند حد أنه

شاهد مسري املتهم يف اجتاه دكانه ومنه ،وال يتعداه إىل القطع بداوله من اببه ،وال إىل حصول
ِ
كل ذلك ليلة الواقعة حتديداً .وحيث إن الالزمة العقلية بني هذا الذي اطمأنت إليه احملكمة من

الشهادة من جهة ،وثبوت االهتام من جهة اثنية ،غري متحققة ،يليس من سبيل أمام احملكمة،

استناداً إىل نص املادة  )1(277من قانون اإلجراءات اجلنائية ،إال أن تقضي برباءة املتهم مما
نسبته إليه النيابة العامة من جرمية السرقة.

