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��وع����א	�و�

مـن االتهـام المعـدوم السـند .. ان  براءة المتهموالجازمة علـيمذكرة بالدفاع والدفوع القاطعة 
ولـم يقـم ت مـن أقـارب المجنـي عليـه ، وافتـراءاوالقائم علـي مجـرد تخمـين  .. همـاوالدليل الموجه إلي

ـة  ـي أدـل حــل محلهــا الكيــد ماديــة معتبــرة بمــا يؤكــد انعــدام الســند القــانوني الصــحيح لهــذا االتهــام عـل

.. ـبـال ذـنـب  ـفـي هــذا االتهــام ينالـمـاثل يناـلـزج ـبـالمتهمبمــا يؤـكـد .. والتلفـيـق والرواـيـات المتناقضــة 

 .ما حيث نسبت له
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 وبناء علي هذا الوصف الباطل واملعيب 

 ا والذي ال ينطبق علي األوراق متام
فقد قدمت النيابة العامة المتهم الماثل ووالده للمحاكمة الجنائية دونما أن تقيم ضد أيا 

منهما ثمة دليل مادي معتبر بل عولت فقط علي أقوال بعض أقارب المجني عليه التي جاءت 

وهو ما جعل .. ومجاملة للمجني عليه وكيديه في حق المتهم الثاني تماما عن الواقع بعيده 

مختلة في ذهن النيابة العامة وجعل أمر اإلحالة معيب وباطل من عدة جوانب سوف يتم ة الواقع

 :إيضاحها تفصيال في الدفاع وأهمها 
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/ النقيب المحرر بمعرفة الساعة العاشرة مساءا  ؟؟؟؟؟بالمحضر المؤرخ المستهلة بداءة  

 تضرره من مبلغا عن) المجني عليه الثاني (؟؟؟؟؟/ بحضور المدعوالذي أورد زعما ..  ؟؟؟؟؟
جه القدم بإطالق أعيرة نارية أصابته بو .. ؟؟؟؟؟ / بالتعدي عليه وعلي والدهقيام المتهمان 

  ؟؟؟؟؟وهو اآلن محجوز بمستشفي " البطن "  وأصابت والده في منطقة اليسرى ؟؟

 وعن كيفية حدوث الواقعة زعم 

�*��]MZ�|א�P!�(�[=ن�"���'��#)ن�����א!�"�L
א})ص��)����P��R�P,1�U)د~�#��
��,
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 عيار أطلق عليه هو من المتهم األول بأن –تفصيال .. واستطرد المذكور قائال  

 .. وأن المتهم الثاني هو من أصاب والده بطلقة بالبطن" وش قدمه اليسري "  وأصابه في ناري
وهو الزعم بالقيام ببيع حصة الدقيق ) معدوم السند (بسبب بين الطرفين ثمة خالفاتوزعم بأن 
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وأضاف بأن كال من المتهمين كان يحمل سالح .. للسوق السوداء 

 . ) فرد خرطوش(ناري 

 

 

 حتويله للكشف الطبي عليه أبدي رغبته يف وقد .. هذا 

  كما مل يثبت مناظرته من قبل حمرر احملضر

 ومن ثم مل يتقدم بثمة تقارير طبية ختص إصابته املزعومة
فرد (بأن كال من المتهمين كان يحمل سالحا ناريا  – بهتانا –زعما وأردف الماثل 

 .ثم انتهت أقواله عند هذا الحد ) .. خرطوش

  ؟؟؟؟؟/  حمرر احملضر النقيب وهنا زعم
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حيث أخفي أنه زوج إلحدى قريبات ا'ني (أو صلته بالواقعة دون بيان لصفته �

 :وقرر بأنه ) .. عليهما

�� �
���Uא����� ~�[(P��Kو�S��[=1� �,78�� ~j1('�\� �5)ل�و�=�1 �؟؟؟؟؟/
� ��&� �eو�� �؟؟؟؟؟/ ..�،� �و��Uא����)ن ~�[(Pא�� ���!� �'[ل��*��78,� �'��� ��و��2 ..��a

�����5ز����–�1=]���)�����א!()'���–� ���(�G�+��W
M!א��!G��[=�F�)�(�(��+�(Qא�
�!���ن (��
�B��W�(E���Qא����� (�,��A�Bش�و�=B�Z�L
�..�؟؟؟؟؟/�وQF=م�����2(65,��


)T1��2('�2)ول�و���eوא!��א�����
���*�א!�T)ق��"�..�\�و]������"��A�B���'א�<G��
��

�LوE�1�..�-�I)���\�� ,���..�؟؟؟؟؟/��E��Z=-�א�������,M!א��Q!���a)���-و$ذא��

�	��ذא�	מ��*מ����Oא	
����D..�&ن�&/���ن�	�س�$ذ�8א	
�د����א	�ز0و���$و�א	�*%מ�א	:����

�)�ن�0	�5��%:
���א,*%�מ�!��ل�$ذא�א	�*%מ؟؟

 انت تفصل بني وأضاف بأن املسافة التي ك



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٧ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

  ؟؟؟؟؟/ وبني املتهم  .. ؟؟؟؟؟/ املصاب 

 ؟؟كانت يف حدود عشرة أمتار 
وقدم هذا الشاهد لمحرر المحضر السالح الناري المزعوم استعماله في الواقعة ، ومن ثم  

دون اتخاذ أي إجراء من شأنه رفع البصمات التي علي هذا السالح (تم التحفظ عليه وتحريزه 

  .)دلةٕبقصور التحقيقات واضاعة األوهو ما يجزم 

 

  ؟؟؟؟وعقب ذلك وبتاريخ 

  صباحا ١٢٫٤٥الساعة 
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  ؟؟؟؟؟هذا وبذات التاريخ 

  ؟؟؟؟؟/  مساءا حرر النقيب ١١الساعة 

  أورد من خالله  "حتريات" حمضرا امساه 
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 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ حيث أنه بسؤال اgني عليه 
المجـاور لمنزلـه فـي المخبـز  " هخناق" وخرج من منزله علي صوت  .. أن والده رجل متدين 

فتحـــدث إـلــي  .. "للـنــاس " ال يرغـــب ـفــي بـيــع العـــيش ) المـــتهم األول (وعـلــم ـبــأن صـــاحب المخـبــز
 " .الناس " بأنه يقوم ببيع الدقيق وهو من حق صاحب المخبز 

�$ذא�א	وא	د�א	�*د�ن�א	ذ?�&�אد���	�9&ن���-ل����9
ط�ل������������:�	!و"�����

א	���س��	�9א	-د�د���ن�#�وא
ق��א	*-�د?�0	���Q!��د����������..��و����

و������		:�
����(وא	
	ط�����0	���%מ�،�وא�*%������!�����*%מ���


�	�#���*�دא��(��A���!�
و$���و�����������D���������9*!��������א	�

�������������!�D���	0�S	�
و*!������א	���
��א	-�����Tמ�&ن�	�9&:��

�!.�א,*%�מ�؟١$ذ

 أنه توجه إيل والده لتهدئته .. فقرر املاثل 
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 )أي أنه كان ثائرا أو يتهجم علي املتهم األول(

[=�1����e,�1و��Z^���ن����Fא!�])ل�א!a�T�F�2(M7=ن�..������Z+�א�����א!()'
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�D4�Aن��!دJ
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"9��-�� ,�E��T/ص��ق�"�
#� ���א2ول� و	�س�א	�*%מ

���:� 
طل�� ��
� �א,#*د,,� O��� ��!�� ��� �
ذ� وز0מ

�.�ل��ن�&�وאل�$ذא�א	��$د�	*����%�د	

 وعلي الفور قام باصطحاب والده
 وظل برفقه والده..  ، وهناك تم احتجازه في غرفة العناية المركزة ؟؟؟؟؟إلي مستشفي 

ثم بعد العشاء توجه إلي مستشفي ).. حال كونه مصاب في قدمه كما سبق وزعم؟؟(طوال اليوم 

ففوجئ بوجود  لتحرير المحضر وجه إلي مركز الشرطةثم ت..  ؟؟ للكشف عليه ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

 قاموا بتسليمه مع السالح المستخدم في وعلم بأن األهالي) أي بالمركز (المتهم األول هناك
 .الواقعة 

�:$����0د��&#)	��*ط�@��3#%��و$��:��	!و"���

o � 9�	0� ����		� L�� �؟؟؟؟؟/ ��ن��.. �و�*��ل ��!*�� &ن
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بأنه وقت الواقعة كان برفقته والده وشقيقه .. وحيث أستطرد المجني عليه المذكور قائال 

ال يعلم من الذي أطلق عليه أو علي أبيه األعيرة وقطع يقينا بأنه .. 

 . بأن المتهم الثاني هو القائم بذلك "وأنه سمع من الناس"..  ناريةال

 وقرر صراحة  بأنه مل يشاهد السالح

  املستخدم يف الواقعة
قرر بأنه هو المستخدم .. حينما واجهته النيابة العامة بالسالح المضبوط .. ورغم ذلك  

 سبق وأن شاهدها أمس بمركز فاسترسل قائال بأنه.. ثم حاول معالجة تضاربه .. في الواقعة 

 !.الشرطة؟

 وبوضوح تام 
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.. ررا بأنــه أثنــاء وجــوده بــالمخبز المملــوك لــه مقــ.. بإنكــار كافــة االتهامــات المســندة إليــه 
 ولكنه حاول تـدبير بعـض الخبـز لهـا وبالفعـل )خلص (جاءت إليه إحدى السيدات بعدما كان الخبز

يتوـجـه إلـيـه ) الـذي تربطــه ـبـه صـلة قراـبـة( ؟؟؟؟؟/ ـبـالمجني علـيـه إال أـنـه ـفـوجئ .. نجـح ـفـي ذلـك 

ئــذ تــدخل المــتهم الثــاني محــاوال تهدئــه وعند" غصــب عنــك تــديها عــيش " ويتشــاجر معــه ويقــول 
 /ومعـه نجليـه ثم قام )بالقلم(قام بضرب المتهم الثاني  .. ؟؟؟؟؟/ إال أن المجني عليه .. الموقف 
ـبـالهجوم علـيـه ـفـي المخـبـز وـقـاموا ).. الغاـئـب عــن األوراق (؟؟؟؟؟، ) المجـنـي علـيـه الـثـاني(؟؟؟؟؟ 

 ) .أي المتهم الثاني(بضربه 

 ألول واسرتسل املتهم ا

 �L,0��7!א���'���Z��~�8 _�א!,�=ض���F2ض�و���)���)م��'jא�٧٠(��'��و�_�����א
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 منهاواحلاضر مع املتهم طلب عدة طلبات 

  ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ضم احملضر رقم 
��9!���
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 شاهد مشادة كالمية من المتهم األول ، والمجني عليه بأنه أثناء وقوفه في نافذة منزله

قام المجني عليه األول .. التدخل في الحديث وحال محاولة المتهم الثاني .. األول 
وقام علي أثرها المتهم الثاني .. ثم نشبت المشاجرة  )بالقلم(ثاني بضرب المتهم ال

أصابت وأطلق منه طلقة ) فرد خرطوش (واحضر سالح ناري ) المقابل للفرن(بالتوجه إلي مسكنه 
ومعه والد المجني ) أي الشاهد(، ثم حاول الهرب ، فقام بالجري ورائه الثاني قدم المجني عليه 

 .؟؟؟؟؟/ عليه الثاني 

 وهنا التفت املتهم الثاني وأطلق عيار أخر 

 أصاب اgني عليه األول ببطنه 

   ثم ألقي السالح وهرب

 �U�F2وא��I(P!א�אj��|([م�(Qא�א�jI��e��..���א�و!!G��
��'��א�bT Eא�����
���P�8م��؟؟؟؟؟�=
�'��א�bT Eא!���8א��e�8+�\�א!=א��Le:��وא!()'
�Lو@+��B��e=אل�א!
��(��א�ول�وא���!(I�����#[�א!�LB�P؟؟)��8)��~�א!G���
�!!.و;=]�=א�!�8�

 ثم أردف قائال 
.. حال إطالق العيار الناري  .. ؟؟؟؟؟/  والمجني عليه بأن المسافة بين المتهم الثاني

 ! ؟مترين .. ؟؟؟؟؟/  المجني عليه  ، وكانت المسافة بينه وبينثالثة أمتار
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 ليه األخري وعن وجهة املتهم باgني ع

 ��#j����x��'���2���..��eM!��6)�אeM!�U�[د�و�����2'��)�#)ن��=א(���a)�\���4و
�!.وش����e؟

��Lو�ن�א	�*%מ����?�وא	�����0	��������9:�	!و"����

4�,��4ذא����ن�א	���*%מ������?���..������?�و�א)����9


"%��8؟!،�

 ن دور املتهم األول يف الواقعة وع

 a�~�[(P2ض�و�,��)�'��������2'��#)ن�وא���\�א���8)��~�(��و�_�����א�
�!(I���א��M[�א})ص����)�א!Gول(�)د���)�.����'��א�����eم�و]=د��Lhدو�2!������א

 م قام هذا الشاهد\

 � Leא�=�!� *F�Z�� ��4=د �F�T��� ..� (�I� 
��A(؟؟؟؟؟/Q4و� �א�ول �
&+�א�����
�!).=]=د�\�א!=א���E��Le؟وI=������5)����2و��7F*���(؟؟؟؟؟/�وא���=)�א!()'�؟؟

 وعن قصد املتهمان من الواقعة 

 �^�C���
_�א!=�=¡��� �8F�<ول����)�א�����א!()'��71)ن���CQF<�-�..������2ن�א
� �
�؟؟؟؟؟/�א����� ���ن�א!��CQ(�ووא!�^ �
��*��I+�א����� =Iو��I(P!א� ][م�jIא

�+�Q!א��
�)�.�����E��ض��LM8'�LTEא!=א�!�Le�����U–א!�6-�و!
 ثم قرر صراحة 

شقيق المجني  .. ؟؟؟؟؟/ زوجة  (؟؟؟؟؟/ بأن الواقعة من بدايتها كانت بين المدعوة  

 .) كما زعمت التحريات .. ؟؟؟؟؟/ وليست زوجة ) عليه األول
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�E�

�#*����3.�؟؟؟؟؟/�و
#<אل�א	ط�A!وאد	?������0א���؟؟؟؟؟א#*�..������

وتم  ..  عصرا٤حوالي الساعة  ؟؟؟؟؟ يوم المركزةبأن المجني عليه دلف إلي العناية 
 تم ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. وكان في غيبوبة تامة ) عمليه جراحية( بالبطن عملية استكشافعمل 

حتى فارق الحياة ..  ثم عاد للرعاية عمليه إعادة استكشافاتوتم عمل .. إدخاله غرفة عمليات 

 . ؟؟؟؟؟ ظهرا يوم ١٢الساعة 
���א#*������Lא	
طن��
-د��0	�*:�	!و"�� ��د�*מ�..

د��ن�&ن��#מ�א	��J*	"����א�	ن�א���	�9/��	0���


-د�(&���و&ن�א	ط
��Eא	����0..�و&?�����F-د���

�א	و��� (�9
�� ��-د��� �&�#�מ �و�ود L�*�

� 
طن	�
� ���*��� �و���� �א	�ل �دא)��� �Wن�..

� �
�א	ط �	I$��ل �!د:� �א	و��� 
Jن� Oط��� ..�ذ	�

��
�DI	س��	و.�

�

����..��ن�*	��3��F#�9و
#<א	��9.�.�؟؟؟؟؟
*�����P..�؟؟؟؟؟/�و!��A!���א	�د0و�..�$ذא�

 بين المتهم األول ، والمجني مشادة كالميةسمع صوت  .. بأنه أثناء وجودة في منزله �
ثم شاهد المتهم الثاني .. مرتان  " أضرب يا ولد"  األول يقول ثم سمع المتهم.. عليه األول 

" سمع "  علي السلم وأثناء وجوده.. فنزل للشارع فورا .. ويحضر سالح ناري  يجري نحو منزله
وبعض .. مصاب في قدمه  .. ؟؟؟؟؟/  فوجد المجني عليه الثاني فخرج من المنزل.. طلق ناري 

ففوجئ بالمتهم الثاني يخرج الفارغ ) أي الشاهد؟؟( وراء المتهم الثاني فجري معهم الناس تجري

ثم أطلق هذا العيار ورائه .. يخرج عيار جديد من جيبه ويدخله في السالح ثم .. من السالح 

 !في بطنه ؟ .. ؟؟؟؟؟/ فأصاب المجني عليه 
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� 
Jن��:�	!و"�� 
�	ز0מ� ���� �א	ذ? �א	و!�د �א	��$د $ذא

����:		� ���� �א2ول �א	�*%מ "� �و	د ���E��&� "� *!�

� �א	��$د �؟؟؟؟؟/ �	מ��.. �א	
دא�� ��ن �		وא�-� א	!���

�.��ل�
ذ	��

قرر بأنه .. وبسؤاله عمن قام بالقبض علي المتهم األول �
رغم سابقه قوله بأنه كان (ال يعلم فلم يكن موجودا آنذاك ؟؟ 

 ) .متواجد؟؟
وقد أقر الشاهد بأنه ال توجد خالفات بين طرفي المشاجرة .. هذا 

 .وأنهما كانا أصدقاء وهناك عالقة نسب بينهما 
��P����*
������א�..�:������4	����א	���
���א	-���������ن�*	�������9��#3��F!�����א	���*%מ�א	؟؟؟؟؟و

��*2�
�

ـبــالمخبز وأضـــاف بأـنــه أثـنــاء وـجــوده .. الموجـهــة إلـيــه أنـكــر صـــلته باالتهاـمــات .. بداـيــة 
" خـلـص´بعــد مــا كــان  "يطـلـب ـعـيش  .. " ؟؟؟؟؟/ ـفـوجئ ـبـالمجني علـيـه األول .. الخــاص بواـلـده 

وأنـه سـوف  .. ويتهمـه بسـرقة الـدقيق " بـالحرامى "ويصـفه بالشتم والسب فقام بالتعدي علي والده 
 .يأخذ عيش عنوه 

 وهنا تدخل املتهم الثاني 

 � �א�=�� Ly��;� ��)و> ..� L��6�� �א�ول �
�א����� �Q1)م "��Q!(�� "���[=1� �a
��

���)!�6-�)�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟(�,3������e�!(��(�I�!ن��_�وא(�=QFو�]Mא����!G��Z�F.�

 مسع صوت أعرية نارية ثم رحال وبعد برهة 
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�א�ول� �
�����(���[=�1� ]M��1ج��*�א��� �؟؟؟؟؟/ ..���2('���0�V8`�..
���&��eو���y؟؟؟؟؟/�و¢���و2א����F���4؟؟؟؟؟/��،�و� e;�"�5���,����31(��وو�_��..

��א�2ض����..���=1�(e

�b..�وو�e=א��C;�LQ� ���[=1�(,I؟؟؟؟؟/�و�..��
��א�2ض����_�=1.�

 ) ؟؟؟؟؟(ذ أخربة أحد املوجودين وعندئ

 بأن يرحل عن املكان حاليا 
بأنه حيث يتهمه أهل المجني عليه ثم هرب إلي القليوبية  .. فظل واقفا عند منزله لبرهة

 .ٕوعندما علم بصدور أمر بضبطه واحضاره قام بتسليم نفسه .. في وفاته المتسبب 

 ثم أضاف 

�UC�4� �(,I� �#)ن ~�[(Pא�� Wو�� \� �'��� ���F� ��א�ول �وא����Z؟؟؟؟؟؟/ ،
���F/؟؟؟؟؟)�(��
��� �א�� -2(��� ..� (� LF2('� LT�0�� �`78)ن ('(#� ..�(C
CZ� و�65א

�~�[(P��!.�

 وقرر صراحة 
ولكن من المؤكد كان  .. ؟؟؟؟؟/  من الشخص مطلق العيار الذي أصاب بأنه ال يعلم 

 .يقصد ضربه هو 

����=אل�א�  |([� �א������)ع��) �7'���aد�=�P!א� ��و �
����)��2(��� (�R(Fو����
�95(Mא�.�


9�J)�..���ل�א	�����0	��9א2ول(�����ن�؟؟؟؟؟/��$ذא�و
#<אل�������
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 بالمخبز المجاور لمنزلهم بسبب أن المتهم األول لم يكن يريد إعطاء كان هناك مشاجرة 
 قال لصاحب المخبز ووالده.. نحو المشاجرة فقام والده وشقيقه بالجري .. عيش ) زوجة عمه(

" ) المتهم األول(فقال المتهم األول لنجله .. بأنه بيبع الدقيق ومن المفروض عدم اإلغالق اآلن 

 أحدهما أصاب قدم شقيقه وبالفعل قام بذلك وأطلق عيارين " أطلع هات الفرد وأضرب الكالب دول 

 .واألخرى أصابت بطن والده 

 مبواجهته مبا قرره شقيقه 
 .بنفسه " ثأره " خيه يقرر بذلك حتى يخرج المتهمان ويأخذ قرر بأن أ 
 � �$ذא ..� �א	:��� 9�	0� �א	���� �#<אل �و
�0Wد� �؟؟؟؟؟/ ..��9����� 8���� ��� �ذא� �*ل

���</�א)�؟؟؟؟؟(

 

 قرر .. بتحقيقات النيابة  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال النقيب 

 �R(F�T�!א� �6T�� �א�8 �~ ��jא�Rא�[א�� ..�� �א���� �Cو�<)¡���ن���L�(EG�*

���)!�6-�..�؟؟؟؟؟/�א�����
��א�ول������e�!א�L�(EG�*���0אم�א!���8א!,)��2،�و�(��
��3
[^��*�������Q5..�؟؟؟؟؟/�א�����
��א!()'e;.�

ط	�Eא	ط�Eא	�����0وא��*�9)�
-د�א	وא�-��
/�0��#����%�א�(؟؟؟؟؟و
*����P..�$ذא��

� �
�א	��� ��
�ذ� ..� 9�	4� �و�د� ن*� �	מ �א	*� 9/���*�  *!� ..��D�/	א� �א	-7ج �&و�אق وذא

�	�
��.���0	��9א	:����

  حضرت إيل النيابة العامة ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 ) زوجة اgني عليه األول (؟؟؟؟؟/ السيدة 

 وبسؤاهلا قررت 
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 فنشبت مشادة كالمية لتشتري خبزكانت ذاهبة ) .. إحدى قريباتها (؟؟؟؟؟/ بأن المدعوة  
وتشاجر مع  .. ؟؟؟؟؟/ فخرج المجني عليه األول .. لثاني لعدم وجود عيش بينها وبين المتهم ا

، . ،؟؟؟؟؟/ فخرجت للشارع فوجدت نجلها .. ثم سمعت صوت أعيره نارية .. المتهمين 

وبعد ذلك .. بالنار فسألته عن والده فأخبرها بأنه يالحق المتهم الثاني لإلمساك به مضروب 

 .يب بطلق ناري أخبروها األهالي بأن زوجها أص

 وأضافت بأنها 

�I=�א�����)�¤We(�����W*�א!,)س�  �و��,�) ��زو]�)���LF2(,!א�~����ن�� ��Aא
���!.!��I(P;���(�,7ذ!��I(P;���(�#�،�Vא!���8؟..�א!()'

و$�����!�����א�2��..�70מ�����F*�%د�$ذ�8א	#�د��؟:��	!و"��

� ��		� ,���� ��دع ,� ��
� �*
:&� A�!� �3�� *%�*����$د

و0دמ��د���א	*!�����א	*�������
Jن�زو��9א	�����0	��9

����7$��א	*������*�*�?�א	/
ز�و
د&��א	���د��א	

�.��Oא	�*%מ�א2ول�

  ؟؟؟؟؟/ وبذات التاريخ حضرت املدعوة 

 وقررت ) التي بدأت املشادة معها(

 � (��Q�(0אل�=���Rאj�� ������Fא�����א�ول�!�()..��;��� (�'��¥5�Fو������'
�)�.P�(��W'(#�(�'=#��x2)]�~(א2;7)-�א!=א���I(P;���(�'���R2���(�#�،�Leא!���8

 ومرفق باألوراق حمضر مبناظرة جثة .. هذا 

  ؟؟؟؟؟/ اgني عليه األول 

 مبعرفة النيابة العامة 
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 وقد جاء بتقرير الطب الشرعي .. هذا 

 ما يلي 
 .وصف ذات ما وصفته النيابة بالجثة تقريبا  -١

٢− � *F� 8!وא� L)!()!א� LT�C!(�٨� ،�٩�LF�yدא� �M4� L
'�e�� ��]8)م �و]� �'�� �!G� 2(4��
� � Q��+7P!א���و��I]F)�5٣=א! ��)!M *��)م��)���0א]�) ~�P�,��_Q;�R(42و����

L
6Q!א�Lذ�����. 
وكان ذلك بتاريخ (وبعد ذلك أرجأ الطبيب الشرعي إبداء الرأي لحين ورود مذكرة النيابة  -٣

 !.أي بعد عام تقريبا من الواقعة ؟) ؟؟؟؟؟

 :قرر باألتي ) لواقعةبعد ما يقرب من عامين علي ا (؟؟؟؟؟وفي تقريره التكميلي المؤرخ  -٤

− �2(
e�� L�(Ecא� *��Wa�5� �
42� LF2('� Le
MB� Rذא� �א��=1" L�(EG
�*��L
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)�e!�^2م�!�(,CT1�PT)�2و'��א����F���(,
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 ملا كان ذلك 
وبناء علي ما تقدم ، وبرغم تهاتر أوراق هذا االتهام وعدم وجود ثمة دليل يقيني علي  

 فإن الثابت ما ، وعلي الفرض الجدلي بنسبة هذا االتهام إليهانصحة ما هو منسوب للمتهم

اع شرعي عن النفس واضحة ، أضف إلي وجود  كان في حالة دف الثانيباألوراق يقينا أن

فإن .. انقطاع واضح لرابطه السببية بين اإلصابة وأحداثها والوفاة وسببها ، ليس هذا فحسب 

 يجب اتهامهم فضال عن وجوب إجراء تعديل جوهري في متهمون آخرونبوجود األوراق تجزم 

لبيان عما إذا كان بقاء أمر اإلحالة ، ويضاف إلي ذلك وجوب استدعاء الطبيب الشرعي 

األجسام المعدنية داخل جسم المجني عليه وعدم إخراجها هو السبب األساسي للوفاة من عدمه 
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ومع استمرار الفرض الجدلي بصحة ونسب الواقعة للمتهم الثاني فإن األوراق أكدت .. ، وأخيرا 

وجب عدم توجيه االتهام وهذا أمر واضح وجلي بما كان يست.. انتفاء وجود ثمة نية للقتل لديه 

ومن ثم وما ذكرناه حاال وغيره الكثير يتضح بما ال يدع مجاال للشك .. بالقتل علي هذا النحو 

براءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وذلك علي النحو الذي نورد أدلته وبراهينه من خالل 

 :دفاعنا التالي 
��ع���������א	د�

 لعل أن الثابت 
 السابقة التي تشرفنا بعرضها علي هيئة المحكمة الموقرة والتي يتضح الوقائعمن خالل 

منها أنها قد طويت علي العديد من األدلة والدالئل التي تؤكد من أن للواقعة صورة أخري غير 

وقد تضافرت أوجه .. الصورة التي حاول ضابط الواقعة وبعض الشهود تسطيرها بأوراق الدعوى 

وحيث أن الثابت باألوراق أن المتهم األول منقطع .. ان ة دفاع المتهمالدفاع التي تؤكد مصداقي

وهو موقف .. هما ٕالصلة تماما عن واقعة إطالق األعيرة النارية واحداث إصابة المجني علي

مغاير للمتهم الثاني المنسوب له بال سند انه حاز سالح ناري واستعمله في إطالق أعيرة حيال 

وذلك علي النحو .. تناول الدفاع عن المتهمان لكال منهما علي حدة فإننا سن.. المجني عليه 

 :التالي 

فيما خيص أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة الثابت باألوراق أن ف: الوجه األول 

إلسناده اتهامات للمتهم ك لذ، وجاء مشوبا بالقصور والعوار قد املتهم األول 

ية حيث أقحمت هذا املتهم يف االتهام علي األول ال تقوم عليها مثة دالئل كاف

والذي تناقض مع سائر سند من قول مرسل وكيدي من شاهد اإلثبات الثالث 
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مبا يقطع بأن املتهم األول منبت الصلة متاما عن هذه .. أقوال الشهود 

  الواقعة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة .. بداية 
 التي وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائييقوم مأمورو  

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 

  علي أن ٣٤كما نصت املادة 
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد ..................... لمأمور الضبط  

 .علي اتهامه  دالئل كافية

  علي أن ٣٥/٢وكذا نصت املادة 
إذا وجدت دالئل كافية وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ، .............. ...... 

جاز لمأمور الضبط القضائي أن ................ علي اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

  علي أن ٦٣وأيضا نصت املادة 
بناء علي د المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها في مواإذا رأت النيابة العامة  

 .الخ ..............وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة  ، االستدالالت التي جمعت

  علي أن ١٥٩قضت املادة .. وكذلك 
يحيل الدعوى إلي  وأن األدلة علي المتهم كافيةأن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  
 . الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا محكمة

  من هذا القانون علي أن ٢١٤ثم نصت املادة 
وأن األدلــة علــي إذا رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أن الواقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة  
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لفـــات والجـــنح ويكـــون ذلـــك فـــي مـــواد المخا رفعـــت اـلــدعوى إلـــي المحكمـــة المختصـــة ،  كافـيــةمـــتهمال
بطريــق تكليــف المــتهم بالحضــور أمــام المحكمــة الجزئيــة مــا لــم تكــن الجريمــة مــن الجــنح التــي تقــع 

 عــدا الجــنح المصــرة بــأفراد النــاس فتحيلهــا النيابــة –بواســطة الصــحف أو غيرهــا عــن طريــق النشــر 
 .العامة إلي محكمة الجنايات مباشرة 

ن المحامي العام أو مـن يقـوم مقامـه إلـي محكمـة جنايات بإحالتها موترفع الدعوى في مواد ال 
 لهــا وكافــة الظــروف  بأركانهــا المكوـنـةمــتهمبتقرـيـر اتهــام تـبـين فـيـه الجريمــة المســندة إـلـي الالجناـيـات 

المشــددة أو المخففــة للعقوبــة ومــواد القــانون المــراد تطبيقهــا ، وترفــق بــه قائمــة بمــؤدي أقــوال شــهوده 
عام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالتـه إلـي وأدلة اإلثبات ويندب المحامي ال

محكمــة الجنايــات إذا لــم يكــن قــد وكــل محاميــا للــدفاع عنــه ، وتعلــن النيابــة العامــة الخصــوم بــاألمر 
 .الصادر باإلحالة إلي محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 علــي أنــه إذا شــمل التحقيــق ٦٣خيــرة مــن المــادة ويراعــي فــي جميــع األحــوال حكــم الفقــرة األ 
أكثر من جريمة واحـدة مـن اختصـاص محـاكم مـن درجـة واحـدة وكانـت مرتبطـة تحـال جميعهـا بـأمر 
إحالــة واحــد إلــي المحكمــة المختصــة مكانــا بإحــداها فــإذا كانــت الجــرائم مــن اختصــاص محــاكم مــن 

ل االرتبـــاط التـــي يجـــب فيهـــا رفـــع درجـــات مختلفـــة تحـــال إلـــي المحكمـــة األعلـــى درجـــة ، وفـــي أحـــوا
اـلـدعوى عــن جميــع الجــرائم أمــام محكمــة واحــدة ، إذا كاـنـت بعــض الجــرائم مــن اختصــاص المحــاكم 
العادـيـة وبعضــها مــن اختصــاص محــاكم خاصــة ، يكــون رفــع اـلـدعوى بجميــع الجــرائم أمــام المحــاكم 

 .العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك 

 ملا كان ذلك
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أما وأن تقوم بإحالة األوراق إيل حمكمة اجلنايات دون توافر مثة دالئـل جديـة أو 

 كافية علي صحة االتهام املنسوب للمتهم فإن ذلك يعيب أمر اإلحالة بالبطالن

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 


��b¢�Lن!=ª8���F�Q;�\�L
1(#�L!د����F�Q;���Fא�د!�Lو�ن�;7=ن�jI^�א!=�)y_�وא

�Lو��Qא�2א!�L�=Qe،�و�ن�7F=ن�!=ª8א��^jI�U��b0(,�!א�L�(�Gو���L�=Qe�!���(QT�0א�����وא
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 

 كما قضي بأن 
المختلفة ، أدلتها أو عناصرها  أن تستخلص الواقعة من لما كان من حق محكمة الموضوع 

قائما في أوراق وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا 

فإذا استند الحكم من أوراق الدعوى ، أسس صحيحة لي في األحكام يجب أن تبني عالدعوى ، 

إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيبا ال بتناؤه علي أساس فاسد 

فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 .وانتزاعا لها من الخيال 

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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 )٢٧٦ س ٢جموعة القواعد ج  م٢١/١٢/١٩٣١الطعن رقم (

 وأيضا قضت حمكمة النقض بان 

ـه المــادة   ـة عـلـي خــالف مــا تقضــي ـب ـدعوى الجنائـي إقامــة اـل
 إجـــراءات جنائيـــة ، أثـــره انعـــدام اتصـــال المحكمـــة بهـــا ، ٢١٤

وـجـــوب أن يقتصــــر حـكـــم المحكـمـــة االـســـتنئافية عـلـــي القضــــاء 
بــبطالن الحكــم المســتأنف وعــدم قبــول الــدعوى ، تعلــق بطــالن 

 .الحكم لهذا السبب بالنظام العام 
 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠طعن رقم ال(

  ملا كان ذلك
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   الثاني الدليل 
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5�L		eـا א!=א� ـض واقـف ـدما نـه ـي األرض وعـن ـع عـل وـق


,	)��ن������.عاد إيل خمبزه) مبساعدة األهايل(QF��#�Fא�jIאل��و=	��
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  الثالث الدليل 
������O
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 إال انه وبعد بضعة ساعات
مام النيابة العامة بأن المتهم األول لم يكن يحمل ثمة أسلحة أقرر 

ٕ، ولم يكن له ثمة دور في واقعة إطالق األعيرة النارية واحداث 
وقرر صراحة بأنه ال يعلم مطلق األعيرة .. ٕإصابته واصابة والده 

كما قرر .. النارية وعما إذا كان المتهم األول أم الثاني أم غيرهما 

وأنه سمع فقط من .. السالح المستعمل في الواقعة بأنه لم يشاهد 

 .الناس أن محدث إصابة والده هو المتهم الثاني 

 وعقب مساع النيابة ألقوال النجل الثاني .. هذا 

 )؟؟؟؟؟بتاريخ  (؟؟؟؟؟/ للمجني عليه 
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  وما بعدها من التحقيقات ٣٩ص 
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 ومع ذلك 
قد وجه االتهام ه أن.. التي أدلي بها في تعدد أقواله فإنه لم يثبت 

للمتهم األول أو زعم بأنه اشترك في واقعة إطالق األعيرة النارية 

أو أنه من أمر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة .. عليه أو علي والده 

الوحيد (وهو األمر الذي يجزم بزوره وبهتان أقوال الشاهد الثالث .. 

 ".رب يا ولد أض" الذي زعم بأن المتهم األول قرر للثاني بعبارة 

  الرابع الدليل 
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  اخلامس الدليل 
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 وبعد أكثر من عام .. هذا 

  مت التحقيق ؟؟؟؟؟وحتديدا بتاريخ 

 بة فلم يشر مع الضابط املذكور أمام النيا

بعـيــد إـلــي الـقــول ـبــأن الـمــتهم  وأـمــن قرـيــب 
بـل أنـه .. األول كان له ثمة دور في الواقعة 

) ٥٠٠ص (بســـؤاله بشـــكل مباشـــر وصـــريح 
عــن دور المــتهم األول ـقـرر بأـنـه ـكـان واـقـف 

أثنـاء المـشـاجرة ـثـم ـعـاد إـلـي المخـبـز الـخـاص 
 .ثم قام األهالي بإدخاله إلي مسكنه .. به 

  ؟؟؟؟؟ بتاريخ وحيث أنه.. هذا 

 مت التحقيق مع الضابط أمام النيابة مرة أخري 
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 ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
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 )٢/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ٢٨٤١الطعن رقم (
 )٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠١١٨الطعن رقم (

.. أن األوراق قد أفصحت عن عدم صحة االتهام املنسوب للمتهم األول : الوجه الثاني 

مبا يؤكد القصور والعوار الذي شاب قرار اإلحالة يف .. وأنه منبت الصلة عنه 

يثبت يف حقه مثة اشرتاك يف واقعة مل .. ل للمحاكمة إذ أنه تقديم املتهم األو
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ذلك أن الواقعة ) بفرض أنه ارتكب الواقعة(القتل ، أو اتفاق مع املتهم الثاني 

 ؟؟؟؟؟/ هي جمرد مشاجرة وليده اللحظة واالنفعال الناتج عن قيام اgني عليه 

 ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / ومعه جنليه(ثم مواالته .. بصفع املتهم الثاني علي وجهه 

) إذا صحت الواقعة(ضرب املتهم الثاني ، فمتي وأين سيولد االتفاق ) وأقاربه

 !.وما هو دور وكيفيه اشرتاك املتهم األول فيها ؟

 فإنه ملن اجلدير بالذكر .. بداية 
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 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

ر جناتها ، والعقوبـات شخصـية  ال يؤخذ بجريرتها غيالجرائم 
 .محضه ال تنفيذ إال في نفس من أوقعها القضاء عليه 

 )٢٠/١١/١٩٧٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (
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 ويف مقام أخر قضت بأن 
عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة 

ـــا ي ذلــــك تبــــين األدلــــة علــــوأن أن تســــتظهر عناصــــر هــــذه المســــاهمة ،  بياـن

وكـان مجـرد وذلـك مـن واقـع الـدعوى وظروفهـا ، يوضحها ويكشف عـن قيامهـا 

بـل فـي المسـئولية الجنائيـة بيـنهم تضـامنا ال يرتب في صحيح القـانون التوافق 
ـم يجعــل كــال مــنهم مســئوال عــن نتيجــة فعلــه المــادي الــذي ارتكبــه  وكــان الحكــم ـل

فإنـه يكـون ل المجنـي علـيهم في قتـأنهم ساهموا في حق المتهمين جميعا يثبت 

 .بذلك مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 
 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 
 مــن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل أن يشــتمل كــل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب 

وسـالمة  وجـه االسـتدالل  حتـى يتضـحال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم
 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  ثالثا وثبت هذا �
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، ولم يثبت وحيث أنتفي أي دليل علي اشتراك المتهم األول في الواقعة .. لما كان ذلك  

لذلك فقد تواترت أحكام .. إتيان هذا المتهم لثمه فعل يمثل مساهمه أو اشتراك في الواقعة 

 النقض علي أن 
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 )١٣/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٢٩ ق لسنة ٥٣الطعن رقم (
 )٧/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٣ لسنة ٤٨الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
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 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا  قصرت المحكمة اإذ

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــردة الظن ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين ـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

 وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال نيالطاعن الثا
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
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فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا لدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا ا
 وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينأورده الحكم 

علـي بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

وألن مجـرد التوافـق ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 
بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن  ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة

 .ض  فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النق–نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

وفضال عن انتفاء مثة دليل أو حىت قرينة علي اشـرتاك املـتهم .. هذا 

و شواهد علـي االشـرتاك األول يف الواقعة وانعدام وجود مثة مظاهر أ

فإنه قد انعدم الدليل علي وجود مثة اتفاق مجع بني املـتهم األول .. 

 ) .بفرض صحتها(والثاني علي ارتكاب الواقعة 
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 دم فإنه يتضح ظاهرافعلي فرض صحة ما تق

 عدم وجود مثة اتفاق فيما بني املتهمان 

 يف ظل وصف الواقعة علي النحو املتقدم

 فمتي وأين وكيف كان سيتم ذلك االتفاق 
مما ) حاله كحال سبق اإلصرار(الذي يجب أن يتم بهدوء وروية وبعيدا عن ثورة الغضب �

وهو ماال ينطبق تماما علي .. يجة معينة ٕينبئ عن إرادة متحدة علي إتيان فعل معين واحداث نت

حيث أن تهجم ) حتى مع فرض صحتها حسبما وردت علي لسان الشهود(الواقعة الراهنة 

علي المخبز ملك المتهم األول ، .. ونجليه وأقاربه نساءا ورجاال  .. ؟؟؟؟؟/ المجني عليه 

 الثاني علي وجهه ثم وتعديهم عليه بالسب والقذف وتوجيه التهم الباطلة ثم صفع المتهم

وهو األمر الذي أثار حفيظة المتهم الثاني وتملكته ثورة عارمة من .. إشباعه ضربا وركال 

.. يرتكب الواقعة دفاعا عن نفسه ووالده وأموالهما ) علي فرض صحة ذلك(الغضب جعلته 

ر مستحيل ذلك أن القول بهذا االتفاق أم.. دونما أي اتفاق مسبق علي ذلك مع المتهم األول 

 .التصور 

 وهو األمر الذي يؤكد يقينا 

-دמ�و�ود�:���دو��&و�א�*�א��&و�א*�3ق�&و��#�$���
D�?Jو����ن�א	Dو��		�*%מ� 

א2ول����$ذ�8א	وא�-��א	*��*מ�א	زج�
���9%��دو����ذ��8����Eو
/ط�Jوא�����C&���א5!�	��
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 كمة النقض املوقرة بأنهوهو عني ما قررته حم
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عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد تعين علي المحكمـة ي
بيانا يوضـحها ، وأن تبين األدلة علي ذلك أن تستظهر عناصر هذه المساهمة 

 ال وكـان مجـرد التوافـقوذلك مـن واقـع الـدعوى وظروفهـا ، ويكشف عن قيامها 
بـل يجعـل كـال فـي المسـئولية الجنائيـة نهم بيـتضـامنا يرتب في صـحيح القـانون 

فـي حـق وكـان الحكـم لـم يثبـت منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه 
فإنـه يكـون بـذلك مشـوبا فـي قتـل المجنـي علـيهم أنهـم سـاهموا المتهمين جميعـا 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 
 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم  (

 بأن كما قضي 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .ا بالحكم صار إثباته

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

فإن الثابت من خالل أوراق االتهام املاثل أن هناك يقينا متهم أو   :ثالثالوجه ال

غري من أقيمت عليهم الدعوى اجلنائية احلالية ، وهو ما .. متهمون آخرون 

مة للتحقيق يف يستوجب إقامة الدعوى عليهم وإحالة األوراق إيل النيابة العا

ذلك والتحري عنهم وفقا للباب الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات 

وذلك ملعاجلة القصور الشديد الذي عاب حتقيقات النيابة العامة يف .. اجلنائية 

شأن عدم حتقيق واقعة اإلهمال الطبي اجلسيم يف حالة ا'ني عليه األول 
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مبا يقطع بتغيري مسار ..  إيل رمحة اهللا والتي هي السبب احلقيقي يف وفاته

 .هذا االتهام برمته 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ١١فقد نصت املادة 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

 أو جنحــة مرتبطــة جناـيـةأو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري قيـق للقيـام بـإجراءات التحوللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 

وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا كانت وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، أخري ، 

ارتباطــا ال يقبــل وكانــت مرتبطــة مــع الــدعوى الجديــدة فــي الــدعوى األصــلية لــم تفصــل المحكمــة 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب األصل هو الفصل بين سلطتي 

 مـن قـانون ١١نائيـة ، إال أنـه أجيـز بمقتضـي المـادة أن تحاط بها المحاكمات الج

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته لمحكمـة الجنايـات 

وهي بصدد الـدعوى المعروضـة .. المصلحة العليا والعتبارات قدرها المشرع نفسه 

ـمـــة أن تـقـــيم اـلـــدعوى الجنائـيـــة عــــن جناـيـــة أو جنحــــة مرتبطــــة بالته.. عليـهـــا 
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المعروضـــة عليـهــا ، وال يترـتــب عـلــي اـســتعمال ـهــذا الـحــق غـيــر تحرـيــك اـلــدعوى 

الجنائـيــة أـمــام ســـلطة التحقـيــق أو أـمــام المستشـــار المـنــدوب لتحقيقـهــا ـمــن ـبــين 

أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئـذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة 

محكـمــة ـلــم تفصـــل ـفــي ٕالتصـــرف ـفــي األوراق حـســبما يـتــراءى لـهــا ، واذا كاـنــت ال

 وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطـا ال – حين التصدي –الدعوى األصلية 

وجـب إحالـة القضـية كلـهـا إلـي محكمـة أخـري ، بمعنـي أنـه يـجـب .. يقبـل التجزئـة 

علي المحكمة تأجيل الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التـي 

 .تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
/ المرحوم( التي آلت إليها حالة المجني عليه األول للنتيجةأن  باألوراق وكان الثابت 
أسباب ومقدمات تختلف تماما عن واقعة إحداث .. من حدوث الوفاة إلي رحمة اهللا ) ؟؟؟؟؟
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انتفاء صلة المتهم الثاني قبل التحدث في إثبات وهو األمر الذي يستوجب علينا .. إصابته 
.. لينا عنجد لزاما   ..؟؟؟؟؟/ المجني عليه بإحداث إصابة وبالواقعة وبإطالق األعيرة النارية 

وما آلت إليه حالته من .. إثبات انقطاع عالقة السببية فيما بين حدوث اإلصابة بالمجني عليه 

 .حدوث الوفاة بعد عدة أيام 

 

 ذلك أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

 � "
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
 )١٢/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٠٥٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
من المقرر أن تقدير توافر رابطه السببية بين الخطأ والضرر أو عدم 

فصل فيه محكمة الموضوع توافرها هو من المسائل الموضوعية التي ت

 .مادام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل ثابت باألوراق 

 )٢١/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٢٣٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
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انقطاع علي العديد من األدلة أنها تضمنت من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

إذ ..  ، وبين واقعة حدوث الوفاةالمجني عليه بالعيار الناري ابة واقعة إصما بين عالقة السببية 
أي حوالي يومين ) اثنين وخمسون ساعة تقريبا( ساعة كاملة ٥٢حوالي تخللت هاتين الواقعتين 

واقعة (بين الواقعتين القاطعة لعالقة السببية  األحداثحدثت العديد من وفي هذه الفترة .. ونصف 
وهو ما يؤكد أن حدوث الوفاة كانت ألسباب أخري خالف فاة إلي رحمة اهللا ، اإلصابة ، وواقعة الو

 :وهو ما يتضح من خالل األدلة اآلتية .. ) أيا كان محدثها(إصابته بالطلق الناري 

 ألول دليل اال

..  صباحا ٨٫٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟فإن الثابت باألوراق أن الواقعة حدثت بتاريخ .. بداية 

مت إطالقـه عليـه يف هـذا  .. ؟؟؟؟؟/ اري الذي أصـاب اgنـي عليـه أي أن العيار الن

 ) . صباحا٨٫٣٠(التوقيت 

 ومع ذلك 
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  أي أن اgني عليه ظل خارج املستشفي

  وخارج العناية املركزة ما يزيد عن سبع ساعات كاملة
 تم وماذا! طوال هذه المدة التي الشك طويلة جدا ؟أين كان المجني عليه .. فالسؤال هنا  

وهل ظل طوال سبع ساعات ملقي ! ة أو غير طبية خالل هذه المدة ؟من تصرفات طبيمعه 
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 ؟؟؟؟؟سواء ب( أم تم نقله علي الفور ولكن لم يتم استقباله !ولم يتم نقله إلي مستشفي ؟بالشارع 
هي وما !  أم غيرها ؟؟؟؟؟؟هل بمستشفي فأين كان هذا االستقبال ٕواذا تم استقباله ! ؟) أو غيرها

 !التي تعاطاها أو تم إعطائها له خالل كل هذه الفترة ؟اإلجراءات واإلسعافات والعقاقير واألدوية 
 عشرين كيلو متر أكثر من ؟؟؟؟؟التي تبعد عن منطقة  ؟؟؟؟؟ولماذا تم اختيار مستشفي 

رة النقل كان بسيارة مالكي وليس سياويستغرق النقل إليها أكثر من ساعة ونصف ؟؟ السيما وأن 

 ) .حسبما قرر نجل المجني عليه والشهود(إسعاف 

 لعل مجاع ما تقدم 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
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 ثاني لدليل اال

 ) ؟؟؟؟؟استشـاري رعايـة احلـوادث مبستشـفي  (؟؟؟؟؟/ أنه باستقراء أقوال الدكتور 

ملستشـفي يتضح أنه قد اقر بأنه يف ذات اليوم الذي دلـف فيـه اgنـي عليـه إيل ا

مت علي الفور عمل عمليـه جراحيـة استكشـافية يف الـبطن )  عصرا٤ الساعة ؟؟؟؟؟(

 والعودة علي العناية املركزة.. ثم مت اإلغالق 

  مساء ١٢ الساعة ؟؟؟؟؟م بتاريخ ث

لماذا أليست (تم عمل عملية جراحية استكشافية ثانية  

 . المركزة ثم تم اإلغالق والعودة إلي العناية) األولي كافية؟؟
 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك 

أن بعد هاتين العمليتين الجراحيتين الغرض منهما استكشاف ما يعاني 

بطنه أي أجسام معدنية أو غير معدنية منه المريض وما إذا كان داخل 

ومن المؤكد أن .. الذي أطلق عليه ) الخرطوش(جراء الطلق الناري 

 العمليتين قد تأكدوا يقينا من خلو بطن األطباء القائمين علي هاتين

وبذلك .. المجني عليه من ثمة شظايا أو أجسام معدينة أو رشات 

 .ٕيكونوا قد أدوا واجبهم المهني والطبي بكل أمانه واخالص 

 أما وان يتم اكتشاف عكس ذلك متاما 

  من خالل تقرير مصلحة الطب الشرعي



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٤٧ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

بصفحته الثالثة أنه قد وجد داخل ) األولي(حيث أورد الطب الشرعي في هذا التقرير  

 .جسم المجني عليه 

 مــــم ، ٣أجســــام معدنيــــة شــــبة دائريــــة الشــــكل بقطــــر حــــوالي  

فـقــام باســـتخراجها وتحريزهـــا عـلــي ذمـــة .. ورشـــات منتشـــرة ـبــالبطن 

 .القضية 
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 ورغم إجراء عمليتني استكشافيتني 
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 من أن الوفاة ) املبتور سنده(ثم يتم الزعم 

 تعزي حلدوث هبوط بالدورة الدموية
 � F��
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 وهو األمر الذي يؤكد 
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أن ثمة خطأ طبي جسيم واضح في حق األطباء الذين أجروا عمليات االستكشاف  

وعدم توصلهم إلي وجود أجسام معدنية ورشات داخل جسده تقطع في أوصاله .. للمجني عليه 

بسبب هذا الخطأ .. ليه ويمزق أحشائه وتلوث دمائه مما تسبب في النهاية في وفاة المجني ع

المهني الطبي وليس بسبب الطلق الناري فإذا كان قد تم الكشف عن تلك األجسام بجسده 

وبذلك تنقطع وبحق عالقة السببية بين .. واستخراجها ما آلت النتيجة بالمجني عليه إلي الوفاة 

 :عليه أمرين إحداث إصابة المجني عليه وبين وفاته إلي رحمة اهللا تعالي وهو ما يترتب 
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 وهو األمر الذي يؤكد ومبا ال يدع جماال للشك 

 بما يجعل هذا .. جاء علي سند صحيح من الواقع واألوراق والقانون .. راهن أن الدفع ال 

 .دفع جديرا بالقبول واالستجابة ال

ويف ذات سياق الوجه السابق ، فإن الثابت بـاألوراق أن النيابـة العامـة : الرابع الوجه 

  ؟؟؟؟؟(قصرت يف حتقيق الواقعة التي أسفرت عن وجود شخصني آخرين همـا قد 

وكانا حيمالن السالح الناري ويطلقان األعرية النارية منه ، وقـد تعـددت ) ؟؟؟؟؟، 

األدلة علي ذلك ، مبا كان يستوجب اسـتدعائهما والتحقيـق معهمـا والتحـري 
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يسفر أن إصابة اgني عليهمـا قد حول مدي اشرتاكهما يف الواقعة ، لعل ذلك 

األمـر الـذي كـان مـن كانت من أعرية نارية أطلقها سالفي الذكر ، ) أو أحدهما(

 . الدعوى شانه أن يتغري وجه الرأي يف

 م استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا املقا
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

 ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية عـلـي القضــاء ـبـبطالن المحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  .ظام العام تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالن–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  

أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .يع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياوال تستطالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك
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#<אل�א	�*%מ�א	:�������� :أوال ��J
و�ن�א	و$	���א2و	���&����
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 وهو ما كان يستوجب

����L�(e!א�L�(
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  ثانيا ثبت ماك 

*!�������א	���
���א	-�����������؟؟؟؟؟/��ن�/7ل�&�وאل�א	�����0	�������9�
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 كما قرر صراحة 

خمسة أمتار ) اللي بتضرب نار(بأنه كان بينه وبين الناس �

 .تقريبا 
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  ثالثا الثابت ومن 
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 : وجه اخلامس ال

فـإن األوراق .. فإنه علي الفرض اجلديل بصحة نسبة هذا االتهام للمـتهم الثـاني 

واحلفـاظ ) صاحب السبعني عـام(أسفرت عن أن ضرورة وقاية نفسه  ومحاية والده 

الفـارع ( أجلأته إيل ارتكاب هذه الواقعة حيـال اgنـي عليـه األول ..علي أمواهلما 

وهـو مـا .. وبـاقي أهليـتهم )  عـام٢١ عـام ، ٢٣(وجنليه الشابني ) الطول والبنية

جيعـل اـملـتهم الثـاني يقيـنـا يف حالـة دـفـاع ـشـرعي عـن نفـسـه وعـن واـلـده وـعـن 

 .أمواهلما ومن ثم فال عقاب عليه 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن  غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 

 

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي  عقوبةال

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
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 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - يبيح للشخصحق الدفاع الشرعي عن النفس 

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي ال يشــترطاألصــل أنــه 
 منـه المـتهم وقـوع بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـيالنفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩اريخ  بت٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ���!�(���V8��!א�b¢�N!א�L
���'���*�א!�1=ع�א�=<=���P!א!�1)ع�א�\�+E�א
�_y(�=!א�W'(#� �G�<Gذא ،��Q,!א�L�7ول���~���)م����(�;2(aGא�=<=ع�و>�¦=ز��L�7�

�א!Q)'=ن� �1��� (�#����P!א!�1)ع�א� L!(5�A
Q������ ��jא;�) L!��7دא§(��L��()!4»�א�;� �و
�(��(
Q!.�

 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
أوراق االتهام  والمفاهيم القانونية الثابتة علي واقعات ومدونات وبتطبيق جملة األصول 

 كان في حالة توافر العديد من الحقائق القاطعة علي أن المتهم الثانييتضح وبجالء .. الماثل 
تمثل في هجوم ..  من خطر داهم علي حياتهما وأموالهما سه وأبيه وأموالهماوقاية نفضرورة 

المخبز ملك المتهم علي  وأهليهم .. ؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟/  ونجليه ، ؟؟؟؟؟/ المجني عليه األول 
 :ومن ضمن هذه الحقائق ما يلي .. وعلي المتهمان بغية الفتك بهما األول 

 احلقيقة األويل 
 �� �!Dض�����	0� 9�&� �א	-��� �
�א	��� �א	ذ�ن�א#*�-��4	�%מ �وא����א	�%ود �Wن�..

)�و�-���9	��9א	�ذو��ن�0	��א�2ل(���-%מ�&��وא�������4ع�0	��&ن�א	�����0	��9א2ول�

��د�*%��وא�0	��א	�*%מ�א2ول����א	�/
ز�א	��	و��	�9 ����9
��Oא	/
ز�..*
T�0دמ��F�0د�



��Oא	د��ق����א	#وق�א..�		��س�
�.	#ودא�Fو&����9وמ�

 ومن ثم يتضح 
كانا داخل المخبز الخاص بهما ، ) المتهم الثاني(أن المتهم األول ونجله 

بل علي .. ولم يذهبا إلي ثمة شخص لالعتداء عليه بالقول أو بالفعل 

من تمت مهاجمتهم في مكانهم وملكهم ، ) أي المتهمين(فهما .. العكس 

م بسرقة الدقيق وبيعه في وتم االعتداء عليهما بالسب والشتم واالتها

 .السوق السوداء 
�E#!س�$ذא���	�

..  األول قيلت وصدرت من المجني عليه عدة عبارات بل وردت علي لسان الشهود 
  واالتهامات التي كالها للمتهم عند حد االعتداء اللفظي أن تنتهي الواقعة لم يكن ينتويتوضح أنه 
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  : حيث قال..األول 

 ".ك هناخد عيش غصب عن"  −

 " .هتديها عيش غصب عنك "  −

 ".الدقيق والعيش من حق الناس"  −
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 ملا كان مجاع ما تقدم ويف نظره إيل اجلانب األخر 

رجل كهل يتجاوز عمره / فنجد األول .. المتهمان  

دفعه ووقع علي األرض لم يستطع عندما تم (السبعين عاما 

في الثالثينات من عمره ولكن / والثاني ) النهوض مرة أخري

 .وبمفرده تماما .. ضعيف البنية 
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 ألول كان من اgني عليه افما 

 .إال أن صفع المتهم الثاني علي وجهه
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 وهذا كله إن دل 
 يدل علي أن المتهم الثاني كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن والده فإنما 

وحتى عندما ضرب العيار الناري .. ولم يقصد االعتداد علي أحد أو إصابته .. وأموالهما 

 .فقد ضربه علي األرض لعدم إصابة أحد ) .. بفرض ذلك(

 احلقيقة الرابعة 

Jن�א	�*%מ�א	:�����ن����!�	��د��ع���0��0ن�א	�3س�و0ن�و�����<د��������

� �وא	د�8و&�وא	%�� �9)�
3�ض�D!��ذ	�(&��9
�Tמ�!��ز*�9	7#@����?�..
4,�&��9	מ��-*د?�


��א	�د0و�..�0	��&?��/ص��D4د����
�9�&�A�!�/؟؟؟؟؟� ���و��9א	�دמ�א	�#�?�	*-��ز��8..

� �0ن��7!�*9 ..� �א	��ن ��ن 
�	3�א�� �א2ول�4,..,ذ �א	�����0	�9 �D4�א� �0	�9(�&ن �א		9 9�!��(

��د���מ�
�	��?�و�א)�9	*!��ق�$ذא�..����א		!�ق�
�9وא	3*��
�9)��و�T�8؟؟؟؟؟(و&$	�9وزو��9

�د�دא�0�Oن���9#3
Wط7ق���0�����?�)�و
3�ض�D!��ذ	��(4,�&ن�א	�*%מ�)�א	3*��
9(א	M�ض�

������ن�&ن�א	�*%מ��ن����!�	��د��ع��%ل����ذ	..���E�DJא	�����0	�����9א	
طن�..�&/��

��9
�د��8א	:����
��0��0ن�א	�3س�א	*��**وא���4ذא�&�#���/ص��و?�
J/��و�د��3*��

�9*��!

��&ود����
��Wذא�	!�وא�..�����
�	���ن�0د��&�/�ص��%�و	ون�و�א�F�/ص�وא!د�..�



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٥٩ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

�.)ل������!ق�	�9א	د��ع�א	��0��0ن���9#3
ل�א	و#�..�
�9#��*	و��9,��!�	��

  يقطع يقينيا بأن.. لعل مجاع ما تقدم 

  املتهم الثاني كان يف حالة دفاع شرعي
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  من قانون العقوبات أن ٤٤٩وذلك حيث أن املقرر يف املادة 
حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يجوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كان مقصودا به دفـع �

 :أحد األمور اآلتية 
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  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
حق الدفاع الشرعي عن المال ال يجوز أن يبيح القتل العمـد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع  

 :أحد األمور اآلتية 
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 ملا كان ذلك 
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 وجه السادس ال

حينمـا أورد بـأن قد أفسـد يف االسـتدالل أمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة  أن

مية القتل املنسوبة بهتانا إيل املتهم الثاني مقرتنة جبرمية أخري هي الشروع جر

إذ أن األوراق قد خلت من مثة دليـل علـي انعقـاد هـذا الوصـف علـي .. يف القتل 

بعض بـالذي يزعم إصابته  .. ؟؟؟؟؟/ االعتداء املنسوب للمتهم حيال اgني عليه 

 الشظايا يف وجه القدم اليسري 

 كمة النقض املوقرة بأن حيث قضت حم
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  ذلك كان ملا 

 أوراق هذه اجلناية برمتها جندها خالية متاما باستقراء و

  ؟؟؟؟؟/ من مثة أدلة علي وجود شروع يف قتل املدعو 

 فالثابت أوال 
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  لثاكما أن الثابت ثا
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 وهنا جتدر اإلشارة 

إلي أن المجني عليه لم يقم بالكشف علي إصابته  
المزعومة أو محاولة تلقي عالج رغم أنه في قسم االستقبال 

  .؟؟؟؟؟والطوارئ بمستشفي 
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 ذلك كله ثم بعد 

 بكل إمكانياتها وأطبائها ؟؟؟؟؟بأنه ترك مستشفي  .. ؟؟؟؟؟/ يزعم اgني عليه  

 .وهنا تثور التساؤالت  .. ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ليتوجه إيل مستشفي .. 
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 !!.أين هو ذلك التقرير المزعوم ولماذا ال يوجد باألوراق ؟؟ 
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 رابعا وكذلك الثابت 
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 سادساكما أن الثابت 



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٦٥ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

 � 
Jن� ����� �א	-��� �
�א	��� �&ن �0	�D��9د �א	���� 9��دא� E
#
� E�/� ��د א	�*%מ

� 
�	-7ج� �و
"�و�%��.. 
�	وא�-�� �א	-��� �
�א	��� �4	��מ �0ن�0دמ ���מ �ذא*9 ��� �א	�ول و$ذא

��%*�#

�!���٨,٣٠א	#���0؟؟؟؟؟/�א	�����0	��9)�ز��3��9���E�D)��0א	و���א	ذ?�&..�و�7D�

� ..���� ,4� �א	-7ج ��	*� �&و L�		� E�
�ط �	0� 9#3�� ��-�ض �	מ 9�&� �א2و�אق د�&� ��د

١٥&?�
-د�!وא	��(א	-������#�Fא��
�D5ن�4ذن�)��#����0ن�א�J��"7ج-	�
��א	*��"�א	�دא�

��
�.��	����%�0א	���

�

ا  بعابت ساالث.. ولعل من أهم الثوابت 

�� �
�؟؟؟؟؟/��ن�א����� �א!�eج�.. �
Q�;و� �
����P7!א��e�� ����5ز���(;=]����(
���P�8�����#[���LB�4..�؟؟؟؟؟!G؟؟؟؟؟�(
�[�«6�F�(,Iو�Leغ��*�א!=א���¶!�:�

١− ����]F� (�� LTE�*���#��!א���F�"�5�2=#jא���
�'��������F,)@�~�א�����
����[=��-(C���'��*��('(���8و���
�.���א!

٢− ���P�8��*���B��F�Q;و]=د��R(MaG���F����'؟؟؟؟؟���
�وא!��jز���א�����
 .��'���)م��)���0א]�����eא!��P7وא!�eج�؟؟

٣− ��

_�א!��P7א! ��..��ن�א������=�!���F=��b�B�(�,
5��8�'�_����(,;

�����x2'���*�א���ض����..�Q;��!�2و�=�¹و����P#ن����(#��!=��b85��F. 

٤− � �و2אق����;j����F2(Qא�..�و��Zא(���[=;��1���P�8א���!G���F=��L3
�'�*F�
��eא�. 

 إن ذلك كله يؤكد وحبق 
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بل تعددت .. انعدام وجود ثمة دليل علي القول بوجود جريمة شروع في قتل في األوراق  

حالة وان النيابة وهو ما يؤكد يقينا ببطالن أمر اإل.. األدلة والثوابت علي إثبات عكس ذلك 

 .العامة لم تفطن لحقيقة الواقعة وظروفها ومالبساتها فجاء االتهام علي هذا النحو المتهاتر 

 

 

 

 

 وجه السابع ال

حينما نسـب قد جاء مشوبا بالقصور  والعوار أمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة أن 

راق تنطق وتصرخ بعدم تـوافر رغم أن األو.. للمتهمان ارتكابهما جلرمية القتل العمد 

وذلـك علـي الفـرض اجلـديل بصـحة (نية القتل أو إزهاق الروح لدي أي مـن املتهمـني 

 .يستوجب علي عدالة احملكمة املوقرة التصدي له وهو األمر الذي .. ) الواقعة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
، أو في محاضر جمع  هو مدون في التحقيق االبتدائي ال تتقيد المحكمة بما 

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة  

ولو كانت لم تذكر  من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة بإضافة الظروف المشددة التي ثبت

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
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واجبها في العامة علي الواقعة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ما عساه أن ، قعود المحكمة عن بحث ف الصحيح بالوصالواقعة المطروحة أمامها أن تصف 

 وجوب أن – أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
غير مقيدة واقعة التي رفعت بها الدعوى ، بأن تنزل الحكم الصحيح علي الالمحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ردت للواقعة كما واألصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة  

أن تطبق علي الواقعة المطروحة عليها بل أن واجبها بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنع وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف الذي تري هي أنه المحكمة من تعديله 

 .لوصف القانوني السليم ا

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٦٨ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

أنها قد خلت تماما من ثمة دليل علي توافر . أوراق االتهام الماثل وكان الثابت من خالل  

علي فرض صحة أنه القائم بإطالق العيار الناري الذي أصاب (المتهم الثاني نية القتل لدي 
وحيث أنه ال يجوز للنيابة العامة وصف الواقعة إال من خالل ماله صدي ) .. المجني عليه األول

 .وتحديدا في جرائم القتل .. ثابت وواضح باألوراق ، وبما يتوافق مع القانون 

 السيما وأن


��;� +�Q!א� L`�[���,!א�������e�!א� �yא�[�*�� (I�x�*�� ('='(�� ]
��GزI)ق�y(,Xא�+e�!א2;7)-�א�*���'(Xא��CQFن���=Iص�(Z��C,e�
��CQ!*�א����ص�®�(Z�_�(B� �!� �C,e!א� �وjIא ،� �
2و��א�����
���e
M ��=Iو��yא�Xא�V�;��y(0�\ن�='(Q!א��M� �F��j!م�א(e!א��y(,Xא

�8�'�\�^��6Fو��'(Xא��, MFد��0د������l�^2(���0א�\���7F�<و�
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�(²Gق�א!�و��(IزG��Cن���
��و>�א!Q=ل���'����زQI=א�2وQ�'�!��5)م���
��I(وא��� L!د��א ����Fאد �א���0)2^ �א� �=- �א})ص �CQ!א� =I

�.��P�,�א})2]
�Lא!�R�2�Nא���L�7'�)�;�ل���
��،�و;7
 لقصد اخلاص اوللطبيعة اخلاصة هلذا 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١
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، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات  يكفـي بذاتـه وتعدد إصاباته القاتلـة المسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١عن رقم الط(
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 ن وقضي أيضا بأ -٢
ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 وقضت كذلك بأن  -٣
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " القتل فـي قولـه تحدث عن نية لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل 
لمـا كـان ذلـك ،  " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـه

بعنصــر ـخـاص عـلـي الـنفس قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي تتمـيـز القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو من ارتكابه الفعل الجنـائي هو أن يقصد الجاني 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

 أن ذلـكعـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن كان ما أورده الحكم ال يغير سـوي الحـديث 

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
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إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 

 .ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد النية بنفسه 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٤
لدي الطاعن من حضوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القتل لما كان ما استدل 

ه في ٕمن شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليإلي مكان الحادث حامال سالحا 
من استعمال سالح قاتل يد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي ال يف –مقتل 

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 وحيث كان ما تقدم 
ووجوب استظهار نية يمة القتل  محكمة النقض الموقرة بشأن جروبتطبيق جملة ما أوردته

ال يفيد ٕ واطالق منه علي المجني عليه لسالح ناري قاتل بطبيعتهالمتهم وأن حمل  الروح إزهاق

فعلي الفرض الجدلي بأن .. وهو ما قد كان في االتهام الماثل  .. وال يكفي لثبوت نية القتل

 فإنه إصابة المجني عليهأحدث وأنه هو من .. المتهم الثاني هو من كان يحمل السالح الناري 

 :قد ثبت أيضا باألوراق ما يلي 
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 ومع ذلك 

فكانت .. بل هرب من المكان .. لم يوالي االعتداء عليه  

الواقعة ستقف عند هذا الحد يقينا لوال تدخل المجني عليه 
هم محاولين اللحاق به تاألول وأقاربه وهرولتهم وراء الم

فما كان من المتهم إال محاولة .. لالعتداء عليه والفتك به 
أصاب ..  عيار ناري أخر ٕإعاقتهم واخافتهم بأن أطلق

ولم يكن .. المجني عليه األول في بطنه .. قضاءا وقدرا 
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وهذا مع الفرض الجدلي بصحة (المتهم ينتوي ذلك يقينا 

 .)الواقعة
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 )١٤/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٦٩١الطعن رقم (
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 )٧/٥/٢٠١٤لسة  ق ج٨٣ لسنة ٢٦٩٢٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي صراحة بأن 
وعلــي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجنــي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مجــرد اســتعمال 

، وال يغنـي عـن ذلـك نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد ألن قصـد إزهـاق ما قالـه الحكـم مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه 

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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ذلك أن الثابت باألوراق أن أيا من شهود اإلثبات 

وال حترـيـات املباـحـث أو ) بـفـرض ـصـحة أـقـواهلم(

مل يشر مـن ) بفرض صحتها أيضا(أقوال جمريها 

 أن املتهم األول قد محل سالحا قريب أو بعيد إيل

ناريا أو أنه أطلق مثة أعرية علي أيا مـن ا'نـي 
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 .عليهما 
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 ولعل أبلغ دليل علي ذلك

 لم توجه للمتهم األول ثمة اتهام أن النيابة العامة ذاتها�
 .بحيازة أو إحراز ثمة أسلحة نارية 
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  ملا كان ذلك
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 تقدم ما مجلة علي وبالبناء 
خطأت خطأ جسيما حينما نسبت للمتهم األول تهمة هديا به يتضح أن النيابة العامة أو

العنصر (القتل العمد دونما أن تتوافر ثمة أدلة أو حتى قرائن أو ثمة مظاهر لتوافر نية القتل 

وهذا الخطأ يستوجب علي عدالة الهيئة الموقرة ) .. الجوهري الالزم توافره لدي المتم األول

 النتفاء هذا القصد في حقه ..  األخير للمتهم التصدي له والتدخل لتصويبه بوصفها المالذ

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا وبجالء تام عدم انعقاد ثمة دليل أو حتى قرينة علي .. ومن جملة ما تقدم 

وهو ما .. القتل أو إزهاق الروح سواء مع المجني عليه األول أو الثاني أيا من المتهمين انتواء 

ة في وصف التهمة المسندة للمتهمان بما يستوجب القضاء يقطع يقينا بخطأ النيابة العام

 .ببراءتهما مما هو مسند إليهما 

 وجه الثامن  ال

.. لتضمنه اتهاما بالقتل باسـتخدام سـالح نـاري قد أفسد يف االستدالل أمر اإلحالة أن 

رغـم عـدم " حمـل االتهـام الثالـث " دون بيان ماهية هذا السالح مكتفيه بالقول بأنه 

د اتهام ثالث ، ورغم عـدم جـواز معاقبـة املـتهم إال علـي الوقـائع الـواردة بـأمر وجو

 .اإلحالة ، مبا يؤكد الرباءة من جرمية القتل فكيف يكون القتل دون سالح ؟

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ٢١٤/٢ت املادة نصفقد ... ة ءبدا
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ـلـي إالمحـامي العـام أو مـن يقـوم مقامـه  فـي مـواد الجنايـات بإحالتهـا مـن ىوترفـع الـدعو 

ركانها المكونـة لهـا وكافـة ألي المتهم وإير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة قرمحكمة الجنايات بت

 .ثبات إلشهود وأدلة اقوال أق به قائمة بمؤدى رفوت... الظروف المشددة والمخففة 

  من قانون اإلجراءات علي أن ٣٠٧كما نصت املادة 

א������*�وא���x�Leא!�Nو2د������Rא��L!(5cو�B��bא!�7�
	����������LM�(e>�¢=ز���
�Y=��!א��
���L�(Qא�����א���x���.�)§6=�2،�#�)�>�¢=ز�א§��7��

 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
فلـيس لهـا أن تعـدل أن تغير وصف التهمة مع بقاء الوقائع علي حالها ، إذا جاز للمحكمة  

همة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلي المـتهم حتـى ولـو لفتـت نظـر الـدفاع إلـي هـذا الت

 .التعديل ألن في ذلك حرمان للمتهم من حقه 

 ) مجموعة القواعد٢/١٢/١٩٣٥الطعن جلسة (

 

 ملا كان ذلك

نصا جاء وكان الثابت من مطالعة أمر اإلحالة يف قضيتنا املاثلة أنه 
ً

 باآلتي
 :بة العامة تتهم النيا

 ؟؟؟؟؟ •
   ؟؟؟؟؟ •

 -:النهما 
 ---------------------------------------------------- قتال •
 ----------------------------------------------  في قتلشرعا •
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 "        من قانون العقوبات٢ – ٢٣٤/١ ٤٦/١ ، ٤٥/١"األمر المعاقب عليه بالمواد 

ى تطالـب النيابـة العامـة معاقبـة المتهمـين فيهـا هـي تـمتهمـين والجـرائم الوبذلك تكون الـتهم المسـندة لل
 جريمة في الشروع في القتل والقتل العمد بغير سبق اصرار وال ترصد المقترن بجناية 

 .إال أن النيابة استطردت يف أمر اإلحالة املذكور 

 وأضافت ما نصه
 ، ٦ ، ١/١   والمـــواد ،.....مواد  الجناـيــة المنصـــوص عليهـــا ـبــالـقــد إرتكـبــايكـــون المتهمـــان "

 ، ١٩٧٨ لســـــنة ٢٦المعــــدل بالقــــانونين رقــــم  ١٩٥٤ لســــنة ٣٩٤مــــن القــــانون  ٣٠/١ ، ٤، ٢٦/١
 " الملحق بالقانون االول ) ٢( والجدول رقم ٢٠١٢ لسنة ٦والمرسوم بقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥

 ومقتضى ذلك
 لس��نة ٣٩٤(ا س��لحة وال��ذخائر أن النياب��ة طالب��ت بعق��اب المتھم��ين بموج��ب أحك��ام ق��انون 

١٩٥٤... ( 

��M8)�א!,
)�!�L�����!�_6°�U�Q)'=ن�����'�א�Lh�L!(5cذ#���F���U5�\���������L`�Xد������
�_ QF��j!א�������א�L!(5cא�M�2=#j �ن����א�j#=�2א

 :فقد قضت حمكمة النقض بأنه 
علـى خـالف مـا تقضـى من المقرر أنه اذا كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت على المتهم  "

 ـمـن ـقـانون اإلـجـراءات ـفـإن اتصــال المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي ـهـذه الحاـلـة باـلـدعوي ٢١٤ـبـه الـمـادة 

 هي فعلت كان حكمها ومـا بنـي عليـه مـن نعها فاوًيكون معدوما وال يحق لها أن تتعرض لموض

 ".اجراءات معدوم األثر
 )٢٦/٤/١٩٩٢ق جلسة  ٩٥ لسنة ١٥١٨٠طعن رقم (

 تقدمما على  بناءو
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 وجه التاسع  ال

شـهود اإلثبـات الـواردة عدم صحة ما انتهت إليه النيابة من االستناد إيل أقوال 

أمسائهم بقائمة أدلة الثبوت باعتبار أنهم شهدوا بذات الواقعة علي الرغم مـن 

ثبوت اختالف هذه الشهادات فيما بينها فضال عن عـدم مصـداقية بعـض هـؤالء 

 . الشهود الصريح وتناقض شهادتهم فيما بينها 

 القضاء اجلنائي فاملستقر عليه يف خصوص شهادة الشهود وأثرها يف.. بداءة 

 .من قضاء حمكمة النقض أنه 
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 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨ن رقم عالط(

 وكذا قضي بأنه
ٕمن المقرر أنه وان كان اإليجاز ضربا من حسن التعبير ، إال انه ال يجوز أن 

فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة وال يكون إلى حد القصور،

جد فيها خالف بشأن تلك الواقعة فال بأس على الحكم إن هو أحال في بو

بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي 

أما إذا وجد خالف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو  ال موجب له ،

إنه يجب كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره ، ف

 لسالمة الحكم باإلدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده
 )١٤/٣/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم ( 

 كما قضي ذلك
في الدعوي الماثلة أن أقوال الشهود الذين أوردتهم وحيث أن الثابت من مطالعة التحقيقات 

 ًينا بًا اختالفبل اختلفت فيما بينها لم ترد جماعها على واقعة واحدة  الثبوتدلةالنيابة في قائمة أ

وهذا التناقض يستعصي علي يستحيل القول معه بأنها يمكن أن تنتج صورة متطابقة للواقعة 

 .الموائمة والتدقيق 

 وعلى الرغم من ذلك
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 احلقيقة األويل 
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 يف حني ان الثابت من مطالعة اقواهلا
 سقوط السالح وحال سؤالها عما إذا كانت قد رأتما زعمته من أقوال ب لتأدأنها وعقب ما 

قررت أنها لم تشاهد ..  إلى رحمه اهللا من المتهم الثاني عقب اعتداءه على المجني عليه المتوفي 
ًهذه الواقعة نظرا لتجمع الناس وقتها وكون المتهم قد فر من مكان الواقعة وكان المجني 

  .؟؟؟؟؟/  وأخرين يطاردونه عقب تعديه على المجنى عليه ؟؟؟؟؟/عليه

 وحيث أن الواقعتني

!��F�*����8א������ووא�Q0�Le=ط�א؟؟؟؟؟�Leא!����eא�[�=م���"�א�,"���
��א�و
�(��a�5و�W
F��'�1�[م��)!�6و2~��ن��*�������CMF,��)�..�א!()'��وא��e)ن����ز��)ن�\�;=�

��.7F�Z�Y=ن��������Cא
 فإنه بثبوت عدم رؤية هذه الشاهدة

 لواقعة سقوط السالح يلزم بالضرورة
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 عدم رؤيتها لتعدي املتهم الثاني

 ؟؟؟؟؟/ على اgىن عليه 

 لتالزم الواقعتني –بفرض صحة ذلك                            
ن الشاهدة المذكورة لم أوتتأكد .. وبالتالي فكان األحرى بالنيابة ان تتنبه لهذه الحقيقة 

 وأنها ما ابتغت من شهادتها اال الزج بالمتهم الماثل في ؟؟؟؟؟/  واقعة اصابة المرحومتبصر

ًهما من شجار ونظرا لكونها زوجة شقيق المجنى نوقع بيًدائرة االتهام بالقتل إنتقاما منه لما 
 ).رحمه اهللا(عليه 

 كما أن هذه الشاهدة

التي زعمت أنها حضرت الواقعة منذ بدايتها لم تقل بأن 

المتهم األول حرض المتهم الثاني على ضرب المجنى عليهما 
 بإمر اإلحالة وبذلك تكون شهادتها على خالف ما ذكرته النيابة 

 
 ثانية قة الاحلقي

�א	ذ\�����&��9�ن��*وא�دא0�e	 ��#�@�א,!دא�A–�؟؟؟؟؟/�א��9
�ط�	-��א�وאل�א	��$د�

��$Fد
�.��ذ�

  يتضح جليا 
وتطورت حتى صفع  رحمه اهللا ؟؟؟؟؟ والمجني عليه ؟؟؟؟؟ بين المتهم أن المشاجرة بدأت

 وأصاب –م هذا الشاهد  على حد زع– الذي سارع بإحضار السالح الناري األخير المتهم الثاني
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...  له أحدث إصابته ؟؟؟؟؟ثم بادر بالفرار وأثناء مطاردة المجني عليه  ... ؟؟؟؟؟/ المجني عليه 
 .ًثم سقط السالح الناري منه فقام هذا الشاهد بإلتقاطه وتسليمه الحقا إلى قسم الشرطة 

  ؟؟؟؟؟/ وعن قصد املتهم 
  المجنى عليهما كان يقصد ضربد أن المذكور  على المجنى عليهم قرر الشاهمن االعتداء

عالقة جيرة وصداقة  وأن عالقتهم ىطراف الدعوأ سابقة بين ال يوجد خالفاتكما أضاف أنه .. 

 . ولكن الشيطان دخل بينهم وقت المشاجرة 

 ومفاد هذه الشهادة
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 تناقصات والوقائع الالمعقولةإال أنه على الرغم من كل هذه ال
وأوردت أن هذا الشاهد ... إال النيابة إستندت إلى أقوال هذا الشاهد على الرغم مما شابها 

 قد شهد بما شهدت به الشاهدة األولى على الرغم من اختالف شهادتهما بالكلية على النحو الوارد 
 .ًتفصيال 

 ثالثة احلقيقة ال

 :وذلك لآلتي ،،  أقواله مبا ال يصلح معه دليال تهارت قد ؟؟؟؟؟/ أن املدعو 
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 .&ط	�0��%	 �א	��� �0	��9و$و����,���ن�*Dو��!دو:�9

 ة رابعاحلقيقة ال
ن باقي الشهود وهـم زوجـة المجنـى عليـه المتـوفي إلـى رحمـه اهللا والمجنـى عليـه الثـاني ا

 .وشقيقه 
�4	 � �0	��9א	�*و�����ل�א	���؟؟؟؟؟/���د��������ق�א	��� �0	��9א	:����א	�د0و�
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امسة احلقيقة اخل
في مقام إال ..  جاءت سماعية ال يجوز التعويل عليها ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟أن شهادة كال من 

إثبات تهاتر وعدم جدية تحريات المباحث التي زعمت بأن زوجة المجني عليه كانت السبب 

 .في حين يبين عدم صحة ذلك تماما .. الرئيسي للمشاجرة 

 وحيث كان ما تقدم

 وكان الفقه مستقر على انه
و	���...�و�ن�د�و�Eא	�ول�א	�C�!Dאن�א	�%�د��وא�-��ذא��א$������9و���9
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 )٤٤٢محمود نجيب حسني في مؤلفه االثبات الجنائي ص / لها الفقيه الدكتور قا (

  وحيث كان الثابت ان شهادة الشهود
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أن النيابة أمسكت عما هو واجب عليها وهو أن تقوم مبعاينة مكان : الوجه العاشر 

الواقعة وفحصه ومتحيصه علها جتد ما تطمئن إليه من أدلة تغري وجه الرأي يف 

علي بينه مة الدعوى ، أو ترسم صورة واضحة حملل الواقعة جتعل عدالة احملك
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من موقف الضارب واملضروب وكيف دارت أحداث الواقعة ، وعما إذا كان قد 

ختلف عن ذلك فوارغ طلقات وهل هذه الفوارغ مطابقة لبعضها البعض أم أنها 

متغايرة مبا ينبئ عن وجود أكثر من سالح ناري ؟؟ وهل هذه الفوارغ مما 

من وفاة اgني عليه تستعمل بالسالح املزعوم ضبطه ومع العيار حمدث 

عدمه ؟؟ كما أن معاينة النيابة ملكان الواقعة كان سيسفر حتما عن شهود رؤية 

وهذا كله جيزم بقصور حتقيقات ) .. شهود اإلثبات(خبالف اgني عليه وأقاربه 

 النيابة العامة 

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

��L�(�Gن�G\�Kو�=ع�א§)د���'��1
��]�L)א! (�*�د1=������R�[و��j!א�7)ن�א�
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���Qو�;�د���QT����e;و��
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e7=ن��F�(��75�1ن��L����
�.א!�د���
 )٨٧ ص ٢٤ س ٢/٢/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥طعن رقم ال(

 كما قضي بأن 
لما كان من المقرر أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة   

 يجريه من التحقيقات مستقال فـي عن أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مماالطا

تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســه ال يشــاركه فيـهـا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين 

 ٕعقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وان كان األصل 



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٩٠ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

معـززة لـمـا ـسـاقته ـمـن أدـلـة أن للمحكمـة أن تـعـول ـفـي تـكـوين عقيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارـهـا 

طالما أنها كانـت مطروحـة علـي بسـاط البحـث إال أنهـا ال تصـلح وحـدها ألن تكـون قرينـه معينـة 

ولـمـا ـكـان الثاـبـت أن ضــابط المباحــث ـلـم يـبـين للمحكمــة .. ودـلـيال أساســيا عـلـي ثـبـوت الصــحة 

فإنهـا بـهـذه مصـدر تحرياتـه لمعرـفـة مـا إذا كـان ـمـن شـأنها أن تـؤدي إـلـي صـحة مـا انتـهـي إليـه 

المثابــة ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق 

والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط 

ٕرقابـتـه عـلـي اـلـدليل ـمـن حـيـث صــحته أو فســاده وانتاـجـه ـفـي اـلـدعوى أو ـعـدم إنتاـجـه وان كاـنـت  ٕ
 قد حصلت أساس اقتناعها علي رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنـي المحكمة

علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريـه ال علـي عقيـدة اتصـلت المحكمـة يتحصـيلها بنفسـها فـإن 

ذلك يعيب الحكم المطعـون فيـه ممـا يتعـين معـه نقضـه واإلحالـة بغيـر حاجـة إلـي بحـث بـاقي مـا 

 .يثيره الطاعن في طعنه 

 )٣٩٢-٧٩-٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (

 يف ذات املعني 
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 ملا كان ذلك 
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 كما كان من شأن معاينة النيابة ملكان الواقعة 
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 أضف إيل ذلك 
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 ومن مجلة ما تقدم 
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 ادي عشروجه احلال

 لألسباب اآلتية وذلك .. عدم جدية التحريات وانعدام داللتها يف االتهام املاثل 

 



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة


��	����א�����א��������

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer OF High Court 

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٩٢ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

&ن�א	:�
�������א	!������وא	وא���0�Oدמ���4�א�F:����*!�������-	���9و�د����،�و�����4$��������������������:�&و,��

���������9�

�ط�/��ط�K	����ز��0وא��*�#�
و$�و�א��2��א	�ذ?����..��#*�����ن�&�وאل�א	������0	���9و

���-ل�$ذ�8א	*!�����د	�ل��*%�*�����Eא,	*�9�0���3

 استقر قضاء النقض علي أنه.. بداية 
التـي تبنـي علـي أدلـة تسـوقها وتسـتند  هـي تلـك التحريـات تحريات الجديةال

 حيـث أن للمحكمـة اإلثبـات الجنـائيويكون لها دور هـام فـي مجـال عليها 
أن تقول في تكوين عقيدتها علي مـا جـاء بتلـك التحريـات باعتبارهـا معـززة 

 .لما ساقته من أدلة 
 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض  ( 

 يث كان ذلك فح
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 وقد أكد ذلك أيضا 
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 فقد استقر قضاء النقض علي أنه 
الضـــبط القضـــائي أن يقـــوم بـــإجراء التحريـــات مـــن الواجبـــات المفروضـــة قانونـــا علـــي مـــأمور  

أن تتضــمن هــذه التحريــات كافــة القــرائن التــي تفيــد فــي معرفــة الالزمــة بــأي كيفيــة كانــت بشــرط 

 .الحقيقة إثباتا أو نفيا لواقعة معينة 

 )٥ ص ٢ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 وكذا
 ) ق٦١ لسنة ٤٨٨٦ طعن رقم ٤/١١/١٩٩٢نقض (

���:����:�����	��$F*!�����و0دמ��د����4�א	ط7ن�א
	#��د��א	*�������������/ط���J!��$�������*!د��د�א��������


د�Fא	�������א	*��*מ�א	ز0מ�
���9&د��		وא�-���!ل�א	د0و\�א	��:	������e�
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 وذلك 

�����������R(	Q
QT�!(��~=א2د	א!��א!=����R(F�T�!א���l����2���(��(Q1و�W�()!��9ن�א
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 وحيث تنبهت النيابة هلذه الواقعة 

قد قامت بإستدعاء مجري التحريات وسألته عن سبب إخفاقه في معرفة حقيقة الواقعة ف

 !!!!!!فكان رده أن سبب ذلك هو ان الجميع يسكنون في منزل واحد ... 
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 يعد دليال .. جمري التحريات على النحو السالف وما قرر به 

علي عدم جدية تحريه مما يستتبع بطالنهـا وانعـدام داللتهـا  

 . يبقي فيها ما يصلح ألن يبني عليه االتهام الماثل وال.. 
 حيث استقر قضاء النقض علي أنه 

����������������	�,����	Fو��������	א���	א0�\�R(	F�T�!א�_�(	[�� Z
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 )ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ السنة ٤/١٢/١٩٩٧نقض  (  

  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 

 كما قضي بأنه 

Gذא��� �		�Wא��7		�Lא!�F�T		e!�R(		�م�]		���F)�א0		�,)دא���
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 ) ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنة ١٩/١٢/١٩٧٧نقض  ( 
 ) ق ٤٧ لسنة ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ق ٢٨ السنة ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 
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 وليس ذلك فحسب 
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 وقوله هذا
 نفسه عناء البحـث للوصـول لوجـه بل أنه حتى لم يكلف.. أكد عدم جدية ما زعم بإجرائه  

 .الحق حيال االتهام الماثل 

 ومجاع ذلك 
 .أكد وبحق بطالن التحريات وعدم جديتها مما تنحدر معه إلي حد االنعدام  

 ثاني عشروجه الال

عدم جواز االستدالل بالنتيجة التي انتهي إليها تقريـر الصـفة التشـرحيية علـي 

 إدانة املتهمني 
ال تعـد دليـل إدانـة فـي خصـوص  أن التقارير الطبية تقر عليه فقها وقضاءافالمس.. بداءة 

 .بل ال تعدو هذه التقارير إال أن تكون دليل حدوث إصابة ما نسبة اإلصابة إلي شخص معين 

 

 وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض بقوهلا 

ًفــي ذاتهــا ال تــنهض دلــيال  التقــارير الطبيــة مقــرر مــن أنال 
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  .تهام إلى المتهمعلى نسبة اال
  )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٧٥٣٣الطعن ( 

 وكذا 

�#��V!jن 2�Qא��*� L
M !א� �F2(Q�!א �K�5אG� LM8'�"��� وGن�#)'�W>�;�ل��jא;�)
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  )٤/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٠١٢( 

 تقرير الوارد يف الدعوى املاثلة وحيث ان ال

قــد تــم إعــداده قبــل ورود مــذكرة النيابــة عــن الواقعــة األمــر 

الذي ال يمكن القول بانه يوافق تصور الواقعة كما ذكـرت النيابـة 
 .في قائمة أدلة الثبوت 

 أضف إيل ذلك 
�دא/ل�� �و�د ��ن�&�9 ��D/�� �$و 9
� ��&� ��� ���*���	4� �	מ��3طن �א	*���� �$ذא &ن��-د

!&� �א	�ل �دא)�� ��-د��� �&�#�מ �א	�����0	�9 �(��د 
��٣ط�$����*� ���מ وذ	��
-ض�)

�.א	�����

 

 

 ومع ذلك مل يقر بتأثري ذلك 

�;��Vא�]8)م� �א�Ic)ل�\�;�� �#)ن �Gذא �و�) �
����3��!� L
�א��< L!(§א� ���
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 كما أن هذا التقرير 
حيث أنه زعم بأنه يرجح حدوث .. جاء بنتيجة احتمالية ليست قاطعة 

رغم أن النيابة لم تكن تعلم باإلهمال .. اإلصابة وفق تصوير النيابة 

الجسيم الذي حدث مع المجني عليه وترك أجسام معدنية تتوغل في 

از االستدالل وهو األمر الذي يؤكد عدم جو.. جسده وتسمم  دمائه 

والمحرر بعد أكثر من عام ونصف من .. بهذا التقرير الطبي المتهاتر 

 .حصول الواقعة 

 مما سبق فإنه يبني 

و�ن�..�!�eא!�Lא�
�Lªא�=��~��ن�א!=א��e;�<�(������Leو��ن�;7=ن���B��U��~�[(Pא�1)��
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 إذ طويت احلافظة األويل علي : حلقيقة األويل ا
 أصل تقرير استشاري صادر من المعمل الجنائي االستشاري احد اكبر المعامل االستشارية 
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ي أوراق الدعوى وما دار فيها من تحقيقات فقد انتهي هذا التقرير إلي نتيجة من خالل اإلطالع عل
 .وما ورد فيها من تقارير طبية وفنية

 وقد انتهي التقرير االستشاري إيل نتيجة مفادها 
 حتى ؟؟؟؟؟/ أنه لم يتم رفع فارغ طلقة الخرطوش التي أطلقت أول مرة علي المجني عليه 

ن بيد المتهم وقت حدوث الواقعة يمكن الجزم أنها أطلقت من السالح الذي تم ضبطه وزعم أنه كا
كما أكد التقرير أنه لم يعثر بداخل السالح علي ظرف طلقة الخرطوش الثانية التي يفترض أنها .. 

وكذا أكد التقرير المقدم طي هذه الحافظة أن ..  رحمة اهللا ؟؟؟؟؟/تسببت في وفاة المجني عليه
حمة مواله في نقله إلي المستشفي وهو ما هناك تراخي كبير من أهلية المجني عليه المتوفى إلي ر

يستلزم استدعاء نجليه وزوجته وباقي شهود اإلثبات لسؤالهم عن سبب عدم نقل المجني عليه 
فضال عن وجوب استدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله عن .. في حينه إلي المستشفي ) رحمة اهللا(

نقل المجني عليه وتأخر دخوله لتلقي سبب عدم تضمينه تقريره الوارد باألوراق واقعة التراخي في 
وكذا وجوب استدعاء الطبيب .. العالج لمدة جاوزت السبع ساعات وأثر ذلك في تفاقم إصابته 

الشرعي لسؤاله عن عدم تضمين تقريره ثمة إشارة إلي اإلهمال الطبي الواقع من القائمين علي 
وكذا .. ف بطن في أقل من يومين عالج المجني عليه رحمة اهللا سواء بإجرائهم عمليتي استكشا

.. إهمالهم في إزالة األجسام الحديدية التي وجدها الطبيب الشرعي حال تشريح جثة المجني عليه 
وكذا تأكد التقرير االستشاري المرفق أن تقرير الطب الشرعي الوارد في األوراق قد أوري أن هناك 

تب مسئولية علي الرعاية الطبية بالمستشفي صديد مختلط بدماء المجني عليه رحمة اهللا وهو ما ير
فإذا ما تأكد ذلك فإنه يؤكد انقطاع عالقة السببية بين ما نسب زعما للمتهم الماثل وبين النتيجة 

 .بما يتأكد منه براءته من االتهام الماثل 

 بينما طويت احلافظة الثانية علي : احلقيقة الثانية 
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المحرر بمعرفة زوجة  .. ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟ة لسن؟؟؟؟؟ صورة رسمية من المحضر رقم 
) المتوفى إلي رحمة اهللا(وذلك لتضررها من أهلية المجني عليه ) ؟؟؟؟؟/ السيدة (المتهم األول 

ٕاللذين قاما بالتعدي عليها وطردها من مسكنها والقاء أثاث منزلها بالكامل  .. ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ / وهم 
 .ق وذلك كله دونما وجه ح.. في الشارع 

ضد سالفي .. كما أن الثابت بالورقة الثالثة من المحضر المرفق بالغ المتهم األول حاليا 
في االستيالء علي المخبز .. لقيامهم باستخدام البلطجة والترويع) أهلية المجني عليه (الذكر 

كي وكافة ما يملكه من أثاث ال وكذا سيارة م– ؟؟؟؟؟الخاص به وعمارتين يمتلكهما بمنطقة 
 .ثم قيامهم بطرده في الشارع دونما سبب واضح وصحيح .. ومبالغ مالية 

 ملا كان ذلك
 ؟؟؟؟؟/ ومن خالل هذا المحضر يتضح مدي البلطجة والعنف الذي يمارسه المجني عليه 

وقيامهم بطردهم وعائلته .. وأهليته بعد وفاته حيال المتهم وأسرته وزوجته وأوالده ) رحمه اهللا عليه(
ل ، وهذه الواقعة تضاف إلي سلسلة األضرار التي لحقت بالمتهم األول من جراء تعمد من المنز

وكذا (وهذا يوضح النهج الذي كان المجني عليه يسير عليه .. أهلية المجني عليه اإلضرار بهم 
في معالجة األمور ، وهو استخدام السالح والبلطجة ، وهذا عين ما فعلوا في الواقعة ) أهليته
علي (يقوم باالستعانة بالسالح الناري ) وعلي فرض صحة ذلك ( مما جعل المتهم الثاني الراهنة

وهذا دليل قاطع علي استعمال المتهم الثاني لحق الدفاع الشرعي في ) .. فرض نسبة ذلك إليه
الواقعة محل هذا المحضر كما يستوجب ضم هذا المحضر وضم تحقيقات النيابة العامة فيه 

 العامة بالتحقيق فيه والتحري عن ما مدي صحة ما ورد به ، وكذا استدعاء المشكو وتكليف النيابة
لما في ذلك من اثر كبير في إثبات .. في حقهما في هذا المحضر للوقوف علي سبب فعلتهم 

عدم صحة واقعات االتهام الماثل ، وأن لصورتها الحقيقية صورة مغايرة تماما لما ورد باألوراق بما 
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 .ة المتهم مما هو مسند إليه يؤكد براء

 فضال عن ذلك فقد طويت احلافظة الثالثة علي  : احلقيقة الثالثة 
 .. ؟؟؟؟؟/ المحرر من السيد .. ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟صورة من المحضر رقم 

والذي حرر هذا المحضر متضررا من أهلية المجني عيه .. البالغ من العمر ستة وخمسون عام 
  .؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ وهم 

 وحيث قاموا بتهديده بالسالح اآليل وترويعه بالقتل 

 واإليذاء هو وأسرته 
 ، قام بتمزيق ؟؟؟؟؟/  ، وأضاف بأن المشكو في حقه؟؟؟؟؟إذا لم يقم بترك مسكنة الكائن 

 . ، وحاول االعتداء عليها ؟؟؟؟؟/ مالبسه ومالبس نجلته 

 ه بسببوذلك كل
أنه قد تم طلبه للشهادة في الواقعة الراهنة وهم ال يريدونه يشهد بالحقيقة وبما رآه شخصيا 

وهذا يستوجب بال شك علي المحكمة الموقرة استدعاء هذا الشاهد رسميا وتأمين .. من الواقعة 
 فلماذا يقوم ٕإدالئه بأقواله التي قطعا سيكون لها أثر كبير في تغيير وجه الرأي في الواقعة واال

فمن المؤكد أن لدي هذا الشاهد .. أهلية المجني عليه باالعتداء عليه وتهديده بالقتل وهو وأسرته 
الذين هم جميعا من أهلية (ما يغير مجري هذا االتهام ، كما يجب مواجهته بكافة شهود اإلثبات 

رياته ، وحيث أن المتهم وكذا مواجهته بضابط الواقعة إلثبات تهاتر وعدم جدية تح) المجني عليه
األمر الذي يستوجب طلب ضمه إلي أوراق الجناية .. ليس طرفا في المحضر المرفق صورته

إلثبات أن للواقعة برمتها صورة مغايرة تماما لما هو ثابت بأوراقها وهو ما يقطع بال شك ببراءة 
 .المتهمان مما هو مسند إليهما 

 لرابعة علي إذ طويت احلافظة ا: احلقيقة الرابعة 
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المحرر بمعرفة  .. ؟؟؟؟؟إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ صورة رسمية من المحضر رقم 
 ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(متضررا من أهلية المجني عليه في الواقعة الراهنة ، وهم  .. ؟؟؟؟؟/المتهم
 وذلك لالستيالء علي سيارته الخاصة ، والعمارتين ؟؟؟؟؟ ، ، ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟

وقيامهم بطرده وأهله ) مائه وسبعون ألف جنيه( ألف جنيه ١٧٠المنزل التي يملكها ، وكذا مبلغ و
  )؟؟؟؟؟(وأنجاله من البلد 

 وذلك كله بسبب 

 ؟؟؟؟؟املشاجرة حمل هذا االتهام احلادث يف 
 ه أن تحريات المباحث حول الواقعة المحرر عنها المحضر المرفق بهذالجدير بالذكر

ت عن صحة الواقعة من قيام المشكو في حقهم المذكورين باالستيالء علي أمالك الحافظة أسفر

 .وسرقة أمالكه .. لطفي زكي عبد الرازق / المتهم 

وهو األمر الذي يؤكد أنهج البلطجة واالعتداء وانتهاك الحرمات هو أسلوب أهلية المجني 
تكليف النيابة العامة بالتحقيق فيه عليه بما يستوجب ضم المحضر المرفق ألوراق التهام الماثل ، و

، واستدعاء جماع من تم ذكرهم في هذا المحضر المرفق وسؤالهم ومواجهتهم بالواقعة وبتحريات 
المباحث فيها والتي أكدت صحة واقعة االستيالء والسرقة الذي السيما وأن المتهم وجه إليهم جميعا 

 يؤكد براء المتهم مما هو مسند إليه تهمة االستيالء علي أمالكهم دونما وحق حق ، بما 

 بينما طويت احلافظة اخلامسة علي : احلقيقة اخلامسة 
صورة من تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الدعوى الراهنة ، والثابت من خالله انه 

 .) ؟؟؟؟؟ ، والواقعة ؟؟؟؟؟محرر بعد تاريخ الواقعة بأكثر من عام كامل محرر في 

 لصفحة الثالثة  كما يتضح من خالل ا

  ١٠ ، ٩ ، ٨منه باألسطر 
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 ٣أن السيد الطبيب الشرعي اكتشف وجود أجسام معدنية شبه دائرية الشكل بقطر حوالي 
 مم ورشات منتشرة بالبطن وقام باستخراجها وتحريزها علي ذمة القضية ؟

 هذا باإلضافة 
ال أنه أفصح أن مذكرة إ.. إلي أنه وبرغم تحرير هذا التقرير بعد عام كامل من الواقعة 

وهو بال شك ما تسبب .. النيابة العامة بوصف الواقعة لم ترد إلي المصلحة رئاسته حتى تاريخه 
في ضياع األدلة وعدم التوصل إلي ثمة بصمات علي السالح المزعوم استخدامه في الواقعة ، 

بي استشاري لتقديم ما وهو األمر الذي يستوجب تأجيل نظر هذه الواقعة لحين االستعانة بخبير ط
يفيد ما إذا كان بقاء األجسام المعدنية الموجودة بجسد المجني عليه هي التي أدت بحياته من 
عدمه ، وكذا استدعاء الطبيب الشرعي لمواجهته بذلك ، وبيان سبب قيامه ببحث هذه المسألة 

، وهذا كله يؤكد براءة وسبب عدم قيامه برفع البصمات التي كانت علي السالح المزعوم استخدامه 
 .المتهمين مما هو مسند إليهما 

 ومن ثم 
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 بناء عليه

 اهليئة املوقرة احلكم عدالة الثاني من األول و انيلتمس املتهم
 األول والثاني  ان وكيل المتهم                             .ما مما هو مسند إليهماببراءته

�المحامي                                                                          


