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 م ١٨٠١ بعـد خـروج الحملـة الفرنسـية ١٩عرفت مصر ظـاهرة البعثـات الخارجيـة مطلـع القـرن أل  
مطبعــة التــي تركهــا المحتلــون حيــث أراد الــوالي تشــغيل ال.. م ١٨٠٥ علــي باشــا حكــم مصــر ....وتوليــة 

 بعد إيفـاده سـرا مـن يـتعلم فنـون الطباعـة فـي فرنسـا دون أن يعلمـه ١٨٢١الغزاة فلم يفلح فتركها حتى عام 
أحد وعاد المبعوث وتم تشغيل مطبعة بوالق المسماة اآلن المطبعة األميريـة بموقعهـا الحـالي بعـد تطويرهـا 

ول صــحيفة مصــرية هــي الوـقـائع برئاســة تحرـيـر رفاعــة ـبـك بفـعـل الزمــان مــرات عدـيـدة وـتـم أيضــا إصــدار أ
 أسوة بما كانت تفعله الحملة في مصر أيضا قيام مجلس شورى النواب بعد ذلك بعقـود ١٨٢٨الطهطاوى 

وبداية حكم المصريين بأنفسهم وعكـوف .. من الزمان مبعثه مجالس المشورة التي بثتها الحملة في مصر 
 بمشاركات شـعبية واسـعة وترجمـات ودراسـة لدسـاتير ١٩٢٣ستور للبالد كبار المحامين علي وضع أول د

 عامـا كانـت لهـا سـبل ٢١ علـي أحـد عشـر بعثـة لفرنسـا فـي غضـون ....لقـد أوفـد .. العالم خاصة فرنسـا 
ستشـــراق واالســـتغراب فكتـــاب رفاعـــة الطهطـــاوي إلالرشـــاد علـــي مصـــر والمصـــريين وبـــدأنا نعـــرف معنـــي ا

جاء وصفا للحياة الفرنسية وسبل تقدمها ومعرفتهم المرآة وآنية الطعام "  باريرتخليص اإلبريز في تلخيص"
والســكن ـفـي أمــاكن نظيـفـة ومـقـاهيهم ومطــابعهم وصــحفهم وســبل مواصــالتهم حـتـى رقصــاتهم عـلـي اإليـقـاع 

كل هذه العلوم نقلها رفاعة الطهطاوي لتنير لنا الطريق وتختزل قرنـا مـن الزمـان كمـا سنقضـيه فـي ) باليه(
 علي وعمـل السـدود ....كل ذلك جاء بفضل البعثات التي أوفدها .. براثن التخلف وظلمات االضمحالل 

رغــم أن اإلنجليـز كانـت لهـم الـيـد .. والقنـاطر والرياحـات والكبـاري واستصــالح األراضـي والسـكك الحديديـة 
حتـى ) ١٨٤٨-١٨٠٥( علـي ....الطولي في تشييد هذا العمـران إال أن خطـه كانـت موضـوعة منـذ عهـد 

 علـي كصـاحب أول ....قناة السـويس ذاتهـا كانـت فكـرة البعثـات الخارجيـة وبـدأ ينفـذ فيهـا سـعيد باشـا أبـن 
 علـي وأوالده دولـة عظمـي فـي عهـد إسـماعيل باشـا ....أصـبحت مصـر بفضـل .. ضـربه فـأس فـي القنـاة 

ان األوبرا وهـو يمـد إصـبعه مـن  علي من قبله وكذلك إبراهيم باشا صاحب التمثال الشهير بميد....ووالده 
رغــم االحــتالل اإلنجلـيـزي لمصــر .. عـلـي جــواده مشــيرا إلــي حــدود اـلـوطن العربــي شــماال بجـبـال طــوروس 

قرابــة القــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان والملكيــة الفاســدة فــي أخريــات أيامهــا إال أنهــا كانــت دولــة عظمــي 
ونفسـه بخمسـه ريـاالت سـعودي وال تحـدثني عـن بمعني الكلمـة حيـث كـان الجنيـه المصـري بثالثـة دوالرات 

ظلت البعثات الخارجية تتقلص عاما تلو األخـر حتـى توقفـت تمامـا مـع ! أهل الخليج عما هم فيه آنذاك ؟
نهاية القرن العشرين ووقفت الجامعـات عـاجزة أمـام سـفر أعضـائها فـي ظـل الميزانيـات المتدنيـة فأصـبحت 

لدراســة ـفـي الخــارج لمــن يمـلـك فـقـط وـبـدأت تجــارة الجامعــات الخاصــة اـلـدكتوراه محلـيـه ـفـي الغاـلـب األعــم وا
والمنح وبيع الشهادات الروسـي والبولنـدي والرومـاني وخالفـه وتـدني مسـتوي التعلـيم وأصـبح حاضـره تجـارة 

حسنا فعلها عبد الفتاح السيسى بقراره األخير بعـد اجتماعـه مـع كبـار العلمـاء واألكـاديميين بعـودة نظـام .. 
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وعلـي وزارة التعـاون الـدولي أن تعـي ..  للخارج رغم كل الظروف االقتصادية التي تمر بهـا الـبالد البعثات
ذلك جيدا وتجلب المـنح للجامعـات وأكاديميـات البحـث العلمـي لنـري ثانيـة رفاعـة الطهطـاوي وعلـي مبـارك 

أمريكا وال ندفن رؤوسنا وغيرهما وتنشط الترجمة وزيادة االحتكاك بالخارج ومنافسته خاصة فرنسا وانجلترا و
وغيرنـا يتقـدم ونحـن رؤوسـنا فـي األرض ! كالنعام في الرمال ونقول نحـن أبنـاء حضـارة سـبعة أالف سـنة ؟

إنـنـا الـيـوم نحتـفـل بـمـرور مــائتي عــام عـلـي إرســال أول بعـثـة مصــرية للخــارج وـنـدرس بالحســابات الدقيـقـة .. 
ـلـن ننســي أفضــال .. ون المروجــون لحضــارتنا إنـنـا ـبـدون خســائر ونحـن الكاســب.. حجـم المكســب والخســارة 

الحلمة الفرنسية علينا ولكننا لن نغفر لفرنسا تقزيمنا بارتكاز شمبليون بحذائه علي رأس فرعـون فـي مـدخل 
لســنا نحــن ذـلـك فكمــا أفادتـنـا فرنســا اســتفادت مـنـا أكـثـر ـفـي كشــف رمــوز حجــر ! مديـنـة الكــوليرج بـبـاريس ؟

ي كتابه وصف هيرودوت مصر في كتابة وصف مصر وأثبت أننا رشيد وكما وصف رفاعة حال فرنسا ف
نعـم كنـا نركـب المراكـب الشـراعية ولـكـن .. نعـيش فـي نظـام فقـط ينقصـه التطـور ومواكبـة المديـنـة العالميـة 

بنظام وكنا نستقل البغال والحمير والجياد في األسفار ولكن بنظام وكنا نروي أرضـنا ونأكـل عيشـنا ونـزرع 
 عـلـي مطـلـع ....إذا أردـنـا النهــوض فعليـنـا بالبعـثـات كمــا فعلهــا .. م تخـلـو أـبـدا مــن النظــام قمحـنـا ببدائـيـة ـلـ

هيا نرسل العلمـاء واألدبـاء والمحـامين واألطبـاء ! ؟ ٢١ فهيا نفعلها نحن في مطلع القرن أل ١٩القرن أل 
 ألـف عامـل اآلن ١٨والمهرة من الصناع والفنيين لنقض علي العمالة األجنبية في بالدنا التـي تصـل إلـي 

نريـد يومـا ! يعملون في حفر خطوط المترو وبناء المشروعات العمالقـة ويعملـون فـي الطاقـات الحساسـة ؟
نريد أن نقول خبير مصري وعربي في كـل شـيء حتـى صـناعة " إحنا عايزين خبير أجنبي " ال نقول فيه 

!  إحنـا المصـريين ؟–ة ونقـف قـائلين الطائرة والقطار والمترو فإلي اآلن نتبـاهى بصـناعة أول موتـور سـيار
علينـا أن نـعـي جـيـدا أن مسـتقبل الصــناعة ـفـي مصــر متوقـف تماـمـا عـلـي البعثـات األجنبـيـة لنغـلـق صــنبور 

وأصــبحنا بــال قيمــة فــي ســوق العــالم المتقــدم الــرائج ببضــاعته ! ميــاه إهــدار العملــة المحليــة أمــام الــدوالر ؟
  ... المتنوعة أعتقد أننا قادرون علي االنطالق
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 .. مـع آخـرين ممـا هـو مسـند إليـه المؤكـدة علـي براءتـه. . المتهم الثـاني عمذكرة بدفاع ودفو 
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بالمحضــر المســتهلة بــداءة .. االتهــام الماثــل حســبما أســفرت عنــه األوراق اقعــات وخلص تــت 
معاون مباحـث العبـور .. ..../  المالزم أول المحرر بمعرفة..  صباحا ١١ الساعة -/-/-المؤرخ 

ثـالث مـن قبـل .. .../ بلغا عن اختطاف شقيقه الـذي يـدعي  م..../  السـيد الذي أثبت حضور.. 
 . زرقاء اللون "ماركة فيرنا " مجهولون كانوا يستقلون سيارة مالكي أشخاص 
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وأنه ال .. ..........بمنطقة ..  الساعة العاشرة صباحا -/-/-اليوم بأن ذلك كله حدث 

هاتفه " نسي " وأنه .. ......وأنه صاحب  شقيقه وبين أي شخص ،  بينيوجد ثمة خالفات
 .في منزلهالمحمول 
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بأهلية تبين أن الجناة قاموا باالتصال يفيد بأنه بالتحري عن الواقعة . ..../ نقيب بمعرفة ال 
وأن تتبع الخطوط الهاتفية قد يفيد في " اثنين مليون جنيه " منهم فدية وطلبوا .. المجني عليه 

لبيان المكالمات وطلب اإلذن بمخاطبة شركات المحمول الثالثة .. كشف غموض الحادث 
 .اردة من هذه األرقام الصادرة والو
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دون إيضاح أي صلة لها (.... / المدعوة مقررا بحضور . ..../ محرر من النقيب  
وقررت بأن ثمة ) رغم عدم ثبوت سؤالها قبل ذلك(مقررة بأنها ترغب في إضافة أقوال ) بالواقعة

 !.شخص هاتفها وقام ذلك الشخص بتهديدها وطلب مليوني جنيه لترك زوجها ؟

�� �+ I=J� ��K �A" �!-/-/- 
 �(���� L� =�" /............ �=�M�  

 � =W	\�'ن�	�)���Fh<א� (��D�2א��C/Wن�J����OE�........ض��wk�?:��U��O\��D�
� �(אl	د� �d�Q;�� :� Y�F�<א� =�F� ���D� Sא��� ��� �Dא��� ���א /.....� ..��	\�'� (و�
�.؟)�א>����

2������01
#د−/−/−��-&,�&���+�و*��و�د�
�(و�אق�'���&%�$����א	وא�#����� 
א	وא�#��

�.و3 �ون��و���

أورد ..  الساعة العاشرة صباحا -/-/-بتاريخ .. ..../ ة الرائد بمعرفوحيث تحرر محضر �
لمدة خمس أيام " بأنه بشأن واقعة اختطاف المجني عليه واحتجازه في مكان غير معلوم من خالله 

 ! تي وخمسون أالف جنيه إلطالق سراحه؟مائواالستيالء من أهليته علي " تقريبا
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 فقد قرر بأن هذه الواقعة تمثل خطورة إجرامية شديدة فقد تم وضع خده بحث 

8'���ن� 2��و�%$�؟(
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 :كال من .. بأن جهود البحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المذكورة .. وفجأة قرر  

− ..............................���)A$	`א>/.��א�.�(�
 ).א>/.��א�`	�0(���.............................. −

 )�.א>/.��א��א�2(���.............................. −
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..  أو إشارة ألسباب القول بأن سالفوا الذكر هم مرتكبي الواقعة وبدون إيراد ثمة أدلة.. هذا  
ٕوقرر عرضه علي النيابة الستصدار اإلذن بضبط واحضار  ..  محضره......./ رائد أقفل ال

 .المشار إليهم 
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إلثبات ورود !  ؟السادسة مساءا الساعة -/-/- المحضر بتاريخ تح النيابة العامةتحيث تف 

 .ثم تقرر النيابة .. ...../  المحرر بمعرفة الرائد لمحضرا
ار المتهمين الواردة أسماؤهم بالمحضر ، حضٕاضبط و

من محبسه ، وإلحضار شهادة عن ) .....(ٕواخراج األخير 
 .  ............إداري....  لسنة .....القضية رقم 
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 أو تفتيش ال يوجد باألوراق ثمة محاضر ضبط أو قبض  
.. قررت النيابة العامة  مساءا ٤ر٣٠ الساعة -/-/-عن أنه بتاريخ .. بل أسفرت األوراق  

 :تم التحقيق معه كالتالي  .. وبدون حضور محام.. خارج غرفة التحقيق .. ..../ بوجود المتهم 
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 7(�8 3�0&%�� 
تفتيش مسكنه ولم يتم وانه قد تم ال يعلم عنها شيء ، في قضايا خطف وقتل بأنه يتهمونه  

نفي صلته بالواقعة وجميع ما .. وبمواجهته بجميع ما سطر باألوراق هذا ..  شيء يعلور العث
 .سطر في األوراق بشأنها 

 �51 .. <�=�&-�-/-/-  
 �(���� Y� G�MO&�� Z /................ 

 W�- =�8 �5�� 
 الخمسة الواردة أسماؤهم بالمحضرتحرياته حول الواقعة أسفرت عن اشتراك المتهمين  
التي استغرقت مدة وأن مصادره السرية شاركته في التحريات .. في ارتكاب الواقعة  -/-/-المؤرخ 

  .)لم يحددها (كافية
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 W�- �=�M� 
ونزل .. اصطحب نجلته لتوصيلها إلي المدرسة ..  صباحا ٩الساعة  -/-/-بأنه بتاريخ  

أربع أشخاص ها فوجئ بسيارة فيرنا ب.. وأثناء رجوعه .. لشراء بعض األشياء من السوبر ماركت 
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وتم إجباره علي ترك  .. يحملون أسلحة بيضاء ، والباقين كانوا بندقية آليةأحدهم كان يحمل .. 
 .علي عينيه  " غمامه" في سيارتهم ثم قاموا بوضع ثم الركوب معهم نجلته في السيارة ، 

     �N�O�� : 
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 7(�8 [3=K 
كيف علم بأنها مالكي وهو معصب ( إلي أكثر من سيارة مالكي بأن الجناة قاموا بنقله 
وظلوا !  ؟وتم تصعيده إلي شقة في الدور الثالث!  إلي منطقة سكنية ؟حتى وصلوا) العينين

أخذوا منه وذلك كله بعدما  .. األيدي واألرجل وأنه كان مربوط!  ؟لمدة سبعة أياممعصبين عيناه 
 . والساعة ومبلغ خمسين ألف جنيه كانت معه الهاتف المحمول

 7(�8 3�0&%�� 
.. حتى استقروا علي مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه ظلوا يتفاوضوا مع أهليته بأن الجناة  

قاموا ..  تمام التسليم وعقب) صديق له (..../ شخص يدعي والذي قام بتسليمهم هذا المبلغ 
وتركه في مكان ، ولدي إزالة الغمامة فوجئ بأنه ..  ثم موتوسيكل.. بالركوب في سيارة 

 !!.بمزرعة

 �$8���� e:�/�;� [�f�K L� 
 فوق وكان يرتدي جاكتويرتدي جلباب ، وكان يقود السيارة ، قرر بأن أحدهم كان سمين  

 ، طوال القامة أحدهم أسمر اللون ، واالثنان اآلخران جهوأحدهم كان قصير مكشوف الوالجلباب ، 
 .وكان يمسك بالبندقية اآللية 

 7%g�� [3=K� 
 يبعد حوالي ساعة مكان مجهول ، وأنهم اصطحبوه إلي بأن مرتكبي الواقعة لم يتحدثوا معه

ة قاموا وأن الجنا..  الواقعة ثمة شخص وقرر بأنه لم يشاهد.. أو ساعة ونصف عن محل الواقعة 
 .بإكراهه بأن تم إطالق عدة أعيرة في الهواء 
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هذا وبمواجهته بما قرره شقيقة  .. الذي يتعهد بإحضاره.. ..../ تمت عن طريق صديقه  

.. أربعة وليس ثالثة وأشار بأن عدد الجناة بصحة ما قرره  قرر.. بمحضر جماع االستدالالت 
 .رب لم يعتد عليه بالض أي من الجناة نوأضاف بأ
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غرفة التحقيق كان سالف الذكر خارج بمجرد االنتهاء من التحقيق معه ، أسفرت عن أنه  

 :وقرر بما يلي .. ؟؟ وتم استدعائه 
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 =�T5;� [�hK� 
يعاني من مرض السكر وأحيانا ه نوأ عملية جراحية بالقلبسبق له عمل بأن المجني عليه  

ويحتاج لرعاية صحية خاصة  جنيه ١٧٠٠ويحتاج حينها إلي حقنه بمبلغ بية يعاني من أزمات قل
 .لذلك فقد سارعوا بتسليم المبالغ المالية المطلوبة .. 
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..  قد تم اختطافه وعلم من شقيقه بأنه..  وصديق المجني عليه وقرر بأنه شريك
 ألف جنيه ٢٥٠معهم حتى وصل المبلغ وقد تم التفاوض .. مبلغ مليوني جنيه والخاطفين طلبوا 

  .حبة المذكور وقت التسليموأنه كان بص .. ..../ وتم تسليم هذا المبلغ عن طريق .. 
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     أو-/-وأن واقعة تسليم النقود كانت يوم  -/-/- تمت يوم وأضاف بأن واقعة الخطف
 أن أقوالهما  مما يؤكد...../ وذلك بالتطابق مع أقوال المدعو( مساءا ١٢ر٣٠الساعة  -/-/-

 ).فليس من المنطقي أال يتذكر كالهما يوم التسليم بشكل محدد وجازم.. ممالة عليهما 
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دون .. وحيث أن النيابة العامة قد قررت فجأة إحالة األوراق إلي محكمة الجنايات الموقرة  

أنها كانت قد استدعت زوجة المجني عليه ، وشقيقه للتحقيق معهما تحقيق باقي عناصرها وبرغم 
وبرغم .. إال أنه وبرغم عدم تنفيذ أي مما تقدم .. ٕكما طلبت ضبط واحضار باقي المتهمين .. 

قامت برفع األوراق إلي .. إال أن النيابة العامة .. عدم صدور قرار صريح باالستغناء عما تقدم 
برغم انعدام وجود ..  العام إلحالتها إلي محكمة الجنايات حيال المتهمين السيد المستشار المحامي
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ثمة دليل علي عالقة المتهمين بهذه الواقعة سوي مجرد تخمين وافتراض من عنديات أحد ضباط 
المباحث أما بخالف ذلك فال يوجد باألوراق ثمة دليل علي إتيان هؤالء المتهمين لهذه الواقعة أو 

بما يستوجب .. وهو األمر الذي يقطع بانهيار االتهام الماثل وانعدام سنده .. اشتراكهم فيها 
 :القضاء ببراءة المتهم الثاني منه وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
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التي تلزم  وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائي يقوم مأمورو 

  .للتحقيق في الدعوى

 '3�;� zp
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أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد  ..................... لمــأمور الضــبط 

 . علي اتهامه فيةدالئل كا

 '3�;� zp
 �5T�35/2 WK *�  
إذا وجـدت دالئـل كافيـة وفي غير األحوال المبينة في المادة السـابقة ، ....................  

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

�A�K� '3�;� zp
 63 WK *�  
بـنــاء عـلــي  ـفــي ـمــواد المخالـفــات والجـــنح أن اـلــدعوى صـــالحة لرفعهـــا إذا رأت النياـبــة العاـمــة 

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

 Q�5T� .. '3�;� zA8159 WK *�  
 يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـةايـة  أن الواقعـة جنإذا رأي قاضـي التحقيـق 
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 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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مــا وأن تـقـوم النياـبـة بإحاـلـة األوراق إـلـي محكمــة الجناـيـات دون ـتـوافر ثمــة دالـئـل جدـيـة أو أ 
 .كافية علي صحة االتهام المنسوب إلي المتهم فإن ذلك  يعيب أمر اإلحالة بالبطالن 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
 المختلفـة ، أدلتها أو عناصرهالواقعة من  أن تستخلص الما كان من حق محكمة الموضوع 

قائمــا فــي أوراق  وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــت إلـيـه إال أن شــرط ذـلـك أن يكــون استخالصــها ســائغا
ـفـإذا اســتند الحكــم  مــن أوراق اـلـدعوى ، أســس صــحيحة ، ـفـي األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي اـلـدعوى

 بحيث يكون معيبا ال بتناؤه علي أساس فاسدإلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه 
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 .�M/ �� W�T �; 
 ةيخلو هذه األوراق من ثمة أدلة كاف  الماثل يتضح وبجالء تاموبتطبيقه علي أوراق االتهام 

أو أنهم هم من  أنهم مرتكبي هذه الواقعة أو في إثباتعلي إثبات االتهام الراهن في حق المتهمين 
 . علي مسرح الواقعة تواجدوا
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�حتى ضاعت واندثرت
االستعالم عن هذه األرقام قد تم بالفعـل ، وأسـفر عـن عـدم صـحة هـذا االتهـام  أن :الثاني 

 ومن ثم صار إخفاء هذا االستعالم وما أسفر عنه  .. قبل المتهمين 
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من شقيق المجني عليه ، وبرغم أنه برغم اإلبالغ عن الواقعة بعد ساعة واحدة من حدوثها �

إدالء زوجة المجني عليه من أقوال أشارت بأنها تلقت اتصاالت تهديد وطلب فدية ، وبرغم 
تصريح النيابة العامة باالستعالم عن أرقام الهواتف التي تم الزعم بأنها تفيد في التوصل إلي 

بأنهما ) ............./  ، الرائد .........../ النقيب (وبرغم زعم الضابطين ..  الواقعة مرتكبي
 ) .-/-/- ، -/-/-قاما بإجراء تحريات بتاريخي 
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المجني عليه وعدم إبالغهم للشرطة والنيابة العامة التي تتولي التحقيق فهو موقف أهلية  

وذلك للعمل علي .. في الواقعة عن اتفاقهم مع مرتكبي الواقعة علي التقابل وتسليمهم مبلغ الفدية 
 .عي نحو ضبط مرتكبي الواقعة متلبسين باستالم مبلغ الفدية تأمين عملية التسليم والس
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بعبارات غامضة ومبهمة ومجهلة بأن تحرياته توصلت إلي ارتكاب ليزعم 

وذلك دونما أن يقدم ثمة دليل قاطع وجازم علي .. المتهمين الماثلين للواقعة 
وهذا دليل قاطع علي أن مبني اتهام هؤالء المتهمين والزج بهم .. ه ما يزعم

.. في الواقعة هو محض تخمين وظن معدوم السند من الضابط المذكور 
وعجز النيابة العامة .. وهو األمر الذي يؤكد وبحق انهيار سند هذا االتهام 

اثلين عن التوصل إلي أي دليل مادي معتبر يشير إلي ارتكاب المتهمين الم
 .في هذه الواقعة .. أو اشتراك المتهم الثاني تحديدا 
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الشهود  قول مجرد! معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة ماهيته ؟
مما أو ضبط مظروف فارع آلية وقت ارتكاب الجريمة كان يحمل بندقية بأن المطعون ضده 

عله ذلك ، أن إدانة المطعون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجوز الترخيص به وانزال مواد العقاب المقررة لها ضده بجريمة إحراز سالح ناري مششخن 

 .خطأ في تطبيق القانون ..  دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا قانونا
 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
الجدول رقم الواردة في  من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لسنة ٦لحة والذخائر المعدل بالقانون رقم  في شأن األس١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الملحق بالقانون ) ٢(
وبين األسلحة النارية المششخنة من الداخل وهي األسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانت ماسورة السالح الناري الملحق بالقانون المذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم 
هي مسألة فنية بحتة  الذخيرة التي تستعمل عليهدون اعتبار لنوع مصقولة من الداخل أم مششخنة 

لبيان ما إذا كانت ماسورة تقتضي فحص ماسورة السالح من الداخل بواسطة احد المختصين فنيا 
حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق السالح مصقولة من الداخل أم مششخنة 

 مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان فال يكفي في ذلكوتطبيق القانون علي الوجه الصحيح 
مما تستخدم  ٣٩×٧,٦٢يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروف فارغ عيار 

 .ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه علي هذه البنادق 
 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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واألصـول القانونيـة والقضـائية أنفـه الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل يم وبتطبيق جملة المفاه 

يتضــح وبجــالء ـتـام أـنـه ) أمــر اإلحاـلـة(ـقـرار النياـبـة العامــة بتحرـيـك االتهــام وعـلـي األخــص منهــا .. 
 :أنهم .. نسب للمتهمين بال سند 
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انه لم يتم ضبط أي سالح من النوع الموصوف بأمر اإلحالة  
 .لمتهمين ٕوالمزعوم حيازتها واحرازها من جانب ا" بندقية أليه"
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وقد وصفت السالح الذي لم يتم ضبطه ولم يثبت ثمة دليل علي وجوده ولم يثبت أنه قد تم 
لذي يؤكد أن اتهامات النيابة العامة وهو األمر ا.. فحصه للوقوف علي أنه مششخن من عدمه 

 .هي مجرد افتراضات وتخمينات ظنية ال سند لها وال دليل عليها 
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أن يغير وجه ومن شأن ذلك لو صح إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات  
بلوغا  بنفسها كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه ، في الدعوىالرأي 

 وقد أمسكت عن تحقيقه أمابما يدحضه إن هي رأت طرحه ، أو ترد عليه إلي غاية األمر منه ، 
وكان ما أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من 

 .مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض 
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨قم الطعن ر(
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يحيطان بأقوال شاهد أن ثمة شك وريبة االتهام الماثل من خالل أوراق وكان الثابت  

في بعض األمور الجوهرية وذلك لما شابها من تناقض وتضارب ) المجني عليه(اإلثبات األول 
بأن للواقعة صورة مغايرة لما هو  يؤكد وهو األمر الذيالتي كان يجب أن تكون قاطعة وجازمة ، 

 :ومن هذه التناقضات ما يلي .. موصوف باألوراق 
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 عليه ومزاعمه التي تناقضت مع الحقيقة يلمجنوهذا كله يثير الشك والريبة في أقوال ا
 .والواقع 
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 معا وجعلتهما وأخذت بهما في ظاهرهما دليلين متعارضين المحكمة في حكمها إذا أوردت 

 لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدي
 فإنها تكون قد اعتمدت عليالدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع 
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  .دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 W�- *A8 ��T 
 ذא��	ن�א������bl�ن��E)� دא$��א>/.��V��\���A;F	��� \	b��U�N	ن�אl	د��

��P��AO�zد�	F��1��.;F�GH�1!��[�א��A;F�S�/�\ن���}Dد��و	lن�א	b��U�N
�=�	PD�Kذ��A;F�(E�!�و�	�2א>8�"����blن�א	C�\�|D	�Wذل�و	א�®��ن��z

�=P#$�">�/*\�	~. 

 )١١٤ ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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أن أقوال شاهدي   ... وبجالء تام يتضح ما تقدم على أوراق االتهام  الماثل وبتطبيق جملة

أو التأكيد ..  يفيد تحديد شخصية مرتكبي الواقعة مة دليلثلم تأت ب... الث  الثاني والثثباتإلا
ثبات إال يتعدى ..  شهدا به حيث أن كل ما..  هم من ارتكبوا تلك الواقعة على أن المتهمين

وأن تلك  عليه ، وأن هؤالء المختطفين طلبوا من أهليته فدية ، يحصري واقعة اختطاف المجن
 . عليه يطالق سراح المجنإمما تسبب في وض عليها تم دفعها  قد تم التفاالفدية
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.. خرين آ فكالهما أقر بأنه سمع بحدوث الواقعة من 
 .ًلم يحضرا الواقعة تماما وأنهما 
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 أنهمــا تناقضــا هبــل واألكثــر ممــا تقــدم جميعــه أن القــارئ ألقــوال هــذين الشــاهدين يتضــح لــ
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 الثابت ذلك أن.. أقوالهما بما تسقط كال منهما األخرى في وتضاربا 

 قــــرر صــــراحة بأنــــه أثنــــاء تســــليمه مبلــــغ.. ..../ أن الشــــاهد  
 .كان بمفرده ليس بصحبته أي شخص.. رتكبي الواقعة الفدية لم
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توجهــه لتســليم مبلــغ  أبــان..... / بأنــه كــان بصــحبة المــدعو 
 .الفدية لمرتكبي الواقعة
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علي التحريات باعتبارها معززه عول في تكوين عقيدتها أن تولئن كان لمحكمة الموضوع  
إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة من أدلة ، لما ساقته 

في حق الطاعنين قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة وكان الحكم المراد إثباتها ، 
 .ه في االستدالل قاصرا في بيانه فإنه يكون فضال عن فساد، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
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باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات لما كان األصل أن للمحكمة  

قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث لما ساقته 
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قد اقتصر في التدليل علي ثبوت و دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه أ
فإن الحكم في يحق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري ، الجريمة 

يكون قد بني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه ال علي عقيدة استقلت 
 .تحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل المحكمة ب

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (
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الماثل التهام وأوراق اعلى واقعات ..  المفاهيم القانونية والقضائية ألفة الذكر وبتطبيق جملة

منها ما هـو معاصـر  تحريات نهم الزعم بأت أنها احتوت على أكثر من محضروبجالء يتضح .. 
ومنهـا مـا هـو لى ثمة معلومة حول تحديد شخصية مرتكبي الواقعـة ، إل وصعن التللواقعة وعجز 

. . األشــخاص مرتكـبـي الواقعــة عم بتحدـيـدـبـالزبعــد الواقعــة ـبـأكثر مــن شــهر ونصــف وـقـام  مســطر
  .تاليوذلك كله على التفصيل ال... بشكل غامض وبال تقديم ثمة دليل على صحة ما سطر به 
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 قد تفيد في هواتفض الحدوث ، وان تتبع خطوط العجزه عن كشف غموب
كشــف هــذه الغمــوض ، ومــن ثــم طـلـب مــن النيابــة التصــريح ـلـه بمخاطبــة 
شـــركات المحمـــول لتتـبــع هـــذه األرـقــام والمكالمـــات الصـــادرة واـلــواردة منهـــا 

 . وتحديد نطاقها الجغرافي 
واقعـة مـن عدمـه وباستقراء ما سطر بهذا المحضر يتضح أنه لم يتحرى عن مدى صـحة ال  

وخمن بأن تتبع أرقام الحقائق المـذكور قـد يفيـد فـي .. ترض حدوثها ولكنها غامضة فبل انه ا.. 
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زاـلـة الغمــوض ، واألكـثـر مــن ذـلـك ، وـبـرغم تصــريح النياـبـة العامــة باالســتعالم عــن تـلـك األرـقـام إ
تـم مـن عدمـه ، ومـا ذا كان ذلك االستعالم قد إال  أن األوراق قد خلت من بيان ما إ... وتتبعها 

 !!ذا كان نتج عن ذلك عنه ما يفيد كشف غموض الحادث ؟؟إ
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ترها بما يؤكد عـدم صـحة جملـة التحريات وتهاة تلك عدم جدي
 .ما سطر بها 
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كــان مــن .. ـتـاريخ معاصــر للواقعــة ـفـي ـلـى ذـلـك إالتوصــل ...   لكــان مــن األيســر واألســهل      

تكبي الواقعـة ومـن ثـم  عليه وبين مريهلية المجنأالتوصل لمعلومة التفاوض بين  األسهل واأليسر
 .رين أثناء تسلمهم مبلغ الفديةآلخيالقبض على ا
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وأن األدلــة علــي إذا رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أن الواقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة  

فــي مــواد الــدعوى  وترفــع، ............. المــتهم كافيــة رفعــت الــدعوى إلــي المحكمــة المختصــة ، 
فيـه  تبين  أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهامالمحامي العامالجنايات بإحالتها من 

 ومواد الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة
 وينـدب المحـامي العـام أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـاتالقانون المراد تطبيقها ، وترفق بـه قائمـة بمـؤدي 

مــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن ـقـد مــن تلـقـاء نفســه محامـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محك
وكـــل محامـيــا لـلــدفاع عـنــه ، وتعـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة 

 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 
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 – أثــره –إجــراءات جنائيــة  ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

 ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيه عـلـي القضــاء بــبطالن المحكمــة بهــاانعــدام اتصــال 
  . السبب بالنظام العاما تعلق بطالن الحكم لهذ–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (
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ما كان نوعه فهو محل للطعن أمام مهخلل في إجراءات التحقيق االبتدائي كل ما يكون من  

محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في 
 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 

 )٢٧٦ ص ٢وعة القواعد القانونية ج  مجم٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (
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يتضـــح ... فـــة البيـــان علـــى أوراق االتهـــام الماثـــل ن القانونيـــة والقضـــائية أوبتطبيـــق المفـــاهيم
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 اإلجــراءات الـتـي كــان عـلـى النياـبـة العامــة اتخاذهــا وصــوال لوجــه الحــق عدـيـد مــن أن هـنـاك الوبجــالء
 ال سـند ي ذلـك االتهـام المشـوه الـذ تولـد عنـهير الـذمألا ..  أمسكت عن ذلكاإال أنهفي الدعوى ، 

ـبالقصــور وهــذا بــال شــك يعيــب تحقيقــات النيابــة العامــة .. ـلـه وال دليــل عليــه  ذي تعــددت الشــديد اـل
 :وذلك على النحو التالي ... صورة 
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 ليثبـت حالـة لى أي مكان كلما رأى ذلكإينتقل قاضى التحقيق 

وكل ما يلزم األمكنة واألشياء واألشخاص ووجود الجريمة ماديا 
 .إثبات حالته

Q�R W�T �; 
..  أسـلحة ناريـة آليـة كـانوا يحملـون وشـقيقه بـأن مرتكبـي الواقعـة  عليـهيوحيث ادعـى المجنـ

توجب  كــان يســياـلـذاألمــر ..  عليــه ي عــدة أعيــرة ـفـي الهــواء إلرهــاب وتخوـيـف المجنــوأنهــم أطلقــوا
ذا كـان هنـاك إ مـا لمعاينتـه وبيـان..  إلـى حيـث مكـان الواقعـة المزعومـة على النيابة العامة االنتقال

 وجدت إذا ، غوارفأو على أقل تقدير بيان أماكن ال..  في المنازل أو الحوائط عيرةألاستقرار ألحد ا
والوـقـوف ـيـة مــن عدمــه ، لواقعــة أســلحة نارلحــراز المــرتكبين إ بمــا يســتتبع التأكــد مــن.. ـفـي األصــل 

  .على عيارها ومواصفاتها
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ـبــل وجـهــت للمتهـمــين اتهامـــا .. ـلــيس هـــذا فحســـب  .. ه بتحقيـقـــعــنال أن النياـبــة العاـمــة ـلــم تإ  

بـنـاء علـى ادعــاءات مرســلة ـكـان يجـب التحـقـق منـهـا وـمـن ) ةلـيـآبندقـيـة ( حــراز ســالح نـاري ٕابحيـازة و
 . صحتها 
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أن يســـتجوب حبس وجوـبــا  وـفــى الجـــنح المعاـقــب عليهـــا ـبــال الجناـيــاتيال يجـــوز للمحـقــق ـفــ 
 ......ال بعد دعوة محاميه للحضور إ أو يواجهه بغيره من المتهمين والشهود المتهم

ن مــأو ـلـم يحضــر محامـيـه بعــد دعوـتـه ، وجــب عـلـى المحـقـق محــام ذا ـلـم يكــن للمتهمــين ٕاو 
 ... ًتلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا 
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اـمــة قٕاو حقيقــة الواـقــع فــي اـلــدعوى ، ـلــىإهــو التوصـــل ..  للنيابــة العاـمــة أن المهمــة األوـلــى

 ـبـأن تتـبـع ..../ وحـيـث زعــم الضــابط .. لـيـه ـمـن عدـمـه إ ارتـكـاب الـمـتهم لـمـا هــو مســند الـدليل عـلـى
سوف يفيد في كشف  الساعة العاشرة مساءا -/-/- المذكورة بالمحضر المؤرخ بعض أرقام الهاتف
 . غموض الحادث 
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فـاد أذا كـان قـد إومـا .. ولم تأت للنيابة العامة ثمة نتائج للبحث والتحري  والتتبع المذكور 
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ا الضابط من عدمه ذا أثبت عدم صحة ادعاءات هذإفي كشف غموض الحادث من عدمه ، وما 
 .القصور اتها  يعيب تحقيقياألمر الذ... ولم تعبأ النيابة العامة بمتابعة ذلك ... 
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أنه كان سيتم مواجهته بالمتهمين الماثلين للقطع بأن أي  
 !.منهم قد اشترك في الواقعة من عدمه ؟

 .الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور المبطل ا وأن تغافلت النيابة العامة عن ذلك األمر أم 
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 وكيل المتهم الثاني           
 

    المحامي 
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سند من االتهام معدوم ال.. علي براءة المتهم األول  القاطعة والجازمة مذكرة بالدفاع والدفوع 
 النياـبـة فـقـد زجــت.. المســند إلـيـه ..  وـلـيس أدل عـلـي أدـلـة مادـيـة قصــيرة والـقـائم عـلـي مجــرد تخمــين

 : قام-/-/-بزعم أنه بتاريخ ..  آخرين مع أربعة عشر متهما.. العامة بهذا المتهم 
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ــزج بـــالمتهم األول فـــي بـــراثن هـــذا االتهـــام بادعـــاء التحـــريض والمســـاعدة   لبـــاقي (فقـــد تـــم اـل



 

 ٤٢

علــي نحــو يــنم عــن عــدم إلمــام النيابــة العامــة .. والــذي لــم يقــم عليــه ثمــة دليــل مــادي ) المتهمــين
وقـــدمت المـــتهم األول .. بظـــروف الواقعـــة ومالبســـاتها ، وأنهـــا لـــم تحـــط بمـــا هـــو ثابـــت بـــاألوراق 

 .للمحاكمة عن اتهام ال يمت له بصله 
��"!������������������א	و�

المسـتهلة بالمحضـر المـؤرخ .. الماثل وحسبما أسفرت عنـه األوراق تتلخص واقعات االتهام 
.. ....رـئــيس مباحـــث قســـم .. / ......المحـــرر بمعرـفــة المـقــدم ..  مســـاءا ١١,٥٥الســاعة  -/-/-

من األهالي بوجـود حـادث سـطو مسـلح علـي أحـد المحـالت ، قد تبلغ إليه من خالله أنه الذي أورد 
 الزجـاجكمـا تبـين تنـاثر .. ين لـه أن المحـل مغلـق بغيـر إحكـام وتبـ انتقـل إلـي مكـان الحـادث وحيث

 ) .صاحب المحل(/ ...... وقد تقابل مع المدعوأمام المحل ، 

7(�8 3�0&%�� 
لطلـقــات وـكــذا ثالـثــة ـفــوارغ  م ٣٩ × ٧,٦٢ظـــرف ـفــارغ عـيــار ) ٢٣(بأـنــه عـثــر عـلــي عـــدد 

وكــذا حــذاء م  ، ٩ارغ  وكــذا أربعــة فــو٣٩ × ٧,٦٢وكــذا واحــد مقــذوف عيــرا  ١٢خرطــوش عيــار 
 .رياضي 

 ]4� *�l [�����-� 
، وبمناقشة وعثر علي ثالث طلقات الخارجي بالكامل ، وكذا الداخلي ، تبين تهشم الزجاج 

مجموعـــة مـــن قـــرر بأنـــه حـــال تواجـــده بالمحـــل مـــع شـــقيقه فوجئـــا بقيـــام .. المجـنــي عليـــه المـــذكور 
آلـي ، وخرطـوش ، (الناريـة عبـارة عـن ألسـلحة ملثمون ويحملون ا) عددهم ثمانية تقريبا(األشخاص 
، وـقـد ـقـاموا بـإطالق أعـيـرة نارـيـة خـارج المحــل إلرهابهـمـا .. فضــال عـن أســلحة بيضـاء ) وطبنجـات

مــن مرتكـبـي الواقعــة باـلـدلوف للمحــل ـ ـثـم ـقـام مجموعــه .. ٕوارهــاب المــواطنين ضــمانا لعــدم ـتـدخلهم 
 كـيـا إحــداهما ماركــة( يقودهـمـا شخصــان كـمـا كــان هـنـاك ســيارتين.. أخــري خارجــه وظـلـت مجموعــة 

 ) .هيونداي فيرنا فضي اللون: ى واألخر. نبيتي اللون ـ.. سيراتو 

 �$8��� ��/�� �f� L� 
وأنهــم ومــنهم مــن كــان يرـتـدي الجلـبـاب ،  كــان يرـتـدى المالـبـس اإلفرنجـيـة ـقـرر ـبـأن بعضــهم

  .)ضرذكر بعضها بالمح( .....من االستيالء علي كمية كبيرة من تمكنوا 

 7(�8 [3=K� 
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كما زعم .. .....المحضر بتحريز الطلقات والفوارغ وتم النشر عن قرر الضابط محرر 

 !.لق ناري ؟بأنه قد تم النشر علي المستشفيات عن قدوم أحد مرتكبي الواقعة جراء ط

 �N�O�� 
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 بأنــه مصــاب بتهتــك الــذي اثبــت..  إليــه التقريــر الطبــي الخــاص بــالمجني عليــه أنــه قــد ورد 

وتـم  وظهـر القـدم اليمنـي مـن طلـق نـاري ، وجرح بالجهة الداخلية للقـدم اليمنـي ،.. باإلصبع الكبير 
 .الخ ............ المتهتكة مع حدوث تورم بالقدم اليمني إصالح الجروح 

 �51 .. <�=�&-�-/-/- 
.. الـذي أورد مـن خاللـه زعـمـا / ....... بمعرـفـة الرائـد  مسـاء ٤,٣٠تحـرر محضـر السـاعة  

بأنــه أبلــغ كافــة .. رد الضــابط قــائال واســتط.. أنــه قــام بعمــل خطــة الغلــق لضــبط مرتكبــي الواقعــة 
 .األكمنة

 WK L .�M/ �� ��%K �8� 
) ٢٠٠٨موديل (حمراء اللون .... التي تحمل أرقام تم ضبط السيارة ماركة كيا السيراتو  

 وتبين أن بداخلها .. وذلك عن طريق االشتباه 

 )�.א>/.��א�`	�[............�( •
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فـي واقعـة السـطو المسـلح قـرر بـأنهم اشـتركوا المحضر أن الشخص المضـبوط وزعم محرر 
 للعـالج ، وأنـه قـد ....ودخـل مستشـفي وأن المتهم العاشر أصيب فـي كتفـه .. محل االتهام الماثل 

/.... والمــدعو) شــرالمــتهم الخــامس ع(/ .... وكــذا المــدعواشــترك معــه المــتهم المصــاب المــذكور 
 .وآخرين  )المتهم الرابع عشر(

 �A4� =�" [3=K ��T 
 العام ، وتحصل علي تقرير طبي خاص بالمصاب ......... بأنه انتقل إلي مستشفي 



 

 ٤٤

وأثناء وجود محرر ..  أدي إلي مكان دخول بالصدر أورد بأنه مصاب بعيار ناري.. المذكور 
سائق توك والذي قرر بأنه .. ..../ الذي يدعي شخاص تقدم إليه أحد األالمحضر بالمستشفي 

 .توك ، وأنه عثر علي المصاب المذكور أمام المستشفي فقام بنقله لداخلها 

 �51 .. <�=�&-�....... 
أســفرت ـبـأن تحرياـتـه زعــم اـلـذي  .. ....../  مســطر بمعرـفـة المـقـدم ر تحرـيـاتضــتحــرر مح 
 :وراء ارتكاب الواقعة كال من عن أن 

 )�.א>/.��א�`	�0(���................................ •

 )�.؟؟؟؟؟(����................................ •

 ).א>/.��א�*	دس(���................................ •

• ................................����)A$	`א>/.��א�.( 

Y� ��g���- Q�R� 
 )�.א>/.��א�`	�[�(���................................ •

• ................................���)2E	/א>/.��א�.( 

• ................................���)�V	א>/.��א��.( 

ـــذكر للواقعــــة  وبــــدون أي معلومــــات ـــب محــــرر .. أو أدـلـــة إال اـلـــزعم بارتكــــاب ســــالفي اـل طـل
 ....ئر وضبط ما معهم من أسلحة نارية وذخا  اإلذن بضبطهمالمحضر استصدار

 �51 .. <�=�&-�-/-/-  
تبـين أن والذي أشار أنه بتكثيف التحريـات .. ..../  بمعرفة ذات المقدم تحرر محضر أخر 

 :وراء ارتكاب الواقعة كال من 

• .............................����)2E	/א>/.��א�.�( 

 )�.א>/.��א��א�2(����............................. •

• .............................����)�:F�Sد	lא>/.��א.�( 

 .ٕطلب محرر المحضر اإلذن له بضبط واحضار سالفي الذكر .. وبدون أي معلومات أخري 

 I=J� ��K �A" V�-/-/- 
 ضمن المـرتكبين )المتهم الخامس( ..../ أن المدعو السابق بأنه تبين زعم محرر المحضر 



 

 ٤٥

 .حضاره ٕوطلب أيضا اإلذن بضبطه وا.. للواقعة 

 <�=�&-� �51-/-/-  
محضر أورد من خاللـه أنـه نظـرا لخطـورة الـبالغ ، ومـا يشـكله مـن  .. ....../ حرر المقدم  

 ســـريعة وفورـيــة منـهــا إخطـــار غرـفــة عملـيــات النجـــدة فـقــد ـتــم اتخـــاذ إجـــراءات.. تهدـيــد لألـمــن العـــام 
ــق وعمـــل أكوالســـيارات المســـتخدمة  " أوصـــاف الجنـــاة" والتعمـــيم والنشـــر عـــن  حدوديـــة فـــي منـــة غـل

..  ماركـــة كـيــا ســـيراتو .....)(أســـفر إحـــداها عـــن ضـــبط الســـيارة رـقــم خطـــوط ســـير هـــروب الجـنــاة 
وتبـين أن الســيارة مسـتخدمه فـي الحـادث ومـن بهـا ضــمن وضـبط بهـا شخصـان  " !! حمـراء اللـون"

 .مرتكبي الواقعة
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• .........................�����)2E	/א>/.��א�.�( 

 )�.א>/.��א�`	�[(�����......................... •

• .........................����)�V	א>/.��א��.�( 

• .........................�����)A$	`א>/.��א�.�( 

 )�.א>/.��א7	�)(�����......................... •

• .........................����)�:F�Sد	lא>/.��א.�( 

 )�.א>/.��א�*	دس(���� ......................... •

 )�.א>/.��א�`	�0(����......................... •
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 )�.א>/.��א�*	�2(����......................... •

 )�.א>/.��א��א�2(��� ......................... •

• .........................����)�:F�2א>/.��א��א�.�( 

• .........................����)�:F�(�	7א>/.��א.�( 

 .؟؟)�א>/.��א�ول(����......................... •

• .........................����)�:F�0�	`א>/.��א�.�( 

• .........................�����)�:F�A$	`א>/.��א�( 
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ٕواعــــداد عــــدة ٕالنيابــــة العامــــة بضــــبطهم واحضــــارهم واســــتئذان راءات اإلجــــبأنــــه بعــــد تقنــــين  

  :   فقد تم ضبط كال من..وفي أحد األكمنة  ........والتنسيق مع ضباط مباحث مركز مأموريات 
• ......................... 

• ......................... 

• ......................... 

• ......................... 

علــي جــوال بالســتك عثــر بداخلــه علــي .. ......................../ مــع المــتهم كمــا عثــر  •
.. زيـنـة حديدـيـة خوـكـذا عــدد اثـنـين  HT ٠٣٤٨ م تحـمـل رـقـم ٩ × ٧,٦٢بندقـيـة آلـيـة عـيـار 

 .أحداهما فارغة واألخرى بها عدد عشرين طلقة من ذات العيار السابق 

   بداخلـــه علـــي بندقيـــة آليـــة عيـــارعـلــي جـــوال بالســـتك عثـــر.. ..../ كمـــا عثـــر مـــع المـــتهم  •
  وكذا عدد اثنين خزينة ، ٤٤١٥٨ ورقم أخر ٥٦٠٤١٩٠٥ م بمقبض حديد برقم ٩× ٦٢.

 .تحتوى أحداهما على ستة عشر طلقه 

 بين طيات مالبسه علي سالح أبيض . ........................./ وعثر مع المتهم  •

 ).مطواة(

 b
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يوجـد بينـه . ...../ وزعم بأنه بمواجهـة المتهمـين المضـبوطين اعترفـوا بـأن المـتهم الهـارب  



 

 ٤٧

االنتقـام مـن المجنـي  .. ......./ لمـتهم افاتفق وطلـب مـن .. وبين المجني عليه بعض الخالفات 
فاستحسن األخيـر .. علي أن يقتسموا غنيمة السرقة .. عليه عن طريق سرقته باالستعانة بآخرين 

وـقـــام باالتصــــال .. ....../ وـبـــدأ ـيـــدير ويرـتـــب للتنفـيـــذ ، وعــــرض األمــــر عـلـــي المــــتهم  .. الفكــــرة
لتصــريف .. ....../  االتفــاق مــع المــتهم ثــم.. وتــم االتفــاق علــي الســرقة .. بــالمتهمين اآلخــرين 

علي أن يكون له نصيب من المسروقات فضال .. ...../ كما تم االتفاق مع المتهم .. المسروقات 
 .عن رعاية أسرته نظرا ألنه سيختفي عن سكنه لفترة بعد الواقعة 
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.. لتحدـيــد طريـقــة اـلــدخول والخـــروج .. .../ برصـــد المحـــل محـــل الواقعـــة بمعرـفــة المـــدعو  

وطريقة ارتكابها من نسيج خياله دون ثمة دليل علي .. حرر المحضر في شرح للواقعة واستطرد م
 .صحة ما زعمه 
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 <�=�&-�-/-/-  
 الذي أشار من خالله بأنه لم يستطع ضبط ....../ محضر بمعرفة ذات المقدم تم تحرير 

 .إال أنه حضر من تلقاء نفسه) .. ....../ والمعترف عليه من المدع(المتهم األول 
��א(و�אق�7	��א	���
��א	#���..�9ذא�	�-1�P�-و��

��א	&��&و	��א	&-��ق�3	��א	�-و�א	&�	�

   G�MO&��-   �,&;� Y� /......)  ���S�� �,&;� (  <�=�&--/-/-       a���8C� b�� z:�� H 
 ��/��: 

وكـذلك كـان  ، ....../ المـدعوكان يصـلح سـيارته لـدي ..  ....../ بأن ثمة شخص يدعي 
 ..... لصاحب ....../وفي أحد األيام قرر المدعو.. ..... يصلح سيارته في ذات ....../ المدعو

من شخص لديه محل سبق وأخذ منـه نقـود ونصـب عليـه وكسـر " تجيب له حقه " بأنه يحتاج ناس 
وم المنفـذين بالحصـول علـي بشـرط أال يقـ .. محـل وسـرقته بالكامـلالفهـو يريـد تكسـير .. لـه المحـل 

 .مسروقات تعابهم فقط ويقومون بتسليم الأشيء من المسروق بل يحصلون علي 

 ��;� W�- 7(�8 3�0&%�� / .... 
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 b�� �:M�� W�- [�hK�Z  
.. .....بطريـــق ) -/-/-أي بـتــاريخ (بمســـكن المـــتهم مـنــذ ســـتة أيـــام ســـابقة عـلــي التحقـيــق  

المتهمـين السـابع ، والخـامس ،  (.... ، ....، .... / ، وكان برفقته المـدعوالساعة العاشرة مسـاءا 
 ) .والثاني

 .وال يعرف شكله ووصف باقي المتهمين ..  ......يعرف وقرر صراحة بأنه ال 

 �51 ..��;� Y� G�MO&��-� /....) ����� �,&;� ( b/�,��... .. =�8 
فيمـا (والذهاب إليه وجـد عنـده بـاقي المتهمـين .. ..../ بأنه تلقي اتصال هاتفي من المدعو 

وســيتم ويجــب الوقــوف معــه ، م مشــكلة لــدي صــديق لهــوأخبــره بــأن هنــاك ) المــتهم األول.... عــدا 
 ١١مــرة أخــري الســاعة ... / اتصــل بــه المــدعو ، وفــي اليــوم التــالي ..........التوجــه إـلـي منطقــة 



 

 ٤٩

وـتــم تنفـيــذ ) مـكــان الواقـعــة(إـلــي حـيــث المحـــل وبالفـعــل توجـــه معهـــم مســـاءا وطـلــب مـنــه الحضـــور ، 
 ....، ... / وأشار بأن السالح المستخدم يخص المتهمان .. الواقعة 
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المـــتهم ( ..../ ألن شـــقيق المـــدعووأـنــه ـقــد تـــم الـقــبض علـيــه فقـــط .. أنكـــر صـــلته بالواقعـــة 

كما أنـه ال يعـرف أيـا مـن المتهمـين سـوي شـقيقه ..  فال يعلم عنها شيء أما عن الواقعة) .. الثالث
 .فقط

&��- b
K ��TO  �,&;� Y� G�M /.....)Y-���� �,&;�( 
وبمقــابلتهم .. قامــا باالتصــال بــه هاتفيــا واســتدعوه ..  .....، ..... / اعتــرف بــأن المــدعو 

. .../نصــــب عـلـــي .. حــــل ثـمـــة شــــخص صــــاحب موأخـبـــروه ـبـــأن .. د عـنـــدهم ـبـــاقي المتهـمـــين جـــو
وفـي يـوم الواقعـة ) .. بالمسروقاتون مساس د(أن يسرقوا المحل مقابل خمسين ألف جنيه ويريدهم 

مارـكـة وأخــري ) حـمـراء الـلـون(الكيـا ســيراتوا مســتخدمين الســيارة .. واشــتركوا ـفـي الســرقة توجـه معـهـم 
 كما قرر بأنه قد تم بيع كيلو ......، .... / كما استخدموا أسلحة تخص المدعو.. هيونداي فيرنا 

 ١٦٠مبـلـغ وـتـم ضــبط .. جنـيـه أـلـف ١٦٥مقاـبـل مبـلـغ ) ـتـاجر مخــدرات (.../ لشــخص ـيـدعي  ....
 .ألف جنيه منهم 

 ��;� Y� G�MO&��-� /......) L��S�� �,&;� ( =�8 
واستخدام السيارة ... علي سرقة محل واتفق معه  .. ....../ بأنه تلقي اتصال من المدعو 

 عـلـيهم حصــيلة الســرقة اقتســامعـلـي أن ـيـتم .. معهــم أســلحة وباالشــتراك مــع آخــرين لخاصــة ـبـه ، ا
وقـد تـم ضـبطه فـي احـد الكمـائن .. وتـم تنفيـذ السـرقة .. وبالفعل تم التقابـل يـوم الواقعـة .. بالتساوي 

ي المـــتهم الحـــاد (....../ وأن صـــاحب فكـــرة الســـرقة همـــا ..  الســـاعة الثالـثــة صـــباحا -/-/-ـيــوم 
وأنهمـا كانـا يراقبـون المحـل منـذ أربعـة أشـهر سـابقة علـي ) المتهم التاسـع (....../ والمدعو) عشر

 ) .شاب صغير(الواقعة وعلموا أن به ذهب كثير ويقف فيه 
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وـلـم ـيـتم اإلشــارة ـفـي .. اتصــال ـبـه واتفـقـا معــه عـلـي الســرقة  ...... ، ...../ ـبـأن المتهمــان  

 كما تم الزعم بذلك من ضابط علي ارتكاب الواقعة  أو أنه المحرض أقواله تماما إلي المتهم األول
 .اقعة الو
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 ، ......(بل قرر صراحة بـأن أصـحاب فكـرة السـرقة همـا  
 .وأنهما من اختاروا األفراد المشتركين في الواقعة. ....

��-�&��;� Y� G�MO /......) �^ �3��� �,&;� ( .. =�8 
وأنه أبلغه عن ثمة خالفات بينه ، وأن المتهم األول زبون عنده .. بأن لديه ورشة ميكانيكا  

تـــــم االتصـــــال وبالفعـــــل .. ليعيـــــد حقـــــه ويريـــــد بعـــــض األشـــــخاص .. وبـــــين شـــــخص يملـــــك محـــــل 
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 .وتم التقابل واالتفاق معهم علي ارتكاب الواقعة.. الذي جمع عدة أشخاص .. ..../بالمدعو
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ومحــل .. .../ نجـلـه وأن محــل يخــص .. الـكـائن ـبـه المحــل مكــان الواقـعـة بأـنـه ماـلـك للعـقـار  
ولـم يخـرج .. الواقعة كـان بمحـل المفروشـات  وأنه أثناء حدوث.. له ملكه هو المفروشات المجاور 

محــل وســرقة التحطــم زجــاج ... / إال بعــد انتهــاء إطــالق األعيــرة الناريــة ففــوجئ بإصــابة نجـلـه منــه 
ولم يشاهد الواقعة .. واقعة ولم يشاهد أي من المتهمين أو السيارات المستخدمة في ال.. محتوياته 

 .ذاتها
 . وال يوجد بينهما ثمة خالفات....../ وقرر بأنه ال يعرف المتهم األول 

ـبـــل قاـمـــت النياـبـــة العاـمـــة بمواجهـتـــه .. ـلـــيس هــــذا فحســــب  
وصمم والد المجني عليه بأنه ال يعـرف المـتهم .. بالمتهم األول 
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 .الماثل ولم يسبق له التعامل معه 
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فخـــرج مـــن .. تلقـــي اتصـــال هـــاتفي . .... ، ..../ بالمحـــل رفقـــه شـــقيقه بأنـــه أثنـــاء تواجـــده  
.. ن مالكـي تقفـان أمـام المحـل فوجئ بسـيارتيوأثناء ذلك .. وكانوا علي وشك إغالق المحل  المحل

وكـاد أن . ..../ ويجـري نحـو شـقيقه " بسـنجه " األشـخاص يرتـدي جلبـاب وممسـك وهبط منها أحد 
 ثـم فـوجئ ..بها لوال صراخه علـي شـقيقه الـذي جـري نحـو محـل المفروشـات الخـاص بوالـده يضربه 

 نقلـه إلـي المستشـفي فـتم.. وأشـخاص ملثمـين وتمـت إصـابته فـي رجلـه بإطالق أعيرة ناريـة مكثـف 
 .بعد انتهاء الواقعة وسرقة المحل 

  .ال يعرف أي من المتهمين ) ......(وأقر صراحة بأنه ال يعرف المتهم األول 
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أو غيـره مـن .. ....../ وأكـد بأنـه ال يعـرف المـتهم األول ..  سـابقه  أقـوالبما ال يخرج عـن

 .تهمين الم

 �5T� .. ���S�� G�M^�� Y� G�MO&��- /...........=�8  
علــي أنــه ال يعــرف أي مــن المتهمــين وعلــي األخــص المــتهم ســابقيه مؤكــدا بــذات مــا قــرره 

 !.ومع ذلك قرر بأنه يتهمه بأنه من حرض المتهمين علي السرقة ؟. األول 
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مع تدارك الزعم بأن المتهم األول أخبر باقي المتهمين .. بذات ما قرره بمحضر التحريات 

 .أن بينه وبين المجني عليهم خالفات سابقة 
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فقد وأن التحريات التكميلية النهائية .. أسفرت عن وجود خالفات بأن تحرياته األولي 

 !. ؟وأنه أوهم المتهمين الباقين بذلكأسفرت عن عدم وجود خالفات 
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ي األســلحة لــم تتوصــل إلــي مصــدر تحصــل المتهمــين علــبــأن تحرياتــه .. وأشــار الضــابط �
 .النارية والبيضاء 
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التي تلزم  وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائي يقوم مأمورو 

  .للتحقيق في الدعوى
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توجــد أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي  ..................... لمــأمور الضــبط 

 . علي اتهامه دالئل كافية

 '3�;� zp
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إذا وجدت دالئـل كافيـة  في المادة السابقة ، وفي غير األحوال المبينة....................  

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 
 .ناسبة يتخذ اإلجراءات التحفظية الم

 '3�;� zp
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بـنــاء عـلــي  ـفــي ـمــواد المخالـفــات والجـــنح أن اـلــدعوى صـــالحة لرفعهـــا إذا رأت النياـبــة العاـمــة 

 .الخ ..............، وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة االستدالالت التي جمعت 
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 يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـةأن الواقعـة جنايـة  إذا رأي قاضـي التحقيـق 

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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أـمـا وأن تـقـوم النياـبـة بإحاـلـة األوراق إـلـي محكمــة الجناـيـات  
دون تــــوافر ثمــــة دالئــــل جديــــة أو كافيــــة علــــي صــــحة االتهــــام 

 .المنسوب إلي المتهم فإن ذلك  يعيب أمر اإلحالة بالبطالن
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (
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 المختلفـة ، أدلتها أو عناصرها أن تستخلص الواقعة من لما كان من حق محكمة الموضوع 

قائمــا فــي أوراق  وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــت إلـيـه إال أن شــرط ذـلـك أن يكــون استخالصــها ســائغا
ـفـإذا اســتند الحكــم  مــن أوراق اـلـدعوى ، أســس صــحيحة ، ـفـي األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي اـلـدعوى

 بحيث يقات ، فإنه يكون معيبا ال بتناؤه علي أساس فاسدإلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحق
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 W�T �; Q�R 
يتضـــح . ضــائية عـلــي أوراق االتهــام الماـثــل مــا تـقــدم مــن مـفــاهيم قانونـيــة وق جمـلــة وبتطبيــق 
أو  مـادي معتبـر علـي تواجـد المـتهم األول بمسـرح الواقعـة ثمة دليلتام أنها جاءت خلو من وبجالء 

بـل علـي العكـس ..  فيهـا بثمـة صـورة مـن الصـور أو سـاهم فيها بأي وسيلة من الوسائل أنه اشترك
بمـــا .. تهـــام مبتـــور ســـنده حيـــال المـــتهم األول  والثوابـــت القاطعـــة بـــأن هـــذا االفقـــد تعـــددت الحقـــائق

 :وذلك لثبوت ما يلي .. مما هو مسند إليه يستوجب القضاء ببراءته 
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من صنع خيال ضابط الواقعة ومجرد تخمين ال يقوم علي ثمة وسند أو دليل من الواقع أو  
 .القانون أو األوراق 
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وفي محاولة لرأب الصدع  .. -/-/-مقررا ببهتان تلك المزاعم المسطرة بالمحضر المؤرخ  

ألول أوهــم ـبــاقي جــاء الضــابط لـيــزعم بــأن الـمــتهم ا.. ومعالجــة التنــاقض والتضـــارب أنــف اـلــذكر 
وهذا بال شك محاولة يائسة من الضابط لمحاولة .. المتهمين بأنه علي خالف مع المجني عليهم 
 .عالج ما هوي فيه من بهتان ومخالفة للحقيقة 

 �S��+ z:+ ��T 
 �����Dא��א�¡�	yو���..��ن��b<א>�;����א�K;W�A#/Eא��D)���!6���	6zM4;����<�د��	א�#



 

 ٥٧

�G66Hא>66/.��א�ول�وא�.66;F��(ن��	66w./<66[�א��/.....)���066�	א>66/.����(......،�)�א>66/.��א�`
�:F�Sد	lא.(�

 �����8K �Of D�H *�� 
 �,�� ]��$&�� �Of D�H *�� 

 �,
�&,-� �1=�n z:+ �MH 
مؤكـده .. حيث زعم المتهمان المذكوران بأن معلومة الخالفات بين المتهم والمجنـي علـيهم  

..  فـي حـين يـزعم الضـابط بأنـه أوهـم بـاقي المتهمـين بـأن ثمـة خالفـات ..وكال منهما يعلمان بهـا 
 .وهو ما لم يأت علي لسان المتهمان المستقي من أقوالهما هذه المزاعم 
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فكيـف علـم بأنـه القـائم .. ولم يسبق له مقابلته أو التعامـل معـه نه ال يعرف المتهم األول أب 

 !.بالتحريض علي الواقعة ؟؟
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كان يرمي إلـي اقتسـام ) رتكبي الواقعةم(في حين أقر باقي المتهمين أن االتفاق فيما بينهم  

من قيام بعـض المتهمـين بالتصـرف .. أدل علي ذلك وليس .. حصيلة السرقة بالسوية فيما بينهم 
مقابـل .. .../ لشـخص يـدعي ) وزن واحـد كيلـو جـرام منهـا(فعال في بعض المصوغات المسروقة 

فلماذا تم التصـرف فـي .. وقات فإذا كان االتفاق علي أال مساس بالمسر..  ألف جنيه ١٦٥مبلغ 
 .ليتولى تصريف المسروقات) المتهم الرابع (....../ ولماذا تم السعي وراء المتهم ! هذه الكمية ؟
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أنهم قاموا بتوزيـع األدوار علـي ) مرتكبي الواقعة المعترفون بها(من أقوال المتهمين الباقين  

أنفســـهم فـمــنهم مـــن ـتــولي مراقـبــة الحـــانوت محـــل جريـمــة الســـرقة ، وـمــنهم ـمــن عمـــل عـلــي تجهـيــز 
 .ة المستعملة في الواقعة السيارات التي ستستعمل في السرقة ، ومنهم من تولي تدبير األسلح
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ومتابعـــــة مـــــن بـــــأن ذلـــــك كلـــــه كـــــان يـــــتم تحـــــت إشـــــراف 
 )الحادي عشر (......و) التاسع (....../المتهمان

 �TJ� �5�� ��C� �1� 
 ����
��9و����ول��
&��و������د�5..�
��8ن�א	���ول�
��8ن�א	���&2מ�א��(ول���9و�وא���!�א	?ط����وא	&��د

א	Q�ض�����?	ق�دو��و���9		�&2מ�א(ول�وא	زج�
�������9ذא�������������..������و�#دوמ�א	%-��و�?�	$�		-����

�.א*&�2מ�
���6د�

 z:+ ��T%�/�$ 
א$��אم�و<�د���Sدא�2z�و����Q;8�و�F	����6w;/.��א�ول��و�6E/��د��A6;Fא>6/.���6[���������������

���������6nא���N�6��%	6bWא���6���6DMF�a�=6$��}6C1��6#z=�و6E�a	���6z�����#�و�6zM4	����������������26..�<�א
�;F�GHم���.���������..�.���א	#/$M���$�����	O/$	��2Z#\�	~�..����������A;F�[8¬���=$��]F�MPz

����	.����;8����[�א>*�وD	���و�AV�..�����6���6�Dא��א��bW�6��]��S��q���=$��}C`\���	w�
�	.�	bW�a�[�	#��..�M8OWو��;���Dא��א�N�.��=/;���	O/$	��2Z#\�=;א����و.�

 ���� z-�S��� 
و(����3	�������ن���ن�����1	�מ�������..����1ن�3	מ�
8ن�א	 �ط��&
-�����������3�P..�מ�א(ول���1ن�א	�&��2

��מ�������'�C
����א	�&��2ن�(و(���	�س�	���وא
ق���..���&���د�&و�������..�و���1א
�ض�א	�د����)�

�������A�
دو�����1ن��#	�מ�
�8ن�א	��&2מ���������..���&�A�א�3ن��
�Cא	
-��������3�P..�7	����מ�א	 �ط��

�����

%	��א	-�د3�0 ���د��د�	��وزج���	��
�א'ن�א&�2מ�*���.�

 Q�R W�T �; 
وعلي الرغم من انعـدام وجـود ثمـة دالئـل كافيـة علـي المـتهم األول ، .. ومن جملة ما تقدم 

إال أن النياـبـة .. ـبـل ثـبـوت أكـثـر مــن دلـيـل جــازم بانقطــاع صــلة المــتهم األول بهــذه الواقعــة برمتهــا 
وهـو األمـر الـذي يؤكـد .. ام دونمـا سـند أو دليـل العامة قد خالفت القانون وأقامت ضـده هـذا االتهـ

الذي .. وبما ال يدع مجاال للشك ببطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من مزاعم في حق هذا المتهم 
 .يجدر وبحق براءته مما هو مسند إليه 
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الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة ال تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، ال يجوز  

القــبض علــي أحــد ، وال تفتيشــه ، أو حبســه ، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بــأمر قضــائي مســـبب 
 .يستلزمه التحقيق 
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ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة 
بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز 

 .إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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علــي المــتهم قــد اســتوجب للقــبض وبمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن المشــرع وحيــث أن الثابــت  

اقعـة تسـتوجب معاقبـة المـتهم وقوية تشير إلي ارتكابه و أن تتوافر في حقه دالئل كافية وتقييد حريته
أـمـا إذا ـلـم تـتـوافر تـلـك اـلـدالئل الكافـيـة ـفـال يجــوز الـقـبض عـلـي الـمـتهم أو تقيـيـد  .. ومؤاخذـتـه عليـهـا
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 .ٕواذا تم ذلك كان هذا اإلجراء باطل ومعيب .. حريته 

 a�C� �,&;� Y� z� ¦�� �ء���!q� ��� �� e �51� 
=����A;�zא�����k[��ن���א�א>/.����\/��א�������� ;F�|C#��..�������،�=*O$���]��$=����א�#	����/*;

������=�F�0QCא��"CE�]F��	*O/Ea\�����..�وא�	6/��Kوذ�−/−/−�������|C6#وא��Nز	6i/�� ����6D�=6$��aא
��\/=� ��A�ن����A6;F�=6y�Fא��	���6א��	�6/���6	�\���������������#Wو�=;F−/−/−����=6*C�����6D�j6א��

����������6P#א��N�6���6ذ��A;F�	_	/�و��N�6א�<�6א�א��������6D..�وh6\�aאل��6Cmس��/��6א»ن����..�א
�.F	�.	�א�MZCن��U��`���[�و<=�

���!a�C� b 

�7���A	����מ�א	 �ط������������Aמ���	�&
و9و������زמ�
-��ن��..�1ن�א	�&2מ�א(ول���מ�

و	מ�� �&������������2..�א	����	د���و���1
#�د�ل�א	
#د�3ن�א	وא�#���-ل�9ذא�א*&�2מ������������

���������'و1�
#��ون�����������3ن�'������������ن������1�Cو�
#���د�و���!�ذ	����&��מ�א-&����ز�5(

� وא	�?�	��A		���ون

 '3�;� zp
 �MH36� W�
�8 B q ��  KW!��ء�� �} �)�� 
 لم يأت بمـإاذا وط ، ووال المتهم المضبق أأن يسمع فورا الضبط القضائي يجب على مأمور

ة يجــب علــى النيابــوالمختصــة لــى النيابــة العامــة إ فــي مــدي أربعــة وعشــرين ســاعةيبرئــه ، يرســله 
 .سراحه إطالق ليه أو قبض عم تأمر بالث ساعة  في ظرف أربع وعشرينأن تستجوبهالعامة 
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فـورا ، وال مـن حيـث وال هـذا المـتهم قـال مـن حيـث سـماع أ... لم يعمل على تنفيـذ القـانون 

لى النيابة إبل أنه لم يرسله ... لى النيابة العامة خالل مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة إرساله إ
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صـارخة  بـال شـك مخالفـة اوهـذ...  أي بعد ما يزيد على ثمانيـة وأربعـون سـاعة -/-/-ال بتاريخ إ
 .  ول ألجراءات المتخذة حيال المتهم ااإلتبطل تلك للقانون 
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 جراءات الجنائية المعدلتان ال تجيز إل من قانون ا٣٥ ، ٣٤ ، وكانت المادتان لما كان ذلك

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يـقـبض عـلـى المــتهم الحاضــر إال ـفـي أحــوال التـلـبس بالجناـيـات والجــنح 
 ، وكـان مـن  اتهامـهإذا وجدت دالئل كافيـة علـىالمعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر 

المـقـرر أن حاـلـة التـلـبس تســتوجب أن يتحـقـق مــأمور الضــبط القضــائي مــن قـيـام الجريمــة بمشــاهدتها 
بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه ، وال يغنيــه عــن ذلــك تلقــي نبأهــا عــن طريــق النقــل مــن الغيــر 

 .نبئ بذاته عن وقوعها شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أثرا من آثارها ي
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

Q�R W�T �; 
 من ثمـة أنها قد خلت... لماثل  ، ومن خالل أوراق االتهام اوكان الثابت من جملة ما تقدم
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 يتراكه فيـه بـأشـ واه لـه أو مسـاهمتهتيانـأو إول أللي نسـبة االتهـام للمـتهم اإم يشير زدليل قاطع وجا
... ورغم ذلك كله تقرر النيابة العامة حبسه احتياطيا على أنه هذه القضية ... صوره من الصور 

جدر وهو ما ي... جراءات النيابة عليه إلكافة اجراء باطل وقرار معيب تبطل بالتبعية له إوذلك في 
  .ةليه والمخالفة للحقيقة بال سند وبإجراءات معيبإول ما هو مسند ألراءة المتهم ابمعه القضاء ب
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أن يغـيـر وجــه  ومــن شــأن ذـلـك ـلـو صــح إذا كــان اـلـدفاع ـقـد قصــد ـبـه تكــذيب شــاهد اإلثـبـات
 بلوغا ه بنفسهايكان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجر ، ى في الدعوالرأي

مسـكت عـن تحقيقـه أأمـا وقـد  بما يدحضه إن هي رأت طرحـه ، أو ترد عليهلي غاية األمر منه ، إ
كان ما أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقـوال الشـاهد فهـو غيـر سـائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن و

 .مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض 
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (
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 )١٢/٦/٢٠١٤ جلسة – ق ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ جلسة – ق ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
باســـم المـــتهم اـلــزج ســـات االتـهــام الماـثــل أن بحـــداث ومالأوواقـعــات  ـمــن خـــالل وـكــان الثاـبــت
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 راكه فـي السـطو علـىشـت أنـه حمـل سـالح نـاري أو غيـره والم يكن بزعمهذا االتهام براثن  في الماثل
اسـتعملت ممـا و دراجـة بخاريـة  يـزعم أنـه قـاد سـيارة أكما لم يكن الخاص بالمجني عليهم ، الحانوت

صـــابة المجـنــي إحـــداث إمجـنــي عـلــيهم أو ي ـمــن اله عـلــى أـئــ ـيــزعم اعتداكمـــا ـلــم يـكــنلواقـعــة ، فــي ا
هـذه األفعـال أي شـيء مـن ..........  يـزعم أنـه سـرق أو حـاول بيعهـا أو كما لـم يكـن ، ...../عليه
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ذا إف... ول قد انهار وتساقط ألأن مبنى االتهام الماثل في حق المتهم ا

ذا لم يكن هناك ثمة فائدة ٕا قصد االتهام ، ولم يكن هناك خالفات ، وال
ذن ســيقوم إفلمــاذا ... ول ألأو مصــلحة أو عاـئـد ســتعود عـلـي المــتهم ا

 . على ارتكاب الواقعة وناقببتحريض المتهمون ل
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علي التحريات باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  
إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة من أدلة ، لما ساقته 

في حق الطاعنين ذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة قد اتخوكان الحكم المراد إثباتها ، 
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات لما كان األصل أن للمحكمة  
قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث ه لما ساقت

قد اقتصر في التدليل علي ثبوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 
فإن الحكم في يحق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري ، الجريمة 

ني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه ال علي عقيدة استقلت يكون قد ب
 .المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 W�- Q�5T *A8� 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (

W�T �; Q�R  
 -/-/-بتـاريخ أنـه بـرغم أن الواقعـة حـدثت  .. من خـالل أوراق االتهـام الماثـلوكان الثابت 

وفي كل محضـر .. تحريات  ألكثر من محضر أسماه محضر ....../ السيد المقدم وبرغم تحرير 
 لـم -/-/-إال أنـه وحتـى تـاريخ  .. مـن مرتكبـي الواقعـة يزعم أنه توصل إلي شـخص أو أكثـر كان

 .من قريب أو بعيد إلي اشتراك المتهم األول في الواقعة أو إتيانه ألي من أفعالها المادية يشر 
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وهـــــو اـلــــزعم ـبــــأن ثـمــــة خالـفــــات فيـمــــا ـبــــين الـمــــتهم األول  
تجعله يحمل لهم ضغينة ويرغـب فـي االنتقـام .. والمجني عليه 

 .منهم 
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 تحرياته التكميلية من أن.. ما زعمه الضابط المذكور من خالل أقواله أمام النيابة العامة  

أشارت إلي أن المتهم األول أوهم باقي المتهمين بوجود تلك الخالفات المزعومة بينه وبين المجني 
 .عليهم
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 Q�R W�T �; 
أكيــدا علــي صــحة وحيــث أن بــاقي أدلــة الثبــوت المســاقة مــن النيابــة العامــة ت

قد عجزت عن إثباته في حق المتهم األول .. االتهام في حق جميع المتهمين 
األمـر الـذي يؤكـد بـأن النيابـة .. أن تكون أدلـة سـائغة تبـرر إدانتـه وال تصلح 

العامــة قــد جانبهــا الصـــواب فــي التعويــل علــي تـلــك األدلــة للقــول بنســبة هـــذا 
ــم تفطـــن االتهـــام للمـــتهم األول ، كمـــا يتضـــح مـــن خـــال ــة أنهـــا ـل ل قائمـــة األدـل

 توصــل ....../ لصــحيح واقعــات التــداعي وذلــك حيــث زعمــت بــأن الضــابط 
 .للقبض علي المتهمين من األول حتى السابع 

e� V B�=�C�- z-�S�� WK  
.. ن المتهم األول هو من قام بتسليم نفسه ولم يتم القبض عليه بمعرفة الضابط المذكور أ 
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حيث  .. مما هو مسند إليهالمؤكدة علي براءته .. ....../  المتهم مذكرة بدفاع ودفوع 
 .محافظة الجيزة  .. ..... بدائرة قسم -/-/-بزعم أنه بتاريخ .. العامة  النيابة اتهمته

k�U^�א���אل�)��^و\[(���ز����8#א�a	��<���א�±��א� -
�	$�$	D�	.��T�8<א. 

¶(��א�a	��<���א�±��א����ز��8# -:�k�U^�א���אل�)�
�	$�$	D�	.��T�8<א. 

−� �±��א �<���א �	�aא� �8#�� ��Wא�	دول(����ز (�^k� U
�	$�$	D�	.��T�8<אل�א���.א�

والذي ينم عن عدم إلمام  والمعدوم السند والدليل ، وبناء علي هذا االتهام الباطل.. هذا  
ثابت تحط بما هو كما أنها لم وظروفه ومالبساته ، هذا االتهام النيابة العامة بصحيح واقعات 

وطالبت للمحاكمة بالمخالفة للقانون ، وقدمت المتهم بال سند ، فقد أقامت هذا االتهام .. باألوراق 
 .بعقابه وفق مواد االتهام الواردة باألوراق 

�א	و��"���������!

 بالمحضر المستهلة بداءة..  األوراق  الماثل وحسبما أسفرت عنهص واقعات االتهامخلت 
قد وردت الذي سطر من خالله بأنه .. ....../ الرائد  بمعرفة  مساءا١٠ الساعة -/-/-المؤرخ 

 الماثل من تفيد بأن المتهم) والتي زعم بأن التحريات أكدتها( معلومات من أحد مصادره السرية إليه
 .....متخذا من منطقة .. .....األخيرة إلي محافظة  في اآلونة وأنه انتقل ................أهالي 

 في االتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر لمزاولة نشاطهمكانا وسكنا إلقامته ومركزا ومسرحا 
  " .بالجملة والقطاعي" الحشيش والهيروين المخدرين 

 �A4� =�" 3�0&%� ��T 
مكانا إلخفاء  من شخصه ومسكنه يتخذ عن أن المتهم أسفرت) المزعومة (بأن تحرياته 

 ماركة دايو ....رقم وأنه يستخدم السيارة فيها ، المعدة لالتجار وترويج تجارته في المواد المخدرة 
 .في إخفاء وترويج نشاطه اإلجرامي النوس 

 b��� 

ط�و&A&�ش� ?ص�و��ن� �
�אKذن� �*�&%دא� �א	#��� �
�7	��א	��� &מ���!�א(��
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ط�����د��-�ز1�5و���وز��5ن��وאد��?د���..�و������א	�&2מ�

 ]$���-� 
 <�=�&-�-/-/- ����� 30=11���:f  

M64�N�6ل�����26وF:�6\[����������..�������א��	���א��	���א�ذن�~6	�W#�6م��������� O�W��/6\ن���A6;F
��F	E)	.م� <�א��Fh<א��	\�Q/;��}$Jw_א�	.$J����	א�����	�!.؟)وذ������K	�����Dא��

 �51 ..<�=�/ ��5-� .��;� WRq�  
 ����� V�30=4�A" =�� ء����  

فقد .. قرر من خالله زعما بأنه تنفيذا إلذن النيابة العامة .. بمعرفة ذات الضابط السابق  
 إلي حيث مسكن وتوجهواوقوة من أفراد الشرطة ،  .. ......./مساعد الشرطة السري اصطحب 

..  وقام بفتحها وجلس داخلها متوجها للسيارة مسكنه  حتى شاهدوه خارجا منوما أن اقتربواالمتهم 
أفاد بأنها تخص والدته وبسؤاله عن رخصة السيارة  وقام بضبطه فباغته الضابط

 علي عدد أثنين كيس قماشي طيات مالبسهتم العثور بين  .. وبتفتيشه) .. ........./السيدة(
ية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر علي قطعة كبيرة من مادة بنأبيض اللون يحتوى كال منهما 

)��L-و	ط:��
 .) �9ذ�ن�א	���ن�	מ��-دد�א	��
ط������01�ن�&-د�دא�&מ��

ماركة مبلغ ثالثة أالف جنيه ، وهاتف محمول تم العثور علي .. وباستكمال التفتيش  
 . ذهبي اللون –سامسونج 

اثنين كيس بالستيك ة علي عدد بالسيارأسفل مقعد السائق تم العثور .. استكمال التفتيش وب 
اثني     عدد وبداخل الثاني لمادة الحشيش المخدر ،خمسة قطع كبيرة الحجم عدد  بداخل األول

 .عشر قطعة متوسطه الحجم من ذات المادة 
اثنين علبه مدون عليها ترامادول علي عدد بتابلوه السيارة تم العثور .. وباستكمال التفتيش  

فتحتوى  .. أما الثانيةأشرطة وبكل شريط عشرة أقراص لعقار الترامادول ، ة  عشراألولي تحوي.. 
عدد  ةكما وجد بذات العلبعلي عدد ستة أشرطة بكل شريط عشرة أقراص من ذات العقار المخدر 

 .يشبه الهيروين المخدر بيج اللون " مسحوق " اثنين لفافه بالستيك تحتوى علي 
متهم وسيارته ومسكنه لم يتم العثور علي شيء بخالف وباستكمال تفتيش شخص ال.. هذا  

 .ما تم ذكره من مضبوطات 
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6�#
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 .�M/ �� `M� 
 � ��Dא��א�¡�	y� ��و�د ..���	� ��Aא�� 	�	E��� Y����<א��	_�CP<א� h\�Q/�� �D	م =$J�
�!.��8Fא�C\�#W	؟�٣#��א��Jن�E	��Fא�#�A;F�|Cא>/.���	${��Uא�*	���F..�א��	���

����و
#�ض�א	�����א	�א3���9	��א	���
��א	#�..�9ذא�

��&و	��א	&-��ق�����2و
�Dאل

 �,&;� /......... ..  =�8 
أقر أن الرخصة .. في مواجهته وبفض االحراز .. جماع ما نسب إليه ٕبنفي وانكار 

وقرر .. أما باقي المضبوطات فال يعلم عنها شيء .. ملك له والهاتف المحمول والمبلغ المالي 
 . جرام ٨٩٠الضباط أن وزن الحشيش بلغ 

�:���L	-و


8ن�א	��-وق����������G��'1ض�א	���
��א	#����		��
وط�

� �א	�2�و�ن �
 �� �א	ذ0 �א		ون N�
�א	 
ل�..� 	�س���-و��

��אמ�٢وز���2!�����1ط!��&-����؟�.�

 ����f �,&;� =�8� 
 بمناسبة عيد قد ذهبت عند والدتها لمنحها هديةالقبض عليه كانت بأن زوجته في ذات يوم  

) ......، ......(فاتصل بصديقين له ..  كان متواجدا بالشقة سكنه وحيدا لذلك) -/-/-(األم 
 .ليقوم كل منهم بإعطاء هدية لوالدته .. ....استعدادا للتوجه إلي فحضرا إلي شقته 

 b/���� Q�� b$� ���:A;� '=����� W�- �8K ��T 
 b
K� " �,��&%� " �MH e��� '�; �, � 

وقاموا بالقبض عليهم  بحضور عدة أشخاص إلي الشقة سكنه بأنه فوجئ.. واستطرد قائال  
ثم تم .. ولم يتم العثور علي شيء الشقة والسيارة وقاموا بتفتيش ) المتهم وصديقيه(جميعا 

 .إلي حيث مكتب المخدرات اصطحابهم 
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 الساعة -/-/-يخ بأن إجراءات القبض والتفتيش تمت بتار 
 ........... ظهرا بشقته الكائنة ٢

��Lو-	�:�


ل�א	-%ول����7��אGא��א	�
ض�وא	&A&�ش�&��!���1�01ن�

�1و� �����د*"ل� �1و ����-&� ��Q
�و ،� �א	�ز3وמ �אKذن �	3

�.&وא���-�	���ن�-�*��א	&	
س�

 " مستلفها" ان  ملك والدته وكوان السيارةال عالقة له بالمضبوطات ،  بأنه وأضاف المتهم
 . ونفي جماع ما سطر بمحضر الضبط .. يومين 

 �51 .. <�=�&-�-/-/-  
 �Yد	وزن���A�	 ن�J��	�د	O���i/���Sو	wbא��[w�<א��\�#W���	א�����	و�د� ��Aא��
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�/Eو� =�	�� ��Fد�	 �א�tא�	دول ��Dص �ن �D	$�ن�.. ]�� �א�ول �א��ول ����ج 	.�و

�.א>��9א��

 �(���� Y� G�MO&�� Z <�=�&�� ��5-� /...... 
من أنه قام بالتحري عن كما خلت أقواله تماما ..  بمحضريه السابقين ما سطرهوقرر بذات 

 .تي استعان بها وكيفية التحري وماهية المصادر الغرقها في التحري ، استالواقعة ، أو المدة التي 

 W�- ����f =�8� 
 ��	_�CP<א�Yز	�.	�..���8Dא>/.���[�z��	�aא���א�א���8#..����A;F�?Dو�$=�و

� �א>/.� � �Dא� �א>�Fhم(�[ (� �؟؟ �_�CP<א� �wbא�� �(و�[ �d�Q;�� :�2� =$J�� �Fh\� �
��.�)��;��	���و��<��S'�\	���و���אz���./w;���CD	دW=���<�د���8Dא�a	��א>�Fhم

 �51 .. .�M/ �� *� �- �ء 
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�U���	א�����	#	��א��#'�%	F�Sא����8#א�:�\��א����kא��،�و���א�MZCن���U	��zא�<�א
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�ع�������������د�א	
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�* -��ء' �;&,� a�C� ]����� 
  L� WRl *� a�p�� ]:8 ��,(��!q Q�R� b^�&�/� �,&;� *� �:M�� W70-

 ���� �K �H��/ W��-� ، W�
�M�� L� *�� ª��� �K �H��/ W��-� ، ���$�� �-�� ��
 ���
�l W��- �5T� ، W!��ء ���M�� V ��p� '3=���� �:�&�� ���� L� �r �H��/ �K

 .�,/�� �51 �Of *� ��H�T ](�3. 
 ����- .. '3�;� zp
 �MH51 WK *� =�&%��� L�  

�وh/;Wم� ،� �א>*	س��.	 �و�u�aز ،� �(��b]� $*	ن� א��bא��
�.א��و����	�tא�.	�و°	\/.	�

 '3�;� zp
 ��T54/1 WK *�  
 �F�	wzو� ،�(c�a��$�8��A�و�،�A�C_�)����	���א�/;�a�،�(Cא�l\��א�:89� א

�A�	PD� ��J��a ��D�SJ�� =/\����#W� ��و ،� =*C�� ��و ،� =:/OW� ��و ،�����A;F�|C#א�� �uز
�)#Q/א��=�h;/*\�"C*�.�

 Q�5� �R��
� .. '3�;� zp
40 WK *�
�q� W!��ء�� �} �)�� �8 L�  
ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من 

قانونا ، كما يجب معاملته بما السلطات المختصة بذلك 
 .يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 

 �=�&%��� � ��  ��f a7� L�� �51 
 ��1�N ��¡&� �T5�� �
K 

�א	 ?%���  �א	-��� �	3� Gوא3&دא� �?طو�� ��ن ��2	� �وא	&A&�ش�	�� �א	�
ض 0Gא��7� 1ن
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�1�Cن���	��7-د7���9ذא�1�אد�א	�
ض�3	��'�*�(	�P	��2(ط����ن���� �&A&1-د�א( ?�ص�و�

�:و9ذ�ن�א	ط����ن����9

�ن�\*/����J��[8Qא��A;F�¡CP ذن��[���: الطريق األول 
�����¶66/O/وא��|C66#66=�א���q66C\��66�	��66א���	א��
���������6���6ودא����=���E�\[�و�	ود�4ل�א>*

 .�u�aز���W\.	��و��	وز�	�

�51� '3�;� b�� zp
 �� 35/1��(�M�� ��(� {� �ء���!q� W�
�8 L�  W�-  
جاز لمأمور الضبط  في األحوال المبينة في المادة السابقة إذا لم يكن المتهم حاضرا 

 . ويذكر ذلك في المحضر ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره

 Q�R W�T �; 
القانونية أنفة الذكر تطبيقا لجملة المفاهيم .. من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

 بالقبض علي إذنمن النيابة العامة  تحصل بالفعل قد الواقعة أن ضابط تام يتضح وبجالء.. 
 .الخ .. علي المتهم الماثل وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته 

Q^�� ��� ��� � �y z:+ �MH L��� 
أي أن .. الحق زمنيا علي إجراء القبض والتفتيش .. المسطر باألوراق أن ذلك اإلذن  
 .من النيابة العامة بالقبض والتفتيش الضابط بالفعل قبل استصداره اإلذن كان تحت يد المتهم 

 Q�R *� Y��M�� ]������ 
(���2א>/.����	م�א��	���א��	��� #Q/ن�א�	� �=$��..���و��������D)��1������;�\�aא

¶���Q��A;F�K����(�=89Vא�<�א�א���و����Qא�ذن/OWو�=�b*��]��=;F�|C#ن�א�J�
	������D�=W/	�\��و�*�b=�وE−/−/−א�.d���.�א�*	��Fא�`	$

 '�8�;� �U��� ��� .��$;� L; b
K ����)��$�� *M&�
 �, ��( 

أن المتهم حينما يقرر بميعاد وساعة وتاريخ ومكان القبض  



 

 ٧٧

إنه يكون األقرب إلي المصداقية حيث أنه ال يعلم مدي .. عليه 
مثبتة باألوراق التي لم تأثير ما يقرر به علي صحة اإلجراءات ال

 .يطلع عليها حتما هذا المتهم 
 W�- ���M- �M �� ���" b/=�8 �� e �51� 

هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما تم .. 
وقد أيدهما في تلك )  مساءا٩ الساعة ٣/٨/١٩٩٦(القبض عليهما بتاريخ 
أي أن القبض تم قبل صدور إذن .... و .... الرواية شهود نفي و 

النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية ال يعلم 
مضمونها سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ 
اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما تم 

ق علي استصدار اإلذن وجاءت أقوالهما مؤيدة القبض عليهما بتاريخ ساب
وهو ما تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم ..... و ..... بأقوال شهود و 

يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من السلطات 
المختصة وفي غير حالة من حاالت التلبس مما يهدر الدليل المستمد من 

 .ه من إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما هذا اإلجراء الباطل وما تال

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 *��C� ��1��� 5 � =�8 b
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وهذا ما يؤكد مصداقية المتهم وتلقائيته حينما قرر بميعاد 
 الساعة -/-/-قبض عليه بأنه بتاريخ وتاريخ وساعة ال
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وأن ذلك هو األقرب للمصداقية من .. الثانية ظهرا 
 .ضابط الواقعة 

 ����O&�� �A" W�- �n �5�� 
 -/-/-بتاريخ ثم تحصل علي اإلذن ..  العاشرة مساءاالساعة  -/-/-تم تحريره بتاريخ  
علي المتهم وتفتيشه وتفتيش بالفعل أي أن اإلذن صدر بعد القبض  صباحا ١١ر٣٠الساعة 

بما يبطل هذه اإلجراءات إذ تمت بال مسوغ .. مسكنه وسيارته بما يقرب من أربعة وعشرين ساعة 
 .وقد تعددت الحقائق المؤكدة علي ما تقدم .. من القانون 

*��C� �M�M��  
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Q�R W�T �; 
لدي الهيئة الموقرة بطالن إجراءات ووفقا لما تقدم جميعه من حقائق ودالئل يتأكد يقينا  

القبض علي المتهم وتفتيشه وذلك إلجرائها قبل الحصول علي إذن بذلك من النيابة العامة بما 
 .يقرب من أربعة وعشرون ساعة 

=� : ثانيالطريق ال;F�|C#ن�א>/.��א>�אد�א��b\ن�����و
���	�� =#�� U� ��zא�Wو� �n��	�� 	*C;/�

��8א��	�#	$�ن��[��	��aא�/;C)�א��א��Yد
��	yאtzو�א��!w®س��و�	Dدون�. 

 ����- b&�2
 �� �1� .. '3�;�30 W�- z��8 Rl ��(� {� �ء���!q� W�
�8 L�  
وتعتبر الجريمة ببرهة يسيره ، ارتكابها أو عقب ارتكابها  حال بها تكون الجريمة متلبسا 

أو إذا وجد مع الصياح إثر وقوعها ،  العامة أو تبعتهالمجني عليه مرتكبها ، إذا اتبع متلبسا بها 
يستدل حامال آالت أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري بوقت قريب بعد وقوعها مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك أو إذا وجدت به في هذا الوقت منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 WK *� �M �� .���K ��/��/ .�M;� �51 V� 
 يزجال ت من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  
بالجنايات والجنح  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس لمأمور

وكان من إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشهر 
بمشاهدتها من قيام الجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي المقرر أن حالة التلبس 

بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير 
ن شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته ع

 .وقوعها 
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
أنه قد أقر .. محضر الضبط ذاته في وكان الثابت من خالل ما سطره ضابط الواقعة  

 علي فلم يكن ممسكا بمواد مخدرة .. لم يكن في حالة تلبسصراحة بأن المتهم حال القبض عليه 
سواء قبل أو يشتريها هذه المواد المخدرة كما أنه لم يكن يقوم ببيع مرأى ومسمع من الجميع ، 

 .أو أثناء القبض أو بعده حصول القبض ببرهة 

K L� z-�S�� WK ]- b/�R �-�A�� a��8 
 ��	��;���A;F��D �0	���א>/.����	��A� �[#/$א�=$�–����Fh��–�A#;Wو�=� �};#$�

$JC�	��9V��]	ص��.��!�،�و�[��z��1$=���\:	���א����nא>O������Fh*=�و��\���.	�
�=Eא���¦���/����z�2ض��z–�=/Q.��א����..��]�$#]� �=��4�	�א>�bو%�..����–�	��

¬� �� ��8א� =Wa	�� A;F� �א>��8ص (C;/א�� )#� ..�¶/O/وא�� |C#א�� S�� <�א و\�bن
�(C;/א���a	��]����	���zא�W�^p��	w���(�א>/.���	_;!�و��C!��<�א�Uن�	\�Hא

�..�=*O$���Dא��א�¡�	y�=���D��Sא����א�����و.�

 Q�R W�T �; 
وحيث ثبت بما ال يدع مجاال للشك بأن ضابط الواقعة قام 

القبض علي المتهم وتفتيشه قبل صدور اإلذن المرفق ب
باألوراق ولم يكن المتهم في حالة من حاالت التلبس 

 .المحصورة قانونا 
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من علي توافر حالة أمر صحة القبض والتفتيش ومدي مشروعيته فلم يقصر المشرع  
بل أستوجب في الحالتين وكشرط أساسي  .. من النيابة العامةأو علي وجود إذن حاالت التلبس 

 .ن تتوافر الدالئل الكافية علي نسبة االتهام للمتهم أ.. وهام وجازم 

 W�- ���M- �M �� ���" b/=�8 �� e �1� 
 من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون ٣٥ ، ٣٤وكانت المادتان ، لما كان ذلك 

 المتعلق بضمان الحريات ال تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي ١٩٧٣ لسنة ٣٧رقم 
المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة 

 . علي اتهامه دالئل كافيةأشهر أن وجدت 
 )٢/١٢/٢٠١٤ة ق جلس ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (
 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٧٥٧٥الطعن رقم (

 .�M/ �� W�T ���� 
علي ارتكاب أنها قد خلت من ثمة دالئل كافيه من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

 :وعلي األخص هذه الجريمة المنسوبة إليه وذلك كله لألتي المتهم لثمة جريمة ، 
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 Q�R W�T �; 
ما تقدم بيانه من حقائق يتجلى ظاهرا من خاللها انعدام وجود ثمة دالئل كافية ومن جماع  

علي صحة نسبة هذا االتهام للمتهم بما يتأكد معه عدم جواز القبض علي المتهم أو تفتيشه 
فتيش قد تما قبل السيما وقد ثبت عدم وجود ثمة حالة من حاالت التلبس كما ثبت أن القبض والت

وهو األمر الذي يتأكد معه تعدد صور البطالن في القبض .. الحصول علي إذن من النيابة 
 .والتفتيش بما يستوجب وبحق القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية طبعة – عبيد رؤوف/ د(
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ٕالئل كافية واال كان القبض باطل ، القبض علي المتهم بغير توافر دال يجوز 

فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي 
المحكمة أن تبطل اإلجراء إذا لم تجد له دالئل كافية وتبطل بالتالي الدالئل 
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 .المستمدة منه 
 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦ نقض(

 W�- *A8 ��T 
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
 منها وعلي األخصاالتهام الماثل علي أوراق ما تقدم من مفاهيم قانونية وبتطبيق جملة 

 وأن الهدف من تسطيرها كان بهدف محاولة عدم مصداقيتها يبين للهيئة الموقرة اتمحضر التحري
وليس أدل علي ذلك من إضفاء المشروعية علي اإلجراءات الباطلة التي قام بها ضابط الواقعة 

 :الحقائق اآلتية 
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
 في صحة إسنادمحكمة الموضوع  أن تتشكك المحاكمات الجنائيةمن المقرر أنه يكفي في 

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى  لكي تقضي له بالبراءة ، التهمة إلي المتهم
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 عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلة  وبأدلة الثبوت التي قام االتهام عليهاوأحاطت بظروفها
 لم تطمئن أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت المحكمةالنفي ورجحت دفاع المتهم 

ورأت أنها غير صالحه  ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة العامة في الدعوىإلي أدلة الثبوت 
 وخصلت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود وعدم  بها علي ثبوت االتهاملالستالل

 .االطمئنان إليها 
 )١/٦/٢٠١٤ جلسة  ق٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

Q�R W�T �; 
أن ضابط  األول والثاني اللذين تأكد من خاللهما علي وكان الثابت من خالل الدليلين 

وعقب ذلك  .. ثم احتجازه لديه.. متهم وتفتيشه ودخول مسكنه  نحو القبض علي الالواقعة توجه
 .ومعيب  لي إذن باطلعتقدم إلي لنيابة العامة لالستحصال 
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يه قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم المطعون فوحيث أن الحكم 
وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكونا باطال ، ويبطل كذلك كل ما ترتب .............. عليه األخر 

ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 
لكونها مترتبة عليه وال يصح التعويل علي الدليل المستمد منها وشهادة من أجراه قد وقعت باطله 

 .في اإلدانة 
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 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
فإنه يكون علي هذه الصورة هو القبض الذي ال  المظاهر التي تبرر االستيقاف إذا انتفت 

كم المطعون فيه هذا النظر وجري في ٕواذ خالف الحيستند إلي أساس في القانون فهو باطل 
 . فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهقضائه علي صحة هذا اإلجراء 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
 )١٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (

 W�- Q�5T *A8 ��T 
أو توافر حالة تجيز ريمة كما هو معروف قانونا بالجبدون قيام حالة من حاالت التلبس  
فإن تفتيشه يكون باطال ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه علي المتهم وبالتالي تفتيشه ، القبض 

ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وأقوال من تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل 
علي الدليل المستمد منها في اإلدانة  يصح التعويل واللكونها مترتبة عليه قد وقعت باطلة أجراه 

أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه من مدونات الحكم المطعون فيه ولما كان الثابت 
في إدانة الطاعن ، فإن الحكم قد عول علي ذلك الدليل الباطل التفتيش الباطل وشهادة من أجراه 
 .ه في اإلدانة إلي دليل غير مشروع يكون باطال ومخالفا للقانون الستناد

 )٢٣/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥٠٣٣الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
.. يضحي ظاهرا .. المفاهيم القانونية أنفه الذكر علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة  

فضال الحاصلين مع المتهم ، بطالن كافة إجراءات التفتيش والقبض  –التفصيل بفنا لوكما أس -
وبالتالي فقد .. ورجال الشرطة المرافقين له إلي سكن المتهم عن بطالن دخول ضابط الواقعة 

يترتب علي ذلك عمال ونفاذا بأحكام النقض الموقرة وجوب إطرح أي دليل يكون مستمد من هذه 
 .اإلجراءات الباطلة تأسيسا علي قاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل 
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ـفـي الحكــم باإلداـنـة عـلـي أي دلـيـل مقتضــاه عــدم التعوـيـل الن الـقـبض والتفـتـيش لمــا كــان بطــ 

 .مستمد منه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 
 )١٠/٤/٢٠١٣ة  ق جلس٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل  

 ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــهمســـتمد مـنــه 
 .اءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببر

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
وتطبيقه  في هذا الشأن ، – محكمة النقض –ما استقرت عليه محكمتنا العليا من خالل و 

أنها خلت من ثمة دليل علي نسبة االتهام الماثل علي أوراق وواقعات االتهام الماثل يضحي ظاهرا 
بطالن إجراءات القبض وحيث قد ثبت سلفا ..  لسان ضابط الواقعة للمتهم إال ما ورد علي

وبدون توافر علي إذن النيابة العامة ، إلجرائها قبل الحصول التي قام بها هذا الضابط والتفتيش 
وهو .. ثمة دالئل كافية علي صحة هذا االتهام فضال عن عدم توافر من حاالت التلبس ، حالة 

 . الدليل المستمد من أقوال هذا الضابط األمر الذي يستتبع بطالن
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  الزعم بإقرار المتهم بذلك مستمد منبأن ما يزعمه من توافر قصد االتجار لدي المتهم 

مما يؤكد أنهيار الزعم بقصد .. وكذا ومن خالل الكمية المضبوطة ) وهو ما لم يحدث تماما(
 .وأنه مجرد تخمين من عنديات هذا الضابط لم يصدقه ثمة دليل أخر .. االتجار 
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ٕما زعمه ضابط الواقعة تماما ويقطع بأنه لم يقم إجراء أي تحريات جدية واال كان اكتشف  
 .أن السيارة ملك والدة المتهم 
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أن المتهم كان يرتدي بنطال جينز أزرق وجاكت أسود به  
 .جيبان من األمام فقط 
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فهو .. تجهيل مكان ضبط هذين الكيسين زاعما فقط بأنهما كانا بين طيات مالبس المتهم 

 .قول معدوم الصحة ومن المستحيل عقال قبوله 
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Q�R W�T �; 
باألوراق ، من أقوال ضابط الواقعة ، وما سطره الجوهرية التي نالت لعيوب جملة اورغم  

قد إال أن النيابة العامة .. ش تيالمتمثلة في القبض والتفئم باإلجراءات الباطلة أنه القاوبرغم ثبوت 
 .ضد المتهم الماثل " دليل وحيد " اتخذت من أقوال هذا الضابط 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (
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علي التحريات باعتبارها معززة  أن تعول في تكوين عقيدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

 أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينة بعينها علي الواقعة إال من أدلة لما ساقته
في حق الطاعنين قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة وكان الحكم ، إثباتها المراد 

 .فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل قاصرا في بيانه ، 
 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
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باعتبارها معززة   أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحرياتلما كان األصل أن للمحكمة 

 قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث لما ساقته
قد اقتصر في التدليل علي ثبوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 

فإن الحكم .. ري  في حق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخالجريمة
يكون قد بني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه ال علي عقيدة استقلت 

 .المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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التي تلزم وجمع االستدالالت بيها بالبحث عن الجرائم ومرتكلضبط القضائي يقوم مأمورو  

 .للتحقيق في الدعوى 
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الذي يوجد دالئل  علي المتهم الحاضر أن يأمر بالقبض ............. لمأمور الضبط 

 .كافيه علي اتهامه 
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 علي إذا وجدت دالئل كافيةابقة ،  وفي غير األحوال المبينة في المادة الس..............  

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات .. اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة 
 .التحفظية المناسبة 
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بناء علي  في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها إذا رأت النيابة العامة 

 .الخ .......  ، وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة تي جمعتاالستدالالت ال
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 يحيل الدعوى إلي وأن األدلة علي المتهم كافيةإذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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واألدلة كافيه في تقرير مسئولية المتهم  وأن تكون هذه الوقائع يجب أن يتم تقدير األدلة

واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وأن يكون ذلك في حدود 
 .مصلحة المتهم إيثارا من المشرع لالقانون 

 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
 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 صحيحةب أن تبني علي ، في األحكام يجالدعوى 

 بحيث إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيبا البتناؤه علي أساس فاسد
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للواقع وانتزاعا إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١لطعن رقم ا(

 .�M/ �� W�T �;� 
أمر اإلحالة مع أنه بمطالعة يتضح وبجالء .. المفاهيم القانونية أنفة الذكر وبتطبيق جملة  
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أن النيابة العامة لم تحط يتضح وبجالء تام .. الوضع في االعتبار ظروف ومالبسات الواقعة 
بما هو وأمسكت عن القيام لما هو ثابت باألوراق ولم تفطن . .بهذه الظروف وتلك المالبسات 

إلي صدور أمر اإلحالة المقدم المتهم للمحاكمة بموجبه علي هذه وهذا كله أدي .. واجب عليها 
 :ومن ضمن األخطاء التي شابت أمر اإلحالة والمؤدية لبطالنه ما يلي .. الصورة المعيبة 

 a�C� �0�� 
��א	���
��א	#���� ������������	�-Kن�?6ل��1��א���–�����F"ل������	دون�'����د�

&�وא����������–�و�

�א*&�������-ق�א	�&2מ�א	��'ل��Mמ�3دמ�و�ود�'���د	�ل�3	��ذ	��

 أن – ومنهـا نسـتقي العلـم -الهيئـة المـوقرة حيث أنـه لمـن المعلـوم لـدي 
يتحقــق بقـيــام شــخص لحســـابه الخـــاص .. االتجــار ـفــي المــواد المخـــدرة 

قاصدا من ذلـك أن يتخـذ ) بيع+ شراء (رية متعددة بمزاولة عمليات تجا
منها حرفه معتادة له ، فال يكفي لثبوت االتجار عملية واحده ، وال عده 
ٕعمليـات متفرقـة فـي أوقـات مختلـفـة ال اتصـال بينهـا ، وانمـا يلـزم فضــال 

هـــو أن يكـــون ) محـــدد(عـــن تعـــدد العمليـــات أن يجمعهـــا غـــرض واحـــد 
 .تادة للقيام بهذا العمل واالرتزاق منهالجاني قد كرس نشاطه بصفه مع
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وما نسب إليه فيها من إقرار بذلك ، ومن أقوال المتهم "  
 " .ل الكمية المضبوطة خال

 يتضح أن مـا قـرر بـه الضـابط فـي هـذا المقـام مـا هـو إال رأيـه الشخصـي القـائم ..ومن ثم  
وحيـث انسـاقت النيابـة العامـة وراء هـذا .. علي محـض افتـراض وتخمـين ولـيس علـي أدلـة قاطعـة 

لـي رأي الضــابط ومـن ـثـم فإنهـا تـكـون قـد خالفـت الـقـانون وبنـت االتـهـام ع.. الـزعم المعـدوم اـلـدليل 
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 .وليس علي رأي استقته هي من األوراق في الدعوى 
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تجار واقعة مادية يستقل قاضـي الموضـوع بالفصـل فيهـا مـادام قصد اال

 استخالصه سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن األحوال فيها 
 )١٧/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٣٠٣الطعن رقم (

لقصــد االتجــار ثمــة مظــاهر أو شــواهد عـلـي انـتـواء المــتهم وحـيـث خـلـت األوراق مــن  .. هــذا
حيث لم يضبط مع المـتهم آلـة تقطيـع ) .. علي فرض صحة االتهام برمته في حقه وهذا (المزعوم 

  .للحشيش ، أو ميزان ، أو أي شيء من هذا القبيل
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ـفــأي عملـيــة بـيــع هـــذه الـتــي كـــان يجريهـــا داخـــل منزـلــه 
ليصـــح القـــول بـــأن المبلـــغ المضـــبوط مـــن متحصـــالت 
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هو قول مبتور السند يضحي ظاهرا أن ما قررته النيابة العامة من توافر قصد االتجار  

 يقطع بتهاتر االتهام الماثل وبطالن أمر اإلحالة 
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ذلك كله لم تفطن النيابة العامة أن لصحيح الواقع في هذا االتهام صورة مغايرة تماما م غور 
 .لما هو ثابت باألوراق 
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 في الحكم بيانا وبيان مؤداها أنه يجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة من المقرر 
وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين  إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل فال يكفي مجرد اإلشارةكافيا 

 المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي اقرها الحكم  كما اقتنعت بهامنها مدي تأييده للواقعة
ٕواذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدي ما أشتمل عليه تقرير حتى يتضح وجه استدالله بها ، 

 الذي يستقيم الدليل الفني بمصلحة الطب الشرعي ، فإنه يكون قد خال من بيان المعامل الكيماوية
دة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله به قضاؤه في الكشف عن كنه الما

 .ويوجب نقضه واإلعادة وذلك بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 )٣٨١ ص ٦١ س ٢٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٧٣ لسنة ٦٠١٧٩الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
ن ثمـة  لـم يتضـمالصادر عن المعمل الكيماوى التابع لمصـلحة الطـب الشـرعيوكان التقرير  

بــأن المــواد قول ل إذ اكتفــي بــا..فــي إثبــات االتهــام الماثــل حيــال المــتهم دليــل يمكــن االســتناد إليــه 
 .المخدرة محل البحث المرسلة إليه مدرجة بالجدول األول من جداول قانون المخدرات 
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فحـــص أســـباب مـــا قـــرره ضـــابط الواقعـــة بشـــأن مخـــدر بينمـــا كـــان علـــي المعمـــل الكيمـــاوي 
وبيان سبب هذا االخـتالف  "  قطع متحجرة"ومع ذلك قررت النيابة بأنـه " مسحوق " الهيروين بأنه 

 .وذلك التناقض 
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بيان مدي إمكانية وضع المواد المخدرة المزعومة بين طيات تلك 

  .المالبس من عدمه 
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فحص المتهم ذاته لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من 
 !.عدمه ؟

�W#�م�� 	��2�gQz��D�A�	א���[w�<ن�א	ذא���z�..�Uא��O���	��N�\�#Wن�	b�
� �א>	1] �אWa.	م AO$� � C1	���و ..� �א��א��� ��	l	�� �و�$= 	��� ..�]F� hi�\و� ���Eא �وא���م �.z

�=� ���*�����	v�=W�	ل�א>/.��~	�\#�2Zوf(���א��. C1	��אWa.	م�
 b�� - �ء 
 ���� '�8�;� �U��� ���� L� �,&;� ��&�� 

 �=� ���*�����	v�=W��.��א
 وكيل المتهم 
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 ......./حيث اتهمته النيابة مع أخري تدعي .. ......./ مذكرة بدفاع ودفوع المتهم األول 
  :.....محافظة  .. .....بدائرة .. -/-/-بزعم أنهما في يوم .. 
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عــن عــدم إلمــام والــذي يــنم والمعــدوم الســند والــدليل وبنــاء علــي هــذا االتهــام الباطــل .. هــذا  
النيابـة بمـا هـو ثابـت كمـا لـم تحـط النيابة العامة بصحيح واقعـات هـذا االتهـام وظروفـه ومالبسـاته ، 

.. بالمخالفـــة للقـــانون بـــال ســـند وقـــدمت المتهمـــان للمحاكمـــة فقـــد أقامـــت هـــذا االتهـــام .. بـــاألوراق 
 . الواردة باألوراق )الغير منطبقة تماما علي المتهمين(وفق مواد االتهام وطالبت بعقابهما 

���"!������������א	و�

بالمحضـــر الـتــي اســـتهلت .. الماـثــل وحســـبما أســـفرت عـنــه األوراق  واقعـــات االتهـــام لخـــصت
الـذي ) مفـتش الصـيدلة(.... / والمحـرر بمعرفـة الصـيدلي  صباحا ١٢,٥٠ الساعة -/-/-المؤرخ 

الذي .. تفيد قيام المتهم األول .. أثبت بأنه بناء علي معلومات وردت إلي قسم مباحث المخدرات 
الكائنـة بعزبـة .. ......./ باالتجار في األدويـة المخـدرة مـن خـالل صـيدلية.. ينتحل صفه صيدلي 

  ..... – .... مركز - ....

 '���:�� 
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 ����� 651 z,!�/ �8� 
وتم التقابل . ) .عند منتصف الليل( ص ١٢,٠٥لي الصيدلية المذكورة في تمام الساعة إ 

وزعما .. ..../ بمعرفة محرر المحضر ومعه الصيدلي وتم تفتيش الصيدلية .. مع المتهم األول 
 :بأنه قد تبين لهما المخالفات اآلتية 
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كــال منهــا تحــوي عشــرة ) ٢٢٥ـتـامول إكــس (عــدد اثـنـين علـبـه مــدون عليهــا  −�1
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 .أشرطة كل شريط به عشرة أقراص 
C�−  ويحـتــوي عـلــي عشـــرة ) ٢٢٥ـتــامول إكـــس (عـــدد واحـــد شـــريط مـــدون علـيــه

 .أقراص 
توى علي أربعة أشرطة كل وتح) ٢٢٥ترامادول ( عدد واحد علبه مدون عليها -ج

 .منها تحوى عشرة أقراص 
محرر المحضر بأن جميع المضبوطات تحتوي علي مادة ترامادول هيدروكلوريـد واسترسل  

 .وعليه تم تحريز المضبوطات !  ؟ ويوصي بإعدامها وغير مسجلة بوزارة الصحة
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وما إذا كان المتهم حسن النية  حول الواقعة بإجراء التحريات لقرار النيابة العامة بأنه تنفيذا 

ومدي علمها بوجود العقاقير المضبوطة بالصيدلية  .. ......./ المتهمة الثانية من عدمه وكذا 
 :ر المحضر باألتي ومن ثم زعم محر.. ملكها من عدمه 
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لصيدلية ، وأقر بأنه لم يكن يعلم بوجود العقاقير المضبوطة با.. المسند إليه بإنكار االتهام  
وأنه مجرد .. قاموا بتفتيش الصيدلية وأخرجوها دون علم منه بمكانها وأن أفراد الحملة المذكورين 

ما إذا كان مرخصا للصيدلية بالتعامل في وال يعلم  عامل بالصيدلية وال عالقة له بالمضبوطات
  . للصيدليةحيث أن العلم بذلك عند المتهمة الثانية المالكة.. هذه العقاقير من عدمه 
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المشترك في واقعة الضبط ، ومجري  .. ..../  تم التحقيق مع المقدم ....وبتاريخ �

 :التحريات المزعومة ، فأفاد 
قد وأضاف بأنه ) .. المزعومة(بمحضر الضبط ومحضر التحريات و مسطر بذات ما ه
باالتجار في العقاقير المخدرة بشأن قيام المتهم ) ولم يصرح بمقدمها(عدة شكاوى سبق ووردت له 

  . فقام بإخطار قسم التفتيش الصيدلي ..
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غير مصرح لها بتداول العقاقير  ملك المتهمة الثانية بأن الصيدليةزاعما  د المذكورواستطر 
 .!المضبوطة ؟
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لها حق  .. أي صيدلية فيها دكتور مسئولوأضاف بأن  .. بذات ما جاء بمحضر الضبط 
لتفتيش في تداول األقراص المخدرة ولها حصة معينة وأن هناك دفتر يتم إثبات ذلك فيه ويتم ا

 .عليه 
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وأنه سبق )  الشكاوىولم يصرح ممن قدمت تلك( تم تقديمها ضد الصيدلية بأن ثمة شكاوى 

 .التنبيه علي المتهمة الثانية أن تفصل المتهم األول إال أنها تمسكت به 
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ادول المدرج بالجدول األول من اثبت أن األقراص المضبوطة جميعها للترام
 .جداول قانون المخدرات 
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ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من 
السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 

 .جوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال ي
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مـن أن يستحصـل مـأمور الضـبط علـي إذن : الطريـق األول 
النيابة العامة يبيح له القبض والتفتيش ودخول 
المســــاكن ويرســــم ـلـــه حــــدودا معيـنـــة ال يجــــوز 

 .تعديها أو تجاوزها 
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جاز لمأمور الضبط  في األحوال المبينة في المادة السابقة إذا لم يكن المتهم حاضرا 

 . ويذكر ذلك في المحضر ٕقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضارهال
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 محضر الضبط المؤرخ وعلي األخص منها من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت 

معلومات بأنه بناء علي يتضح أن سالف الذكر قد أقر  .. ..../  المحرر بمعرفة الصيدلي ....
بشأن الزعم بقيام المتهم بانتحال صفة صيدلي ، ويقوم باالتجار  وردت إلي قسم مباحث المخدرات

 .في األدوية المخدرة
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من ) والمجهولة المصدر(حيال ما إذا كانت هذه المعلومات المزعومة حتي تتخذ شئونها  

أم أنها واهية وغامضة ومجهولة .. ٕواصدار إذنها بذلك الجدية بمكان وكافية للقبض علي المتهم 
هي لكون النيابة العامة وذلك كله .. المصدر ومن ثم فال تستأهل إذنا بالقبض علي المتهم 

 .وما إذا كانت كافية للتعرض للحرية الشخصية للمتهم من عدمه دالئل قانونا بتقدير الالمنوطه 
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والمزعوم أنه من تلقي ) رئيس قسم مكافحة المخدرات( ..../ وقد أقر المقدم .. السيما  

أنه قد تلقي عدة شكاوى ضد المتهم فما كان منه إال أن أبلغ واخطر .. المعلومات حيال المتهم 
 !.؟؟ ......التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية قسم 
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 النيابة العامة في تقدير كفاية األدلة المبررة للقبض علي المتهم من عدمه ويغتصبون سلطة 
 .ن النيابة العامةاألمر الذي يؤكد وبحق بطالن القبض علي المتهم إلجرائه بغير أذن صريح م.. 
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أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما إذا كان الثابت 



 

 ١١١

يثير شبهه رجال الشرطة ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة له ال 
يعدو أن يكون إجراء تحكميا ال سند له من ظروف الدعوى ويضحي قائما 

 سند من القانون ويعد اعتداء علي الحرية الشخصية ينطوي علي غير
علي إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك اإلجراء وما بني عليه قد 
وقع باطال ويكون إجراء القبض باطل وقع في غير حاله من حاالت 
التلبس وبغير إذن من النيابة العامة ، بغية الحصول علي دليل لم يكن 

  به الحصول عليه لوال ذلك القبض الباطلفي مكنه من قام
 )١٧/١١/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٩٧٤٩رقم الطعن (
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 وهو أن يكون المتهم المراد القبض عليه : ثانيالطريق ال

متلبسا بالجريمة وتوافرت في حقه حالة من 
ردة حصرا بالقانون دون حاالت التلبس الوا

 .قياس أو تخمين أو افتراضات 
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وتعتبر الجريمة ببرهة يسيره ، ارتكابها أو عقب ارتكابها  حال بها تكون الجريمة متلبسا 

أو إذا وجد مع الصياح إثر وقوعها ، ه العامة أو تبعتالمجني عليه مرتكبها ، إذا اتبع متلبسا بها 
يستدل حامال آالت أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري بوقت قريب بعد وقوعها مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك أو إذا وجدت به في هذا الوقت منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 
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 يزجال ت من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  
بالجنايات والجنح  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس لمأمور

 وكان منإذا وجدت دالئل كافية علي اتهامه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشهر 
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بمشاهدتها من قيام الجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي المقرر أن حالة التلبس 
بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير 

عن شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته 
 .وقوعها 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
، وما قرروا به من أقوال حضرهم بالقبض في موكان الثابت من خالل ما سطره القائمين  

أن أي منهم لم يشر من قريب أو بعيد إلي أنهم باغتوا المتهم حال قيامه .. أمام النيابة العامة 
 .بالبيع أو االتجار في األقراص المخدرة محل هذا االتهام 
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 �+ L� 
يضحي ظاهرا عدم توافر ثمة حالة من حاالت التلبس المذكورة حصرا في القانون بما ال  

حاولة شراء أو فلم يدع أي منهم أنه قام بم.. يبرر للقائمين بالقبض اتخاذ هذا اإلجراء أو التفتيش 
أنه دفع بمن يحاول الشراء أو أن المتهم كان يقوم بالبيع أو أي شيء يمكن أن يستقي منه أن 

 .المتهم كان في حالة تلبس باالتجار في العقاقير المخدرة 
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 �:�&�� ���� L� ���� V �,&;� L�� k ��T 
 التي تمت فيبما ال يدع مجاال للشك أن كافة إجراءات القبض والتفتيش د األمر الذي يؤك 

 كافة التحقيقات بطالنعلي نحو يسلس بالضرورة إلي حق المتهم جاءت باطله ومعيبة 
 .واإلجراءات واألدلة المترتبة علي هذا اإلجراءات الباطلة
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من علي توافر حالة أمر صحة القبض والتفتيش ومدي مشروعيته فلم يقصر المشرع  
بل أستوجب في الحالتين وكشرط أساسي  .. من النيابة العامةأو علي وجود إذن حاالت التلبس 

 .متهم أن تتوافر الدالئل الكافية علي نسبة التهام لل.. وهام وجازم 

 W�- ���M- �M �� ���" b/=�8 �� e �1� 
 من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون ٣٥ ، ٣٤وكانت المادتان ، لما كان ذلك 

 المتعلق بضمان الحريات ال تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي ١٩٧٣ لسنة ٣٧رقم 
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات 

 . علي اتهامه دالئل كافيةأشهر أن وجدت 
 )٢/١٢/٢٠١٤ة ق جلس ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (
 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٧٥٧٥الطعن رقم (

 .�M/ �� W�T ���� 
هام أنها قد خلت تماما من ثمة  من أوراق االتوكان الثابت

دالئل كافية علي ارتكاب المتهم األول تحديدا لهذه الواقعة 
السيما وقد أشرنا إلي أنه لم يثبت أن تم .. المنسوبة إليه 

مشاهدة المتهم أو ضبطه حال بيعه أو اتجاره في األقراص 
هذا باإلضافة إلي عدة حقائق أخري تقطع .. المضبوطة 

وهذه الحقائق .. مة دالئل كافية علي اتهامه بانتفاء وجود ث
 :كالتالي 
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 �TJ� b�T �51� 
سند القائمين بالضبط في اتخاذهم هذه اإلجراءات المخالفة للقانون والدستور مدي تهاتر  

ذلك أنه علي الفرض بوجود شكوى من .. والتي تمثل اعتداء صارخ علي الحريات المصونة 
زهه عن الكذب والتلفيق والكيدية فهل يعقل أن تكون هذه السيدة من.. صيدالنية كما زعم المذكور 

 .ٕوأن تتخذ أقوالها المرسلة سندا لهدم واهدار القانون ؟؟ .. 
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 Q�R W�T �; 
مين ومن جملة الحقائق أنفة الذكر مع ما سلف بيانه يتجلى ظاهرا أنه لم يكن لدي القائ 

بالضبط ثمة دالئل كافية علي ما هو منسوب للمتهم قبل القيام بالقبض عليه ، كما لم يكن في 
حالة من حاالت التلبس ، كما أنه لم يتم عرض األمر برمته علي النيابة العامة إلصدار إذن منها 

لتفتيش ، وهذا كله يقطع وبحق ببطالن كافة إجراءات القبض وا.. بالقبض علي المتهم أو تفتيشه 
وهو ما يؤكد .. بما يستتبع بالضرورة بطالن كافة األدلة المترتبة علي هذه اإلجراءات الباطلة 

 .براءة المتهم مما هو منسوب إليه 
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أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة واألطباء فقط دون  
 .غيرهم من األشخاص 

 Q�R W�T �; 
ٕوانما مجرد عامل بالصيدلية  أن المتهم ليس صيدلي من خالل أوراق التداعيوكان الثابت  

.. انف الذكر زير الصحة قرار ووال ينطبق عليه وهو األمر الذي يؤكد أنه غير مخاطب .. 
ويكون قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات قرار باطل ومعيب بما يقطع ببراءة 

 .المتهم مما هو مسند إليه 

 W�- ���8 V �M �� ���" b�� ��/��/ �5�� ��C� �1� 
بعض ناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لم

 لسنة ١٨٢ من القانون ٤٤ ، ٢٧قيود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 
 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرا في الجداول ١٩٦٠

الملحقة بالقانون ، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي 
ٕوانما " ريفوتريل " دة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه ال يتضمن ما



 

 ١١٨

وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول بقرار وزير الصحة رقم 
ٕ ، واذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر ١٩٨٥ لسنة ٤٨٧

واألطباء دون غيرهم من األشخاص ، أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة 
 ، فيه مخالفة ي وفقا لما تقدمومن ثم يتضح أن إدانة المتهم وهو غير صيدل
 .للقانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه 

 )٢٣/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٥٢٣٠طعن رقم ال(
 )٤/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٧٦٨٩الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
التي تخضع لبعض قيود المواد  أو حيازة مادة من المواد مناط التأثيم في جريمة إحراز 

 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون ٤٤ ، ٢٧ بصريح نص المادتين – التي دين الطاعن بها خدرةالم
 لسنة ١٢٢في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها المعدل بالقانون رقم 

 الثالث الملحق أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا في الجدول – ١٩٨٩
 التي تخضع لبعض قيود الذي تكفل ببيان الموادول وكان البين من هذا الجدول وبالقانون األ

ٕ وانما وردت هذه ضمن المواد ضمن المواد "الكلونازيبام " أنه ال يتضمن مادة المواد المخدرة 
 في شأن تنظيم ١٩٨٥ لسنة ٤٨٧بقرار وزير الصحة رقم المدرجة في الجدول الثالث الملحق 

الصادر تنفيذا للقانون  –والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية تداول بعض المواد 
ٕ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة واذ كان البين من استقراء نصوص القرار ١٩٥٥ لسنة ١٢٧رقم 

 بأي مخالفة أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة واألطباء دون غيرهم من األشخاصسالف الذكر 
بقصد االتجار يكون قد أخطأ " الكلونازيبام " ذ دان الطاعن إلحرازه مادة إالحكم المطعون فيه 

 .صحيح القانون 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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بت والتثأن الجهة اإلدارية المنوطة بمراقبة الصيدليات قانون الصيدلة وغيره من نصوص 
ومتابعة أعماله لها الحق في التفتيش الدوري علي الصيدلي .. من توافر االشتراطات القانونية فيها 

ومدي مطابقتها للمواصفات والتفتيش علي ما بالصيدلية من أدوية ، واإلطالع علي التراخيص ، 
 .والتصاريح والتراخيص الصادرة من وزارة الصحة 
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حق التفتيش اإلداري علي الصيدلي وضبط ما لديه من مخالفات ، 

 بل والقبض عليه إذا ما وجد متلبسا بمخالفة جسيمة أو جريمة 
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إذ .. بأي شيء مما تقدم لم تقم باألوراق أن إدارة التفتيش علي الصيدليات وكان الثابت 

ممثلة في القائمين (ا كان منها فم.. هم ضد المتبأنها تلقت شكوى ) بال سند في األوراق(زعمت 
بالمخالفة وذلك كله .. وتفتيشه إلي حيث تواجد المتهم سوي االنتقال مباشرة ) بالقبض والتفتيش

وبدون قبل المتهم حيث تمت دون توافر ثمة دليل مادي معتبر وبإجراءات باطله ومعيبة للقانون 
وهو األمر الذي يعيب تلك ..  التلبس وبدون توافر حالة من حاالتمن النيابة العامة ، بل إذن 

 .ويبطلها ويبطل ثمة دليل قد يستمد منها اإلجراءات 
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ٕواال فيجب أن يكون ..  أو من ينيب عنه كلما أمكن ذلك يحصل التفتيش بحضور المتهم

 معه أو من القاطنين البالغين من أقاربهبقدر االمكان ويكون هذان الشاهدان بحضور شاهدين ، 
 .ويثبت ذلك في المحضر أو من الجيران بالمنزل 
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 . أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك يحصل التفتيش بحضور المتهم 
ٕواذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من  

 .ينيبه عنه إن أمكن ذلك 
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 القانونية واألصول القضائية أنفه البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم 

صريح لم يلتزموا  علي المتهم والتفتيش والقبضيتضح وبجالء أن القائمين باقتحام الصيدلية 
.. ذلك أنهم دلفوا إلي الصيدلية دون إذن مالكها أو حضوره ، ودون إذن المتواجد بها .. القانون 

أمام النيابة العامة حينما ) محرر محضر الضبط (..../ من إقرار المدعو .. وليس أدل علي ذلك
 تهم قرر تم سؤاله عما إذا كان هناك أي حوار دار بينهم وبين الم

 أحنا دخلنا فتشنا علي طول .. ال 
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المطعون فيه قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم حيث أن الحكم و
وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكونا باطال ، ويبطل كذلك كل ما ترتب .............. عليه األخر 

ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 
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لكونها مترتبة عليه وال يصح التعويل علي الدليل المستمد منها ن أجراه قد وقعت باطله وشهادة م
 .في اإلدانة 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
فإنه يكون علي هذه الصورة هو القبض الذي ال  المظاهر التي تبرر االستيقاف إذا انتفت 

ٕواذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في  فهو باطل يستند إلي أساس في القانون
 .فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهقضائه علي صحة هذا اإلجراء 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
 )١٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (

 W�- Q�5T *A8 ��T 
أو توافر حالة تجيز بالجريمة كما هو معروف قانونا  من حاالت التلبس بدون قيام حالة 
فإن تفتيشه يكون باطال ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه علي المتهم وبالتالي تفتيشه ، القبض 

ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وأقوال من تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل 
علي الدليل المستمد منها في اإلدانة وال يصح التعويل كونها مترتبة عليه لقد وقعت باطلة أجراه 

أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه من مدونات الحكم المطعون فيه ولما كان الثابت 
في إدانة الطاعن ، فإن الحكم قد عول علي ذلك الدليل الباطل التفتيش الباطل وشهادة من أجراه 

 .خالفا للقانون الستناده في اإلدانة إلي دليل غير مشروع يكون باطال وم
 )٢٣/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥٠٣٣الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
األدلة سالفة الذكر وحيث تبين من خالل .. وتطبيقا لقاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل  

بدءا .. هي إجراءات باطلة . .من قبل القائمين بالضبط والتفتيش أن كافة اإلجراءات المتخذة .. 
من عدم عرض االتهام المبتور السند علي النيابة العامة ومن ثم عدم صدور إذن منها بالضبط 

وبال إذن .. والتفتيش ودخول مكان تواجد المتهم ، مرورا باقتحام الصيدلية دون مسوغ من القانون 
ثم إجراء تفتيش باطل ومعيب يبطل ) ولالمتهم األ(أو ممن توجد بها ) المتهمة الثانية(من مالكها 

  وصوال إلي قيامهم ..بفرض صحة ذلك(بالتبعية له العثور علي األقراص المخدرة وضبطها 
 . علي المتهم وتقيد حريته واالعتداء عليها بالقبض
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ـفـي الحكــم باإلداـنـة عـلـي أي دلـيـل مقتضــاه عــدم التعوـيـل الن الـقـبض والتفـتـيش لمــا كــان بطــ 

 . يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل مستمد منه وبالتالي فال
 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل  

الحكـــم  ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــهمســـتمد مـنــه 
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
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ففضال عما شابه من بطالن ألن محرره هو ذات الضابط المشترك في 
اإلجراءات الباطلة أنفه الذكر بما يستوجب عدم االعتداد بأقواله وبأي 

فإن ذلك المحضر المزعوم أنه تحريات قد شابه من .. محضر يحرره 
م التعويل عليه العيوب الجوهرية التي تنال منه وتجعله خليقا باالطراح وعد

 : ومن تلك العيوب ما يلي .. 
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قد بدأ في تمام الساعة الحادية لعامة في هذه القضية أن تحقيق النيابة ا.. فالثابت باألوراق  
التي تعرض بقراءة األوراق أن يقوم السيد المحقق وهو ما يستتبع  .. ....من صباح يوم عشرة 
بتفريغ يقوم سيادته ثم بعد ذلك .. الذي سيتم التحقيق فيه للتعرف علي محل ومحور االتهام عليه 

 .ثم يتم التأكد من وجود الحرز وسالمته ..  به وكافه األوراق المرفقةمحضر الضبط 

 ]8C� *� e&�% B��&�� �8 �5��� b�T Q�R �$-� 
ثم بالتهمة المنسوبة إليه ثم إثبات مواجهته .. ٕومناظرته واثبات ذلك .. يتم استدعاء المتهم  
لمدافع عن اثم إثبات حضور .. عما إذا كان لديه شهود نفي أو مدافع يحضر التحقيق معه إثبات 
بما ورد بمحضر ومواجهته مع المتهم وأخذ أقواله ، يتم البدء في التحقيق وعقب ذلك .. المتهم 

فضال عن جماع إجراءات .. ومواجهته بالمضبوطات الضبط ، واستجوابه عما نسب إليه فيه ، 
 .التي ال يمكن بحال إال يقل الوقت المستغرق فيه عن ساعتين آخرتين التحقيق 

� `M� .�M/ � 
 � �2&�
��&מ����ع�د��ع�ود�وع�א	-�����!�א	�&2מ�و7' ..�'מ����מ�א	��د�א	�-�ق�..

�����&מ�א&?�ذ��5ن�..�
��א�#��א(و�אق�وא	&-��ق�א	ذ�0&מ�	�%د����א�א&���
'[
'מ���وמ�



 

 ١٢٥

�3���ن�
د�Gא	&-��ق����!
����	�س��1ل��ن�1� �و����9&8د�
����8د� ،��3	���1ل�(��א�א

�)�.&�د��

�+ L�� b$�¤ .�M/ �� �$-�  
����N^k��#z[�א>/.w!(\�	د�א>/.��  (� =*Cm�A� � �\ ����Jن�א>/.����\���.. 	~

�0و<�د�א�P	�¡�א�hא����F<�א��א�/\�Q	�� �aא�*	��Fא��א�����8Fא���A� .�

 Q�R W�T �; .. ����O&�� �A" =�" z:+� ���� 
أنه استغرق في .. ر أمام النيابة العامة كما أق) عصرا( مساءا ٤ر٣٠ه الساعة أنه قد سطر 

أي ما ال .. المدة ما بين صدور قرار النيابة وبين تحرير المحضر .. إجراء التحريات المزعومة 
 ) .علي أكثر تقدير(يتجاوز وفق العقل والمنطق وطبائع األمور عن نصف الساعة 
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قام بتسطير .. ..../ وأن القدر اليقيني أن الضابط .. كد أن ذلك لم يحدث من المؤ 
أو ال يمكن االهتمام بها  عندياته وبادعاءات من.. في مكتبه .. المحضر المسمي تحريات 

ذلك أن المستقر عليه نقضا في هذا .. الحقيقة لكونها مجرد رأي شخصي ال يمثل التعويل عليها 
 :الشأن أن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (
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.. ما هو إال أقوال مرسلة ال سند لها وال دليل عليها .. حريات المزعومة ما أورده ضابط الت 

 .علي نحو يستوجب إطراحها .. شابها التهاتر وعدم الجدية 
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وال ندري كيف وقف  بأن المتهم سيء النية ، ..محرر التحريات زعما حيث قطع الضابط  
إذ ادعي .. فقد زعم بأن المتهمة الثانية سيئة النية أيضا .. واألكثر من ذلك .. سيادته علي ذلك 

 .واقتسام حصيلة البيع وبيعها  شراء العقاقير المخدرة بأنها تعلم ما يقوم به المتهم األول من
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أن هذا الضابط لم يشر من قريب أو بعيد إلي مساهمة المتهمة الثانية مع األول في الشراء  

فالسؤال كيف علم بذلك الضابط ؟ رغم .. وبفرض صحة ذلك .. حتى يتم اقتسام حصيلة البيع 
 .أمر يجب أن يكون سرا كامنا فيما بين المتهمين فقط ال يمكن التوصل إليه أنه 
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القول بما تقدم فيه تضارب فإما أن تكون الواقعة أن المتهم يقوم ببيع أقراص مخدرة اشتراها  

ص المخدرة أو أن تكون المتهمة الثانية تبيع األقرا.. لهذا الغرض ، وبدون علم المتهمة الثانية 
أما القول بأن المتهم .. المسلمة إليها من وزارة الصحة كحصة للصيدلية وذلك بالمخالفة للقانون 

األول يشتري األقراص ثم يعيد بيعها باالتفاق مع المتهمة الثانية ففي هذا تضارب وتناقض يعيبان 
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 .التحريات المزعوم إجرائها 
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علي التحريات باعتبارها معززة ها  أن تعول في تكوين عقيدتولئن كان لمحكمة الموضوع 
 أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينة بعينها علي الواقعة إال من أدلة لما ساقته

في حق الطاعنين قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة وكان الحكم ، المراد إثباتها 
 .را في بيانه فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل قاص، 

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
باعتبارها معززة  أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات لما كان األصل أن للمحكمة 

 قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث لما ساقته
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قد اقتصر في التدليل علي ثبوت بوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه أو دليال أساسيا علي ث
فإن الحكم ..  في حق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري الجريمة

يكون قد بني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه ال علي عقيدة استقلت 
 .عيبه بالقصور والفساد في االستدالل المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ي

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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التي تلزم وجمع االستدالالت بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها لضبط القضائي يقوم مأمورو  
 .ق في الدعوى للتحقي

 '3�;� zp
 ��T34 WK *�  
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي يوجد دالئل ............. لمأمور الضبط  

 .كافيه علي اتهامه 
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 علي إذا وجدت دالئل كافيةوفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ،  ..............  

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات ..  الشخص بارتكاب جناية أو جنحة اتهام
 .التحفظية المناسبة 
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بناء علي  في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها إذا رأت النيابة العامة 
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 .الخ ....... حكمة المختصة  ، وتكلف المتهم مباشرة أمام الماالستدالالت التي جمعت

 Q�5T� .. '3�;� zA8159 WK *�  
 يحيل الدعوى إلي وأن األدلة علي المتهم كافيةإذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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واألدلة كافيه في تقرير مسئولية المتهم  وأن تكون هذه الوقائع يجب أن يتم تقدير األدلة

واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وأن يكون ذلك في حدود 
 .إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم القانون 

 )٨/١١/١٩٩٧ق جلسة  ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
 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 الدعوىأسس صحيحة، في األحكام يجب أن تبني علي الدعوى 

 بحيث إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيبا البتناؤه علي أساس فاسد
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للواقع وانتزاعا إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (
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أمر اإلحالة مع أنه بمطالعة يتضح وبجالء .. المفاهيم القانونية أنفة الذكر وبتطبيق جملة  

أن النيابة العامة لم تحط يتضح وبجالء تام .. الوضع في االعتبار ظروف ومالبسات الواقعة 
بما هو  عن القيام وأمسكتلما هو ثابت باألوراق ولم تفطن .. بهذه الظروف وتلك المالبسات 

إلي صدور أمر اإلحالة المقدم المتهم للمحاكمة بموجبه علي هذه وهذا كله أدي .. واجب عليها 
 :ومن ضمن األخطاء التي شابت أمر اإلحالة والمؤدية لبطالنه ما يلي .. الصورة المعيبة 

 a�C� �0�� 
حيث نسبت .. ة للمتهم الخطأ الجسيم في بيان تاريخ حصول الواقعة المزعومة المنسوب 

 .للواقعة تاريخ سابق علي تحرير محضر الضبط 
 يتضح انه تضمن توجيه االتهام لكال من باستقراء أمر اإلحالة  

 ) المتهم األول(  ............................ –
 ) المتهمة الثانية(   ..................... -
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     محرر بتاريخ المستهلة به أوراق هذا االتهام أن محضر الضبط باألوراق وكان الثابت 
ولم يثبت في أي منهما االرتداد ..  مسطر بذات التاريخ محضر التحريات ، كما أن -/-/-

ولم يرد بأوراق ) .. ....(ي ما قبل هذا التاريخ حدوث الواقعة المزعومة والمنسوبة للمتهم إلبتاريخ 
وهو األمر الذي يؤكد أن ) -/-/-(بأمر اإلحالة التاريخ الوارد إلي ثمة إشارة هذه القضية تماما 

وال .. ومالبساتها بصحيح ظروف الواقعة ٕ والمام عدم إحاطةمن النيابة العامة ينم عن ثمة خطأ 
 لي صحيح الواقعة المطروحة عليها الله في عدم فطنة النيابة إيعد من األخطاء المادية بل أن له د
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أن النيابة العامة قدمت المتهم األول للمحاكمة بوصف أنه حاز األقراص محل هذا االتهام  

فهي علي فرض وجودها قد ضبطت بالصيدلية ملك .. في حين لم يثبت للمتهم ثمة حيازة .. 
  .ولة عنها وعن جميع ما بها من أدوية وعقاقيرالمتهمة الثانية والمسئ

ضمن العديد (أن المتهم األول مجرد عامل .. من خالل أوراق هذا االتهام  بتذلك أن الثا 
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فلو .. لها كما تم الزعم بهتانا ومرسال بالتحريات ليس مديرا كما أنه .. في الصيدلية ) من العمال
 .وهو ما لم يحدث .. بهذه الصفة كان مديرا لكان أسمه قد ذكر في ترخيصها 
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لشيء سيطرة تامة أو أن يوضع ذلك الحيازة هي السيطرة علي ا

.. الشيء في مكان تحت السيطرة الفعلية والمادية للمتهم وحده 
أما إذا كانت بمكان يتردد عليه ويحوزه آخرين فال يمكن الجزم 

 .بأن الحيازة للمتهم وحده أو أنه من حاز األقراص المخدرة يقينا 
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رامادول أن النيابة العامة قدمت المتهم األول للمحاكمة بوصف االتجار في عقار الت 
 .رغم انتفاء ثمة دليل أو سند أو حتى قرينه علي توافر هذا القصد في نية المتهم.. المخدر 
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 Q�R W�T �; 
أنه لم يثبت باألوراق .. علي أوراق االتهام الماثل يضحي ظاهرا .. وبتطبيق جملة ما تقدم �

تلك فلم يثبت أنه ابتاع وباع .. تجارية في تلك األقراص المخدرة بعدة عمليات تماما قيام المتهم 
 . وأنه كرس حياته ونشاطه لممارسة هذا النشاط وفي أوقات متقابلةة األقراص أكثر من مر
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وهذا علي فرض أن المتهم حاز (تدل علي توافر قصد االتجار في حق المتهم 

عومة ، ولم فهو لم يضبط محرزا لألقراص المز) هو األقراص في األصل
يضبط معه ثمة نقود يمكن الزعم بأنها حصيلة البيع ، وكذلك لم تضبط 

 .األقراص مقطعة أو مجهزة بأي وسيلة للبيع 
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 )١٧/١٠/٢٠١٢١٢٠٩٢ ق جلسة٧٤ لسنة ٥٣٠٣الطعن رقم (

 )١٤/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٠٩٥٧الطعن رقم (
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 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨طعن رقم (

 Q�R W�T �; 
يضحي ظاهرا بطالن قرار اإلحالة الصادر عن النيابة .. وتأسيسا علي جملة ما تقدم 

 .العامة لتضمنه ذلك الخطأ الجسيم بالزعم بتوافر قصد االتجار حال عدم وجوده 

 Y-���� �0�� 
أن النيابة العامة لم تفطن إلي أن المتهمة الثانية مالكة الصيدلية ، والمتهم األول يعمل بها  

صيدلية حصة مقننه من األقراص المخدرة المذكورة يتم حيث أن لكل .. وأنه وفقا للقانون .. 
ضبط وهو األمر الذي أكده محرر محضر ال(التعامل من خاللها وفقا للطريق الذي رسمه القانون 

 .)ذاته
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إلحالة المذكور باطل ومعيب وغير قائم علي سند أو دليل أو حتى الذي يؤكد أن أمر ا 

 .دراسة األوراق 
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قعود النيابة العامة عن االستعالم عن طريق وزارة الصحة عن ما إذا كانت الصيدلية ملك  

 المتهمة الثانية مصرح لها بالتعامل مع هذه األقراص المضبوطة من عدمه وبيان ما هي الكمية
ومطابقتها علي األقراص المزعوم ضبطها لبيان مدي مشروعية وجود هذه .. المصروفة لها 

 .األقراص بالصيدلية ، وأنها يتم التعامل معها وفق الطريق الذي رسمه القانون 
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ومن شأن ذلك لو صح أن يغير وجه إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات  
 بلوغا إلي غاية كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بنفسهاالرأي ، 

 عن تحقيقه وكان ما أما وقد أمسكت بما يدحضه إذا هي رأت طرحه ، أو ترد عليهاألمر منه ، 
 بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة أوردته ردا عليه

 .الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض 
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (
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 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣ الطعن رقم(
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣سنة  ل٢٤١١٨الطعن رقم (
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واتخذت منها .. إليهم النيابة العامة التي استمعت أن أقوال شهود اإلثبات وكان الثابت  

قد أصابها العديد من أوجه العوار بما يجعل هذا االتهام قائم علي .. سندا باطال لالتهام الماثل 
 ومن ضمن أوجه العوار ما يلي .. أساس معيب 
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ن الشاهدين بثمة شكوى ، ولم يوردا ثمة اسم لشاكي ، ولم يقوما بالتحري عن لم يأت هذي 

وعما إذا كانت صحيحة أم كيدية وملفقة ، كما أنهما لم يستمعا ) إن وجدت(مصدر هذه الشكاوى 
كما لم يكلفا قسم مباحث المخدرات باتخاذ أي من ) .. وفقا لما أقرا به(نفسهما إلي ثمة شكوى بأ

 .ت تلك اإلجراءا
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لتقصي عن تلك الشكاوى وابما كان يستوجب علي سالفي الذكر اتخاذ إجراءات التحري  

 .قبل التحرك ضد المتهمان واإلساءة إليهما ) إن وجدت(
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 Q�R L 7AH 
.. فإن عدم إفصاح هذين الشاهدين عن اسم وبيانات هذه الشاكية وتعمدهما إخفاء ذلك 

والتحرك فورا ضد المتهم .. ن مدي مصداقيتها وصحة شكواها وعدم قيامهما بالتحري والتقصي ع
وأنه قد تم تحريكه مجاملة لهذه .. يؤكد وبحق كيدية هذا االتهام وتلفيقه .. األول والصيدلية 
 .الشاكية المجهولة 
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فإن ذلك يشير إلي عدم مصداقية القول بأن المتهمان .. ومع ذلك فعلي فرض صحته  

 .إليهما ) زورا وبهتانا(شريكان في الواقعة المنسوبة 
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سالفي الذكر تقطع بأن للواقعة صورة مغايرة فإن هذه الظنون والشكوك في أقوال الشاهدين  

 .ر باألوراق تماما للحقيقة التي لم تسط
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أو مصدرها المزعوم إذا لم يكن المصدر هو وزارة .. الجهة التي هربت منها تلك األقراص  
 .وهو األمر الذي يثير الشك والريبة في مدي مصداقية هذين الشاهدين .. الصحة 
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شاهد إثبات ) الذي أقر بأنه لم يشاهد شيء(وتجعل من هذا الشاهد .. تأتي النيابة العامة  

 .وتزعم بأنه أقر بما ال يخرج عن أقوال الشاهد الثالث وذلك علي خالف الحقيقة 
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لحكم بيانا  في اوبيان مؤداها أنه يجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة من المقرر 
وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين  إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل فال يكفي مجرد اإلشارةكافيا 

 كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي اقرها الحكم منها مدي تأييده للواقعة
ما أشتمل عليه تقرير ٕواذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدي حتى يتضح وجه استدالله بها ، 

 الذي يستقيم الدليل الفني بمصلحة الطب الشرعي ، فإنه يكون قد خال من بيان المعامل الكيماوية
به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله 

 .ويوجب نقضه واإلعادة وذلك بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 )٣٨١ ص ٦١ س ٢٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٧٣ لسنة ٦٠١٧٩الطعن رقم (
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 لـم يتضـمن ثمـة الصادر عن المعمل الكيماوى التابع لمصـلحة الطـب الشـرعيوكان التقرير  

ـبـأن األـقـراص قول ل إذ اكتفـي ـبـا..ـفـي إثبـات االتـهـام الماـثـل حيـال الـمـتهم دليـل يمـكـن االســتناد إليـه 
 .المدرجة بالجدول األول من جداول قانون المخدرات دة الترامادول المضبوطة تحتوى علي ما
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أن تـلـك األـقـراص ـلـو كاـنـت ممــا ـتـوزع بمعرـفـة وزارة الصــحة فإنهــا تكــون ـبـال 
شك عبارة عن حصة الصيدلية محل الضبط ، ومن ثم ينهـار االتهـام برمتـه 

 .ويتضح زوره وبهتانه 
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 محكمة الموضوع في صحة إسناد تتشكك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن من المقرر 

 مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى لكي تقضي بالبراءةالتهمة إلي المتهم 
 ووازنت بينها وبين أدلة  بصر وبصيرةعنوأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام االتهام عليها 

 أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت المحكمة لم تطمئن ورجحت دفاع المتهمالنفي 
 بها علي ورأت أنها غير صالحةإلي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها 

في أقوال الشهود وعدم االطمئنان إليها وكان ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها 
 بغير التي يوكل األمر فيها إلي محكمة الموضوعتقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية 



 

 ١٤٠

معقب وكانت العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي األدلة 
ه من أي عنصر من عناصر وظروفها المطروحة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إلي

ٕواذا كانت علي بساط البحث وال يصح مطالبته بدليل بعينه وال بقرينة بذاتها ينص عليها ، 
المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلي أقوال 

النيابة العامة المجادلة في شيء من ذلك أمام مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه ال يجوز 
 .محكمة النقض 

 )٦٥ س ١/٦/٢٠١٤ جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 W�- Q�5T *A8� 
 محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم تتشككيكفي في المحاكمة الجنائية أن  

 تقدير الدليل مادام حكمها لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع األمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في
يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام االتهام عليها 
عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة في صحة 

 بأن ترد علي كل دليل من –  وهي تقضي بالبراءة–عناصر االتهام وكانت المحكمة غير ملزمة 
أدلة االتهام ، ألن في إغفال التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن منه 
إلي الحكم باإلدانة متي كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان ال يصح النعي علي 

ادام مالك األمر يرجع إلي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها م
 .وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاءه علي أسباب كافية لحمله 

 )٣/١/٢٠١٣ جلسة ٧٦ لسنة ١٥٨٤٨الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
العديد من األمور التي ال تتفق مع التهام الماثل يتضح أنها تضمنت اراق وباستقراء أو 

.. الراهنة وفق ذلك التصوير المعيب استحالة أن تحدث الواقعة اك بما يؤكد أن هنالعقل والمنطق 
 :ومما يثبت ما تقدم 
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يضحي ظاهرا بأن .. لحقيقة والواقع والمذكورة سلفا ومن جملة الوقائع التي ال تتفق علي ا 

جملة االدعاءات المسندة للمتهم األول جاءت بعيدة كل البعد عن الحقيقة الواقع ، فضال عن 
وهذا كله يؤكد بما ال يدع مجاال .. خلوها من الدليل ، باإلضافة إلي أنها معيبة بعدم المعقولية 

وهو  .. غايرة للثابت باألوراق بما تستحيل تصور حدوثها للشك أن لصحيح الواقعة صورة أخري م
 .وما يقطع ببراءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه 
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 مـن –ممـا هـو مسـند إليـه مـع آخـرين لمتهم األول المؤكدة علـي براءتـه مذكرة بدفاع ودفوع ا 
 .... محافظة – ... بدائرة قسم – ....بزعم أنهم في يوم  –النيابة العامة 
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بصحيح واقعات لم تلم  عن أن النيابة العامة  والتي تنم..أنفة الذكر لسند والدليل معدومة ا 

االتهام الخطير أقامت هذا .. بما هو ثابت بأوراقه ولم تحط االتهام الماثل وظروفه ومالبساته ، 
هو الذي أعتكزت عليه النيابة الدليل األوحد ذلك أن .. دون أي دليل مادي معتبر قبل المتهمين 

.. الماثل تحريات المباحث التي ال تعبر إال عن رأي مجريها وال تصلح بمفردها سندا لالتهام 
 .بموجب مواد االتهام الواردة باألوراق بعقاب المتهمين عليه والذي طالبت النيابة العامة 
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) المجني عليه األول( .... صاحب محالت – ..../ بأنه يعمل سائق لدي المهندس  
ماركة (ملك المجني عليه األول  للسيارة وانه أثناء قيادته.. الكائنة بالحي التاسع بمدينة العبور 

ب وعق )في الكرسي الخلفي األيمن(وحال ركوب المجني عليه األول معه ) .. ميتسوبيشي باجيرو
فوجئ بسيارة )  متر٤٠٠( يسيره وعلي بعد مسافة قصيرة ببرهة .. ....من أمام مول تحركهما 

فما كان منه إال الرجوع .. قه وتعترض طريقادمة في مواجهته  – فضي اللون –دفع رباعي 
.. وأطلقوا باتجاهه أعيره آلية .. أربع أشخاص ملثمون وفي هذه األثناء هبط من السيارة .. للخلف 

وهنا تجمع العاملين فهرب الجناة بالسيارة .. حتى عاد أمام المول مرة أخري وقد استمر في الرجوع 
 .قيادتهم 
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 7(�8 3�0&%�� 
وأنها أدت إلي ..  مساءا ٦ر٣٠ الساعة ....تمت بتاريخ  عاليه الموصوفةن الواقعة أ 

أسلحة نارية آلية وقرر أن المعتدون كان لديهم ) المجني عليه األول(ٕإصابته واصابة رب عمله 

جراء طلق (وأنه مصاب بالكتف األيسر والرقبة من الناحية اليسري  . )فقط(
  .!)خرطوش؟
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 أثار زجاج ، وأثار أعيرة نارية وخروج ودخول بالكنبة أن علي كرسي قائد السيارةتبين  

 .ووجود أثار دماء علي الكنبة بالجهة اليمني من الداخلالخلفية ، 

 �3=� Q�R `M� 
مصاب ) .. المجني عليه الثاني (..../ تفيد بان المدعو .. ..../  مستشفي إشارة من 

 .وتم حجزه ويمكن استجوابه ، . نتيجة إطالق أعيره نارية ..بالكتف والرقبة ) بشاظية(
 وحالته العامة سيئة بطلق ناري بالصدرفهو مصاب  .. ..../ أما عن المجني عليه األول  

 .ن استجوابه وال يمك.. وتم تحويله إلي المركز الطبي العالمي ، 
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قد تفيد في كشف إلي أن أرقام الهاتف التالية فقد توصل .. حول الواقعة بإجراء التحري  
 .غموض الواقعة وضبط مرتكبيها 

لمكالمات عن اشركات المحمول لإلفادة اإلذن بمخاطبة طلب من النيابة العامة .. ومن ثم  
 .وبيانا المتصل وتحديد مكانه الجغرافي لألرقام المذكورة الصادرة والواردة 
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فقد تم العثور علي .. بأنه في إطار البحث والتحريض حول الواقعة أفاد الضابط المذكور  
 من ةالمخطوفو.. ..../  ملك المواطنأنها  وبفحصها تبين"سبورتاج " ماركة كيا  ....السيارة رقم 

 .والتي أكدت التحريات بأنها ذات السيارة مرتكبة الواقعة الراهنة .. قبل مجهولين بسيارته المذكورة 
 إداري قليوب .... لسنة .... بأنه باإلشارة إلي الواقعة رقم..  واستطرد الضابط مقررا 
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 : وضبط كال من .. طارق عبد اللطيف محمد / بشأن تحرير المخطوف 

- ��F�<א/..........................�
- ��F�<س�(.........................../א�Cm.�( 
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٢− ��F�<א�/...................... 

٣− ��F�<א�/..................... 

٤− ��F�<א�/...................� 
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والـتـــي  )ماركــــة ســــبورتاج( ....ـبـــأن األول والـثـــاني والخــــامس كــــانوا يســــتقلون الســــيارة رـقـــم  

بعدما .. ٕواصابتهما بوابل من األعيرة النارية ) المقتول والمصاب(اعترضت طريق المجني عليهما 
 .تمكن السائق من الرجوع للخلف هربا منهم 
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بمعرفة تحرر محضر .. ..... وتحديدا بتاريخ ......من محضر التحريات المؤرخ 
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 :ٕيفيد أنه بشأن إذن النيابة بضبط واحضار كل من .. ...../الرائد

�)�.א>/.��א�ول�(...................... -
- ......................)�A$	`א>/.��א�.�( 

 )�.א>/.��א7	�)�(...................... -
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 ومحبوسان علي ذمة .... أسفرت تحرياته بأن األول والثاني تم ضبطهما بقسم شرطة فقد
  ...... إداري .... لسنة ....القضية رقم 
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ق أعيرة نارية أسفر بأنه تم إبالغها شفاهه بوقوع حادث إطال 
هذا برغم أن هذا المحضر .. ٕوفاة أحدهم واصابة األخر عن 

 مساءا ووفاة المجني عليه األول لم تتأكد إال في ٨محرر الساعة 
فكيف علم وكيل النيابة العامة بالوفاة قبل  مساءا ٩ر١٠تمام 

 !. ؟حدوثها
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وبعد أذان المغرب وفي يوم الواقعة . خاص لدي المجني عليه األول بأنه يعمل سائق 
تم توجه .. الخاصة لوضعها بالسيارة ل أشيائه وأرس.. األول عمله انهي المحني عليه .. مباشرة 

ثم فوجئ بسيارة مالكي .. ) نحو بنزينه كالتكس(وتحركت السيارة نحو المنزل .. للسيارة وركب 
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ثم هبط منها أربعة أشخاص ملثمين وكان معهم    .. فضي اللون تعترض طريقهم ) دفع رباعي(

إال العودة ) ء علي أوامر المجني عليه األولبنا(فما كان من السائق  "بندقية آلية وطبنجة " 
ثم ركبوا سيارتهم ولحقوا وهنا أطلق عليهم األشخاص أنفي الذكر أعيره نارية .. مسرعا للوراء 

 ) .مرتكبي الواقعة(إال أنهم اصطدموا بالجزيرة الوسطي .. بسيارة المجني عليهما 
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كان يصرخ من األلم .. ..../ د السيبأن رب عمله قائال .. المذكور واستطرد المجني عليه  
العمال وحيث تجمع . ألنه أصيب من الطلقات النارية وكان قد سقط في الدواسة الخلفية اك آنذ

ونظرا لسوء حالة  ..../ إلي المستشفي التي تسمي وقاموا بنقل المجني عليه األول .. والموظفين 
 .المجني عليها األول فقد تم نقله إلي المركز الطبي العالمي 
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أي خلف السائق ( بالكنبة الخلفية بالجهة اليسري زعم بأن المجني عليه األول كان يجلس 
وهو األمر الطبيعي واألقرب !! (رغم أنه سبق وقرر بأنه كان يجلس بالجهة اليمني ) .. مباشرة

 ) .للمعقولية

 �51 
إال أنه عاد .. وقرر بأن مرتكبي الواقعة كانوا يحملون أسلحة آلية فقط انه سبق وبرغم  

قرر بأن األطباء في المستشفي  .. ورغم ذلك.. أسلحة ألية وطبنجة  يحملون وزعم بأنهم كانوا

  " . بلي خرطوش"أخبروه بأن إصاباته نتجت عن 
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ثم عاد وقرر بأنهم كانوا شباب ومتوسطي الطول  .. ملثمين كانوا أربعة أشخاص قرر بأنهم 

 .)باب حال كونهم ملثمون؟شوالسؤال كيف علم بأنهم (
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حالته حرجة ، ن وقت وصوله للمستشفي فقد كا.. ..../ أنه بالنسبة للمجني عليه األول ب
ثم خرج إلي المركز .. اإلسعافات األولية وتم عمل .. نوعا ما وأن كانت عالماته الحيوية جيدة 

 .وكانت حالته الحيوية مستقرة الطبي العالمي 
إصاباته عبارة عن جروح ..مستقرة جدا فإن حالته .. ........./ أن المجني عليه الثاني 

 .ا أقل من عشرين يوم ومدة عالجه
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وتبين .. اللون  سوداء )........(تحمل لوحات رقم " باجيرو" ميتسوبيشي تبين أنها ماركة 

في ووجود ثقب ) البربريز( األمامي وتهشم الزجاج) من اعلي(بالرفرف األيمن الخلفي وجود ثقب 
اإلطار الخلفي األيسر .. خالية من الهواء ووجد األربع إطارات  الباب األمامي يمين ، منتصف
  بقائم الباب خلف المراياوكذا ثقب.. أعلي القائم األيسر من األمام وجد ثقبين كما .. ممزق 

جزء وعدم وجود جزء من رفرف الباب األيسر الخلفي ، وكذا وجد خلع الموجودة بالباب األيسر ، 
 .بزجاج باب السائقوكذا تهشم كامل بالعتب األيسر ، وكذا أثار احتكاك  ذات الرفرف ، من
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والذي قررت ..  .... إداري.... لسنة ....المحبوس في األصل علي ذمة القضية رقم 
 .. واقعة الماثلة وباقي المتهمين في ارتكاب الالتحريات باشتراكه 
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 :اب المتهم الثالث أفاد وأجاب األتي فإنه باستجو.. لي كل حال وع 
أنه وأن ما حدث معه .. وانه ال يعلم عنه شيء .. الماثل جملة وتفصيال بإنكار االتهام  
القبض عليه  قبل الفجر وتم وحضرت الشرطة .. رفقه زوجته وأنجاله ان في بيته ك......بتاريخ 

ب بالكهرباء إلجباره علي االعتراف بما وتم التعدي عليه بالضرب والتعذي.. وعلي زوجته وأوالده 
 .كما تم استوقاعه علي أوراق ال يعلم مضمونها .. لم يرتكبه 

 W�- [3=K� 
فـأين السـالح ملحوظة (ولم يتم العثور علي شيء وتفتيش بيتـه رجال الشرطة قاموا بتفتيشه  

لـه ثمـة رر بأنه لـيس كما قوصمم هذا المتهم علي نفي ما نسب إليه ) إذن المستخدم في الواقعة ؟؟
 .المتهمين التي تليت عليه وال يعلم أي من أسماء سوابق 
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الذي أثبتت فيه أنه بفحص ..  أرسلت مصلحة الطب الشرعي تقريرها .....وبتاريخ .. هذا 

 :تبين بها اإلصابات اآلتية ) المجني عليه األول(الجثة 

جرح مع فقد النسيج ، حوافه غير مستوية ومقلوبة للداخل شبه دائري قطر  -١
ليسري  سم بوخشية الصدر من الجهة اليسري تحت حلمه الصدر ا٢/١

 .يلوه سحج بوضع مستعرض.............  سم ٤بحوالي 
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مم يقع بأعلى يسار ٣×  سم ٢/١جرح حوافه تبدو مستوية بإبعاد حوالي  -٢
 . سم ٤الصدر أعلي الحرج السابق وصفه بحوالى 

 سم يقع بأقصى ٥جرح مخيط بغرز جراحية بوضع مستعرض طوله حوالي  -٣
سط أسفل الزاوية االبطية اليسري وحشية يسار الصدر علي الخط االبطي األو

 . سم بفكه تبيناه مستوي الحواف ١٢بحوالي 
جرح مع فقد في النسيج حوافه غير مستوية ومقلوبة للداخل دائري الشكل  -٤

 سم يقع أعلي وحشية يسار البطن أعلي مستوى السره بحوالي ٢قطره حوالي 
 . سم ٢٥ سم ويبعد عن المنصف للبطن بحوالي ٦
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سم يقع ٢×سم٣سحج مغطي بفشرة محمرة غير منتظم الشكل بأبعاد حوالي  -٦
 .بأعلى الكتف األيسر 
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 ورد للنيابة تقرير طبي شرعي ....وتحديدا بتاريخ .. وبعد خمسة أشهر أخري .. هذا �
دون إرفاق ثمة تقرير طبي بشأن التداخالت الجراحية بشأن الجرح المحيط بيسار .. تكميلي 
 بإرسال تقرير حيث اكتفت النيابة) السابق طلبه من الطب الشرعي في التقرير األصلي(الصدر 
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الذي أشار إلي وصول المجني عليها وال يوجد به نبض وال تنفس أثر .. المركز الطبي العالمي 
 .ادعاء طلق ناري أدي علي نزيف حاد بالصدر والبطن 

أما اإلفادة المحددة عن الجرح المطلوب إيضاحه من الطب  
 .فلم يتم تزويده بها .. الشرعي  

 وعدم  رغم نقص األوراقتكميليا وأعد تقريرا لشرعي في طريقةيب امضي الطب.. ك ومع ذل 
 وانتهي إلي ما يلي .. الواردة بالتقرير األصلي االستجابة لطلباته 

هي إصابات حيوية حديثة ذات ) ٥ ، ٤ ، ١(اإلصابات الموصوفة بالبنود  -١
طبيعة نارية مفرده أطلقت من سالح أو أسلحة معدة إلطالق هذا النوع من 

ة ويتعذر فنيا تحديد عيارها لتطور المقذوفات المستقرة ومسافة اإلطالق األعير
طول ماسورة ) ٣-٢(جاوزت مدي اإلطالق القريب والذي تقدره عادة بنحو 

السالح المستخدم واتجاه اإلطالق في الوضع الثابت والقائم للجسم من األمام 
حد لدينا ما يمنع واليسار مع األخذ في االعتبار المدى الحركي للجسم وال يو

 .من جواز حدوثها ومن وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة 
 .علي غرار تركيب أنابيب صدرية ) ٣ ، ٢(باقي اإلصابات بالبنود  -٢
إصابة رضية حيوية حديثة مثله ينشا من المصادمة ) ٦بالبند (اإلصابة  -٣

 .الوفاةواالحتكاك بجسم صلب رضي خشن السطح أيا كان نوعه وال عالقة له ب
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 .مضي علي الوفاة لحين التشريح مدة حوالي يوم  -٥

من محبسهما قررت النيابة العامة استخراج المتهمان األول والثاني  ....وبتاريخ  .. هذا 
للتحقيق معهما .. ) .... إداري ....لسنة .... حيث أنهما محبوسات علي ذمة القضية رقم (

  ......بجلسة 
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 كان متواجدا ...وأنه بتاريخ .. جملة ما هو منسوب إليه في الواقعة الراهنة بعدم صحة  
تم حجزه علي  و..وتم القبض عليه بادعاء أنه خطف أحد األشخاص  .. .....أمام جهاز مدينة 
 .حضروه اليوم إلي النيابة إلي أن أ .. .... إداري ... لسنة ...ذمة القضية رقم 
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وصمم علي إنكاره لجماع ما هو .. وقرر بأنه ليس لديه سوابق 

 .منسوب إليه 

�� Y� G�MO&��-�S *
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وأضاف أنه قبل خمسة عشر يوما وحال تواجده بمنزله .. ما هو منسوب إليه بإنكار جملة 

وتم احتجازه علي ذمة تلك .. بادعاء خطف احد األشخاص عليه فوجئ بالشرطة تحضر وتقبض 
 .إحضاره اليوم إلي النيابة حتى تم .. القضية 

كما أقر بأنه .. من خالل السوق ) ....(من المتهمين سوي األول وقرر بأنه ال يعرف 
 .وصمم علي إنكار جماع ما هو منسوب إليه .. ليس لديه سوابق 
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كما قرر بأن .. ان يجلس بالكنبة الخلفية من الناحية اليسرى خلف السائق مباشرة أكد أنه ك 
 .إطالق األعيرة النارية كان من األمام ومن الجهة اليسرى 
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وأن تحرياتـه .. مستعينا بمصـادره السـرية التـي ال يسـتطيع البـوح بهـا بأنه من قام بالتحريات 
وأن صـــــــحة اســـــــم .. عـلــــــي بـغــــــدادي وآخـــــــرين بارتكــــــاب الواقـعــــــة / أســــــفرت عـــــــن قـيــــــام المــــــتهم 

 ،!!!..../المذكور

 `�M �� Y� �A�K G�MO&�� Z �8� /.... ..  3�HK �5�� 
والتي .. مستعينا كذلك بمصادرة السرية ! حول الواقعة ؟ت بأنه أيضا من قام بالتحريا 

وتبين أنها بدائرة الخانكة .. ماركة كياسبورتاج ) ....(علي السيارة رقم أسفرت عن أنه بالعثور 
وأكدت التحريات .. المخطوف من قبل مجهولين بسيارته المذكورة .. ..../ خاصة بالمواطن 

وأن المتهمون السبعة ..  التي استعملها مرتكبي الواقعة الراهنة بأنها ذات السيارة) علي حد زعمه(
 !!.هم مرتكبي هذه الواقعة ؟؟) المذكور أسماؤهم بمحضر التحريات(
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 .هو السرقة باإلكراه.. بأن قصد األشخاص مرتكبي الواقعة  
 �51 .. <�=�&-�........... 

الذي أفاد بأنه تعذر عليه .. ....../ أوردت األوراق سؤال النيابة العامة ألمين الشرطة  
 ...../ تنفيذ قرار النيابة بضم أوراق عالج والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهما في مستشفي 
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 ولم يعثر علي  ...../حيث أثبت صراحة بأنه توجه لمستشفي .. ، وفي المركز الطبي العالمي 
 ، كما انتقل إلي المركز الطبي ...../ أي تقارير أو أوراق عالج تخص المجني عليه الثاني 

  !!..../ ص المجني عليه األولخالعالمي ولم يجد ثمة تقارير أو أوراق عالج ت

 �N�O�� 
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بقتل المجني عليه األول ) دون تحديد ألي منهم يقصد(بأن تحرياته توصلت لقيام المتهم 
 .ة وبنادق آلية وذخائر ٕوالشروع في قتل الثاني واحراز أسلحة ناري

 �$8���� ���/=� L� �pM�� WK� 
 � Nא���	�� �D�*א�� ��� �א�ول�.. [/D� �� �א��Oא� 	w.;F� GHא� �m	و�� �	ل� =$�� a 
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 Q�R W�T �; 
ورغم خلو األوراق من ثمة دليل مادي .. وبالبناء علي ما تقدم 

 أي من المتهمين بمسرح الواقعة ، ورغم تهاتر معتبر علي تواجد
أقوال الشهود وتناقضها ، ورغم بطالن التحريات وعدم 

ورغم بطالن ثمة دليل .. صالحيتها بمفردها لحمل هذا االتهام 
وتقرير ) الذي تم العبث به(قد يستمد من تقرير المعمل الجنائي 

مصلحة الطب الشرعي الذي لم يخلو من القصور وعدم 
 .صالحية إلثبات االتهام قبل أي من المتهمين ال

 .�M/ �� ��¤ L� �i��� *�$H 
���O�	9<	��Kوذ��Y�D�<א��	\	א����wbm�A� א�و�אق����	�����Dא��	���א��	��� 
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 *;�$�� ..�C� �,&;� 'ء�t- Y0M� �� �1� b��l � �� �1 �� a. 
 .�,/�� �51 B�=�K ء��M&%�- 

 ..  ، والمركز الطبي العالمي..../ مستشفي اإلفادتين الصادرتين من وعلي األخص منها  
  -:طعت بأن ق.. يتضح أن اإلفادة األولي .. المرفقتان باألوراق 
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3

�.وא	%د�

 بأن هذين التقريرين الطبيين لم يشر أي يتأكد.. ومن ثم  
 منهما إلي أي إصابات بالرأس لدي المجني عليه األول 

 �51 ..���� *� .�M/ �� �i 
 *�^�� `0�� */��)*����&��� *�fC� ( 

 ���% z-�+ �1 �; ���� '����� ³(�& - 
بي الشرعي المسمي بالكشف الط( من  بالصفحة الثانية٥/ حيث أورد في البند ثانيا 

 :أنه تبين بالمجني عليه األول األتي ) الظاهري
8
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���U-وא���&
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#٨א	 #��א(�����
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المسمي  (١/ الطب الشرعي في ذات الصفحة الثانية في البند ثالث كما أورد تقرير  
 ما يلي )  الرأس–بالصفة التشريحية 

�Tא���[�	#��Yو�Oא���	د��\��\*��	�	b*$و<�د�א�	�CW�Nو�O�2א�zو��):�	�
��D����C�	������<وא���	٥א>:��z�Z:��=zא���S�#z��*و<�د���	�CWو�

�	�و<�د���i*$J��K/.Wא>��و$h\?��;�א��[4	����sא��א��Sא�\*��وCW
�]�� ^p�� �h>� �אE/#�א� 	�CW� 0�� �W�Cbא���� �وא�م �z	א�� �א�م }'

���sس���	¥��Mk�

وهنا يتضح أن تقرير الطب الشرعي أضاف إلي إصابات  
والتي لم .. تلك اإلصابة التي في الرأس .. ..../ المجني عليه 
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 ، أو تقرير ..../ستشفي يشر إليها من قريب أو بعيد تقرير م
 .المركز الطبي العالمي 

 L����M&�� L�51 WK ���� 
األمر الذي يثير الشك .. لم يتبينا بالمجني عليه المذكور ثمة إصابات بأعيرة نارية بالرأس  

وأن ثمة طلق ناري استجد برأس المجني عليه األول لم يكن موجودا .. والريبة في الواقعة برمتها 
 .التقريرين سالفي الذكر حال تحرير 
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����,/� ( a�C� �,&;� �!��/ *� t&$� �3�� ]��3 �r *�) L� 6ui �K
e�,&;� ( L� �K `�/=� �, � ��K WK �K � 1���� �$8���� ´���K m��� *�

 b��l '� �;� ����,/�� ..� .�,/�� ]$w �� �1� Y8���� ����v b&��- ]+�;
 W�
�M��� .. b � a�C� �,&;� 'ء�t- ء�AM�� b$� =�w �y. 

 ����- .. '3�;� zp
 �MH21 WK *�
�q� W!��ء�� �} �)�� �8 L�  
 التي تلزم وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائييقوم مأمورو  

 .للتحقيق في الدعوى 

p
 ��T '3�;� z34 WK *�  
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد ..................... لمأمور الضبط  

 .علي اتهامه دالئل كافية 

 '3�;� zp
 �5T�35/2 WK *�  
إذا وجدت دالئل كافية وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ، ....................  

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

 '3�;� zp
 �A�K�63 WK *�  
بناء علي في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها إذا رأت النيابة العامة  

 .الخ ..............مام المحكمة المختصة وتكلف المتهم مباشرة أاالستدالالت التي جمعت ، 

 Q�5T� .. '3�;� zA8159 WK *�  
يحيل الدعوى إلي وأن األدلة علي المتهم كافية أن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨م الطعن رق(

 W�- *A8 ��T 
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 صحيحةفي األحكام يجب أن تبني علي الدعوى ، 

بحيث 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 وانتزاعا إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 .لها من الخيال 
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 .�M/ �� W�T �; 
خلو هذه األوراق من ثمة أدلة كافية الماثل يتضح وبجالء تام وبتطبيقه علي أوراق االتهام  
أو أنهم هم من أنهم مرتكبي هذه الواقعة أو في إثبات االتهام الراهن في حق المتهمين ثبات إعلي 

 .علي مسرح الواقعة تواجدوا 
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b�T Q�R Y�� 
تهمين الماثلين حاليا للوقوف علي مدي اشتراك أي منهم في وحال استدعائه لمواجهته بالم

) بهتانا(زعم المجني عليه الثاني .. والتعرف عليهم ولو عن طريق الصوت .. الواقعة من عدمه 
 .بأن أي من مرتكبي الواقعة لم يتحدث إليه حتى يمكن التعرف عليه من صوته 
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Q�R W�T �; 
 والحقائق أنفه البيان يتجلى ظاهرا عدم وجود ثمة دليل باألوراق يشير ومن جملة الثوابت 

 قد تواجد من قريب أو بعيد إلي اشتراك المتهمين الماثلين في الواقعة الراهنة ، أو أن أي منهم
وبرغم ذلك قررت النيابة العامة تحريك هذا االتهام قبل المتهمين وتقديمهم .. علي مسرح األحداث 

للمحاكمة أمام محكمتكم الموقرة بال سند أو دليل ظاهر واحد يثبت هذا االتهام في حق أي من 
طالن أمر اإلحالة وهو األمر الذي يسلس ويستتبع بالضرورة وبطريق اللزوم القول بب.. المتهمين 

 .وهو ما يستوجب القضاء ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه .. 
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 *�� �� �� *� Q�R� 
عـلـي وـفـي مقتــل ٕقاـتـل بطبيعتــه واصــابة المجـنـي عليــه لســالح نــاري المــتهم مجــرد اســتعمال  -١

، وال يغني عن نية القتل في حقه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
ألن قصــد إزهــاق الــروح هــو القصــد ذلــك مــا قالــه الحكــم مــن أنــه قصــد قتــل المجنــي عليــه 

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

2-  W�- �A�K *A8� 

ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهـذه الصـورة فـي إثبـات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحه ال يفيد حتما 
 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

3- W�- Q�5T zA8�  
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حــق " تحــدث عـن نيـة القتـل فـي قوـلـه لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه 



 

 ١٧٠

ٕالمتهم األول مـن تعمـده إطـالق عـدة أعيـرة علـي المجنـي عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل 
لمـا كـان ذلـك ،  " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم فـي إزهـاق روح المجنـي عليـه

بعنصــر خــاص قانوـنـا عـن غيرهــا ـمـن جــرائم التعـدي عـلـي اـلـنفس تتمـيـز ل القـتـوكانـت جناـيـة 
إزهاق روح المجني عليه وهـذا العنصـر ذو من ارتكابه الفعل الجنائي هو أن يقصد الجاني 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 
ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن يث كان ما أورده الحكم ال يغير سـوي الحـد

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 
ا ـلـم يكشــف الحكــم عــن قـيـام هــذه إذمقـتـل ال يكـفـي بذاـتـه لثـبـوت نـيـة القـتـل ـفـي حــق الطــاعن 

 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 
 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

4-  W�- Q�5T *A8 ��T 
لدي الطاعن من حضوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القتل لما كان ما استدل 

ٕ شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليه في منإلي 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 (

 Q�R W�T �; 
استظهار نية القتل  من أصول وثوابت أرستها محكمتنا العليا من أن قدمومن جملة ما ت 

غير علي نحو جلي وواضح الذي يجب استظهاره لجرائم القتل العنصر المميز ٕوازهاق الروح هي 
يثبت توافر نية دليل ظاهر وواضح تقديم   بل يجب ..مشوب بالغموض أو اإلبهام أو اإلجمال

ات تواجد المتهمين إثبوحيث لم تستطع النيابة العامة .. كبي الواقعة ٕالقتل وازهاق الروح لدي مرت
.. اشتراك المتهم األول في ارتكاب هذه الواقعة كما عجزت عن إثبات .. بمسرح األحداث ابتداءا 

ذلك أنه ذهب إلي الزعم .. المقام بموجبه االتهام الماثل ذي يقطع ببطالن أمر اإلحالة األمر ال
علي وجود أي دون إقامة ثمة دليل ) مباشرة(تلوا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأن المتهمين ق

حتى يمكن بحث مدي توافر .. منهم بمسرح األحداث ابتداءا ومن ثم اشتراك أي منهم في الواقعة 
 .قصد إزهاق الروح من عدمه 
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فإنه علي الفرض الجدلي بصحة ما جاء علي لسان شاهدي اإلثبات األول .. ومن ثم 

إزهاق الروح فإن ذلك يثبت وبحق انعدام وجود ثمة سند للقول بوجود نية .. والثاني سالفي الذكر 
لم يرد عليه ثمة دليل .. مجرد تخمين ظني من عنديات النيابة العامة ذلك أن هذا القول .. والقتل 

 .وهو ما يؤكد وبحق ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه .. ثابت باألوراق 
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ما يسمح لدي الجاني من الفرصة يستلزم أن يكون أن ظرف سبق اإلصرار المقرر قانونا  
فظرف سبق اإلصرار وهو هادئ البال ، وتدبر عواقبه فيما هو مقدم عليه بالتروي والتفكير له 

أمعن قد الجاني نفسي ويعني أن يكون  : أولهماه توافر عنصرين أساسيين لقياميتطلب القانون 
بعد أن زال عنه الغضب ثم أقدم علي فعله ورتب وسائله وتدبر عواقبه فيما هو عزم عليه فكره 

زمني وهذا يقتضي مرور فترة  : وثانيهماوهذا العنصر يمثل في الواقع ذاتية اإلصرار وثورة النفس 
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 .وء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها من الوقت بين نش
 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٢١٠٣الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
 �Yد	א>�^*OW�U���#<د�٢٣٢א�:����d���א���א��و�)CEن����	ن�א��#���$	D�]��

W��Z4��Eو���nא����;Eאد�و�F���)#Q/\و�%�Pوא��Tא���א�#/]�وא���>�Uم�	F�	��O�
�=�	bWא��[CD��\وא��و����Y��1�]F�Nא�O$a	ل�v	��AP/#\א��و��.�

 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٢٣٦٥الطعن رقم (

 W�- *A8 �5T� 
في مكان يتوقع  للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت الترصد هو تربص الجاني

 يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير باالعتداء عليه دون أنقدومه إليه ليتوصل بذلك إلي مفاجأته 
استخفاء ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره 

بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم علي قتله ، ألن هذا التتبع يرشح اليومي ال يستقيم مع القول 
ومن ثم يكون الحكم من عناصر الترصد ، إلي القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما 

 .معيبا بالفساد في استدالله علي ظرف الترصد 
 )١٨/٤/١٩٦٧ ق تاريخ الجلسة ٣٧ لسنة ٤الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
فإن .. كور بصحة واقعات االتهام الماثل وصحة نسبتها للمتهمين المنومع الفرض الجدلي 

.. سبق اإلصرار الترصد بواقعة القتل ا الصق ظرفي أمر اإلحالة يكون قد شابه البطالن حينم
فالثابت باألوراق أن .. يكونا تابعين لجريمة السرقة .. الظرفين بفرض توافرهما ذلك أن هذين 

 .هو السرقة باإلكراه وليس القتل .. من الواقعة الفرض األول والقصد الرئيسي 
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z:S� b�T �51� 
المنكور (ذلك أن الفرض الرئيسي .. انتفاء سبق اإلصرار والترصد إلتمام عملية القتل  

 .أما القتل فلم يكن في نية وال قصد مرتكبي الواقعة .. هو السرقة باإلكراه ) تماما

 b$� z:S� �� �1� 
. .مدي البطالن الذي عاب أمر اإلحالة ووصف النيابة العامة لالتهام المسند للمتهمين  

 .وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة برمتها وعدم نسبتها يقينا للمتهمين الماثلين

 ��� ���tء' �����[ ��
 �,
�- e�,&��� � �� .��� .�,/� L� b �A/ ���H ����q� ��K W70-

 � �^^� ��=�
 �O�%K ��n��K� ��n��)µ���� 3��H ، ��¡ :� ، ���� B3� - (
� m7% �K �:h .� �i= Q�R� �!�� k �+ L�� �$8���� 651 V ��
 �K L

 *OA� *��&��-� b�� L� � �^^� ����;� �O�%C� Q�/ WK *� ]��3 �r
  e�,&;� G� V ]��-� � % 7- �(�8 .�,/�� �51. 
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 قول الشهود مجرد! ؟معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة ماهيته 

مما أو ضبط مظروف فارع آلية وقت ارتكاب الجريمة كان يحمل بندقية بأن المطعون ضده 
عله ذلك ، أن إدانة المطعون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، يستخدم علي هذه البنادق 

ة لها ٕال يجوز الترخيص به وانزال مواد العقاب المقررضده بجريمة إحراز سالح ناري مششخن 
 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

 )١٢/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
الجدول رقم الواردة في  من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لسنة ٦ في شأن األسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الملحق بالقانون ) ٢(
وبين األسلحة النارية المششخنة من الداخل وهي األسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانت ماسورة السالح الناري الملحق بالقانون المذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم 
هي مسألة فنية بحتة  اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليهدون مصقولة من الداخل أم مششخنة 

لبيان ما إذا كانت ماسورة تقتضي فحص ماسورة السالح من الداخل بواسطة احد المختصين فنيا 
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حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق السالح مصقولة من الداخل أم مششخنة 
 يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان فالوتطبيق القانون علي الوجه الصحيح 

مما تستخدم  ٣٩×٧,٦٢يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروف فارغ عيار 
 .ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه علي هذه البنادق 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
واألصول القانونية والقضائية أنفه الذكر علي أوراق االتهام الماثل  جملة المفاهيم وبتطبيق 

يتضح وبجالء تام أنه نسب ) أمر اإلحالة(العامة بتحريك االتهام وصوال إلي قرار النيابة .. 
 : للمتهمين بال سند 
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أنه لم يتم ضبط أي سالح من األسلحة المزعوم حيازتها أو  
 .إحرازها من جانب المتهمين 

��-�&� k *��&  

فحصها فنيا لبيان عما إذا كانت مششخنة أو غير مششخنة  
األمر الذي يقطع بعدم جواز تقديم المتهمين للمحاكمة دون .. 

 .قيام تقرير فني يفيد ما تقدم 
 ���$�� �-�� �� z���� ���� 
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ٕبة العامة نسبت للمتهمين حيازة واحراز ذخائر مما تستعمل علي  أن النيابل أن الثابت 

وذلك برغم عدم ضبط أي نوع من أنواع الذخائر المزعوم حيازتها .. األسلحة المشار إليها سلفا 
بما .. وخلت األوراق من بيان ثمة وصف ألعيرة هذه الذخائر المزعوم حيازتها .. من المتهمين 

 .بما يؤكد براءة المتهمين عنها .. فية ال سند لها في الحقيقة والواقع يؤكد أن هذه االتهامات جزا

 ���tء'���3 �����[ ��
 *
�S�� b�� cd� a��8K L� ��&�� W��� �8 ]��3 �r =��,
� /.... ..  Q�R�

 ����M$� .�� �8� /� �=�A/ L� �,-�� �; .. G(���� W�T b
K L 7AH
�0�� a�C� b!��;�� '=����� �$8���� W�- �TJ� �� �R�- `p� k Q�R Y�� ��M

 B�=�C�- b�� cd� �,¥�� WK a��� ¦�� '=�p�� ui ���K '=�f. 
 b
K �AM
 b�� �M&�;� WK Q�R 

أن يغير وجه ومن شأن ذلك لو صح إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات  
بلوغا  بنفسها  تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريهكان لزاما علي المحكمة أن ، في الدعوىالرأي 

أما وقد أمسكت عن تحقيقه بما يدحضه إلي هي رأت طرحه ، أو ترد عليه إلي غاية األمر منه ، 
وكان ما أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من 

 .جب النقض مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستو
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (

 W�- *A8 ��T 
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 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 Q�R W�T �; 
يحيطان بأقوال شاهد أن ثمة شك وريبة االتهام الماثل من خالل أوراق وكان الثابت  

وتضارب في بعض وذلك لما شابها من تناقض ) مجني عليه الثانيال (..../ اإلثبات األول 
وهو األمر الذي يؤكد بأن للواقعة .. التي كان يجب أن تكون قاطعة وجازمة األمور الجوهرية 

 :ومن هذه التناقضات ما يلي .. صورة أخري مغايرة لما هو موصوف باألوراق 

 a�C� �8� &�� 
قرر في مستهل أقواله بمحضر جمع االستدالالت أن  .. أن المجني عليه الثانيفالثابت  

  .علي اليمينالمجني عليه األول كان يجلس بالسيارة بالكنبة الخلفية 
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قرر بمحضر جمع االستدالالت بأن مرتكبي ) شاهد اإلثبات األول(أن المجني عليه الثاني �

ثم جاء بتحقيقات النيابة مقررا بأنهم كانوا .. ) بنادق آلية(الواقعة كانوا يحملون أسلحة نارية 
ولدي إعادة التحقيق معه بالنيابة عاد وقرر بأنهم كانوا يحملون .. يحملون بنادق آلية وطبنجة 

 !.بنادي آلية وطبنحة وفرد خرطوش ؟

 �1�^�� �51 a��8K �M�� �8� /� �=�A/ �51� 
 " .. فرد خرطوش" اقعة كانوا يحملون أن إضافته الزعم بأن مرتكبي الوالسيما وأن الثابت  

 . بين أقواله وبين األدلة الفنية حسبما قرر بلسانه محو تناقض أخرناتج عن محاولته 
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وهنا وجد  ..  بأن إصابته ناتجة عن بلي خرطوش خبرهابأن أحد األطباء 

   .المجني عليه الثاني نفسه في مأزق فاألسلحة اآللية ال تطلق خرطوش 
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وأنهم أمروه أكثر .. مرتكبي الواقعة كانوا ملثمين ني عليه الثاني قرر بأن جميع جأن الم 

 .هرية العادية وأنهم يتحدثون اللهجة القا.. من مرة بالتوقف بالسيارة 
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  Y-���� �8� &�� 
قرر المجني عليه الثاني بأن السيارة قيادته قد حدث بها عدة تلفيات من ضمنها أن هناك �

 .إطارين قد أصيبا بطلقات نارية 
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ه عدة طلقات ، وأنه قرر المجني عليه بأن مرتكبي الواقعة قد أطلقوا علي السيارة قيادت 

 .اضطر للهروب منهم بالرجوع للخلف 

 Q�R ]T �i=� 
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ني عليه الثاني أكد في أكثر من مقام بأنه لم يري أي من مرتكبي الواقعة ألنهم أن المج 

 رفض عرض المتهمين الماثلين عليه لعدم استطاعته التعرف عليهم ذلك كما أنه.. كانوا ملثمون 
 .أن مرتكبي الواقعة كانوا ملثمون

 Q�R �i=� 
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 �;T Q�R W� 
ومن جملة التضاربات والتناقضات أنفه الذكر والتي عابت أقوال المجني عليه الثاني  

فضال .. يتضح وبجالء انهيار أي دليل قد يستمد من هذه األقوال ) وشاهد الرؤية الوحيد للواقعة(
متها لتكون دليل ضد أي من المتهمين ذلك أنه أقر صراحة بعدم رؤيته عن عدم صالحية أقواله بر

ومن ثم يتجلي ظاهرا أحقية المتهمين في ! أي منهم فكيف يمكن اتخاذ أقواله كدليل عليهم ؟
 .المطالبة بالبراءة مما هو مسند إليهم 
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علي التحريات باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  
إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة من أدلة ، لما ساقته 

في حق الطاعنين  قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمةوكان الحكم المراد إثباتها ، 
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات لما كان األصل أن للمحكمة  

قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون  البحث من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساطلما ساقته 
قد اقتصر في التدليل علي ثبوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 

فإن الحكم في يحق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري ، الجريمة 
ي من تحريه ال علي عقيدة استقلت يكون قد بني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحر

 .المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (
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 Q�R W�T �; 
يتضح وبجالء تام لقضائية علي أوراق االتهام الماثل  المفاهيم القانونية واوبتطبيق جملة 

فضال عن .. وانعدام سندها ..  ..../ المجراة بمعرفة النقيب عدم جدية تحريات المباحث 
حيث اختلق من عنديات هذا الضابط محض تخمين وافتراض وابتنائها علي ٕغموضها وابهامها 
واتخذ .. منسوبة للمتهمين ولم تثبت في حقهم بين الواقعة الراهنة وواقعة أخري رابط غير مفهوم 
رغم اختالف الواقعتين ! سندا للقول بارتكابهم الواقعة الراهنة ؟ الواقعة المذكورة من الزعم بارتكاب

لماذا ربط الضابط محرر محضر التحري  .. فالسؤال هنا.. وعدم وجود ثمة تشابه بينهما تماما 
يتضح أنه حاول اختراق رابط عن هذا التساؤل عن إجابة ق وبالبحث في األورابين الواقعتين ؟؟ 

 .بين الواقعتين من خالل السيارة المستعملة في الحادث الحالي 
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  فيراني اللون –ماركة كيا سبورتاج 
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 Q�R *�l �hK 
أن الضابط محرر محضر التحريات لم يكلف نفسه عناء ضبط تلك السيارة المزعوم  

 : عن طريق استعمالها في الواقعة الراهنة حتى يتم التأكد من صحة مزاعمه وذلك
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وبجالء تام مدي تهاتر محضر التحريات ومن جملة ما تقدم يتضح .. لما كان ذلك 
يخالف فقد جاء غامضا ومبهما .. بل علي العكس .. وانعدام سنده أو الدليل المثبت لصحته 

يضحي ظاهرا أن ثمة  .. فباإلضافة إلي العيوب الجوهرية أنفة الذكر.. ة والثابت باألوراق الحقيق
ومن هذه العيوب ما بما يستوجب إطراحها وعدم التعويل عليها عيوب أخري عابت هذه التحريات 
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ومن جملة العيوب أنفة الذكر وما سبقها من مأخذ جوهرية علي تلك التحريات المعدوم  

جالء تام مدي عدم جدية هذه التحريات وأنها مكتبية اعتمدت سندها في الحقيقة والواقع يتأكد وب
علي خيال وتخمينات وافتراضات من عنديات الضابط محررها بما يجعلها غير صالحة من 

وهو ما أكدته وأقرت به النيابة العامة حينما استبعدت .. الناحية الموضوعية لالستدالل بها 
وهذا إن دل فإنما يدل ..  في الواقعة بذلك المحضر الشخصان السادس والسابع المزعوم اشتراكهم

وهو األمر الذي يجعل االتهام معدوم .. علي عدم اطمئنان النيابة العامة للتحريات في هذا الصدد 
 .السند بما يحق معه القضاء ببراءة المتهمين مما هو مسند إليهم 
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وأن األدلة علي حقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة بعد التإذا رأت النيابة العامة  

وترفع الدعوى في مواد ، ............. ، المتهم كافية رفعت الدعوى إلي المحكمة المختصة 
تبين فيه أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهام بإحالتها من المحامي العام الجنايات 

ومواد هم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة الجريمة المسندة إلي المت
ويندب المحامي العام أقوال شهوده وأدلة اإلثبات القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي 

من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن قد 
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يا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلي محكمة وكل محام
 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 
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 – أثره - إجراءات جنائية ٢١٤إقامة الدعوى الجنائية علي خالف ما تقضي به المادة  

 ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافية علي القضاء ببطالن ال المحكمة بهاانعدام اتص
 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
ما كان نوعه فهو محل للطعن امام مهكل ما يكون من خلل في إجراءات التحقيق االبتدائي 

محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في 
 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياالموضوع بما تحكم به 

 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

�; Q�R W�T  
وعلي األخص منها .. أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل  وبتطبيق جملة المفاهيم

لم تفي بالمطلوب ولم .. وما اتخذته من تصرفات وأصدرته من قرارات .. تحقيقات النيابة العامة 
القارئ أما .. تحقق أهدافها في إقامة اتهام صحيح وثابت وقائم علي أدلة سائغة قبل المتهمين 

االهتمام المطلوب لم تول هذا التحقيق في هذه الواقعة يجزم يقينا بأنها لتحقيقات النيابة العامة 
التي كان من شأنها بيان وجه الحق في هذا ولم تتخذ العديد من اإلجراءات .. والواجب عليها 

ب تحقيقات النيابة وهذا كله يعي.. سنده ودليله حيال المتهمين الماثلين ٕواثبات انهيار االتهام 
 :وذلك علي النحو التالي ..  الذي تعددت صورة ر الشديدوالعامة بالقص
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بتاريخ    ..  إلي النيابة العامة قريرهوهو ما أسلس إلي إرسال الطب الشرعي ت

مؤكدا علي عدم استطاعته إتمام مهمته )  تحقيقات النيابة٤١ص  (-/-/-
 .عدم ورودها .. بدون مذكرة النيابة التي أثبت بمستهل التقرير 
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الذي .. ب الشرعي بإرسال المذكرة المطلوبة إلي الطتدارك هذا الخطأ قررت النيابة العامة  

 .استغرق خمسة أشهر أخري إلعداد التقرير 
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ومن جملة أوجه القصور أنفة البيان يضحي ظاهرا أن االتهام الماثل قائم علي أدلة واهية 

 تحقيقات جدية وأن هناك العديد من اإلجراءات الجوهرية التي كان يجب اتخاذها وأن وبدون
إمساك النيابة عنها إدي إلي تهاتر هذا االتهام وعدم ثبوته في حق المتهمين بما يجدر معه 

 .القضاء ببراءتهم مما هو مسند إليهم 
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يتضح أنه عجز عن التوصل .. وعلي األخص منها تقرير مصلحة الطب الشرعي األول  
 :إلي أي نتيجة تنفيذا لمهمته المكلف بها من قبل النيابة العامة لسببين 
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 Q�R W�T �; 
رير الطب الشرعي وصف الدليل الجازم اليقيني األمر الذي يجعل وحيث ال يصدق علي تق 

االتهام الماثل برمته قائم بال سند وذلك لسقوط األدلة التي ساقتها النيابة العامة تدليال عليه الواحد 
 .وهو األمر الذي يجعل هذا االتهام خالي من الدليل وعاري من الصحة .. تلو األخر 
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 .ببراءته مما هو مسند إليه  
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 :تهمت النيابة العامة المتهم الثاني وآخرون وهم ا 

��/.���ول��������...........................−
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 محافظة القاهرة .. ..... بدائرة ..  والحق عليه -/-/-أنهم في يوم وذلك بزعم  
 ...../  المبينــة بالتحقيقــات المملوكــة للمجنــي عليــه -الســيارة رقــم  وأخــر مجهــول - ســرقوا -١

والهـــــاتف الجـــــوال المـبــــين وصـــــفا ومـقــــدارا ، والمبـلــــغ النـقــــدي  ...../ وقـيــــادة المجـنــــي علـيــــه 
 الواـقــع عليهمـــا ـبــأن وكـــان ذـلــك بطرـيــق اإلكـــراهبالتحقيـقــات المملوكـــة للمجـنــي علـيــه األول ، 

وأشهر الثـاني فـي وجـه المجنـي استوقفوهما إبان سيرهما بالطريق العام مستقلين تلك السيارة 
حال حمل  عنوه وجذبه الثالثاء مهددا إياه باإليذ) بندقية خرطوش (عليه الثاني سالحا ناريا

فشلوا بذلك مقاومته وأنزلـوه بـذلك مـن السـيارة وفـروا بهـا هـاربين " مطواة "أحدهم سالح أبيض
 وحينئـذ قـاموا بتعصـيب عينـي األخيـر وتفتيشـه وتمكنـوا بتلـك وبصحبتهم المجنـي عليـه األول

 .تحقيقات الوسيلة القصرية من االستيالء علي المسروقات علي النحو المبين بال
 بـدون أمـر أحـد الحكـام المختصـين بـذلك ...../ المجنـي عليـه  - وآخر مجهول - اواحتجز -٢

 مســتقال بــأن اعترضــوا طريــق ســيرهوفــي غيــر األحــوال التــي تصــرح بهــا القــوانين واللــوائح ، 
 وعـذبوه خـالل لمـده يـومين وظل محتجزا بـه للعقار محل سكنهمسيارته واقتادوه بتلك السيارة 

ترة بتعذيبات بدنيـة بـأن قـاموا بتقييـده بـاألغالل الحديديـة وتعـدوا عليـه ضـربا باسـتخدام تلك الف
وبمؤخرة السالح الناري موضوع التهمة الثالثة ، فأحدثوا بـه اإلصـابات  " قطعة خشبية" أداة 

 .المبينة باألوراق علي النحو المبين بالتحقيقات 

 ) . خرطوشبندقية( غير مششخن حازوا وأحرزوا سالحا ناريا -٣

ممــا تســتعمل عـلـي مـثـل الســالح النــاري أنــف البيــان دون أن ) طلقــة (حــازوا وأحــرزوا ذخــائر -٤
 .يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه 

  .)مطواة قرن غزال( بغير ترخيص سالح أبيض حرزواوأحازوا  -٥
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المحرر مستهلة بالمحضر التخلص واقعات االتهام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق 
مقررا .. الساعة الواحدة مساءا  -/-/-والمؤرخ ..... رئيس التحقيقات ب.. ...../ بمعرفة النقيب 

 "من خالله 
مبلغا بأنه حال سيره إلي ديوان القسم ) المجني عليه الثاني(/ ..... بحضور المدعو

وذلك أثناء سيره بالطريق ما ) عليهاوالتي يعمل سائق  (٢٠١٣بالسيارة ماركة تويوتا أفنزا موديل 
ومالك السيارة ) المجني عليه األول(/ ..... المدعووبصحبته ..... ، وكمبوند ..... كمبوند بين 
 جيب: األولي وذلك من قبل سيارتين /..... تعرض لواقعة اختطاف السيارة وبها المدعو.. 

 : والثانيةان يستقلها ثالثة أشخاص ، وككحلي اللون ) .....(شيروكي تحمل لوحات معدنية أرقام 
أي أن جملة المتهمين حسب رواية (وكان يستقلها شخص واحد سيارة حمراء اللون يجهل نوعها 

 :قرر المجني عليه الثاني باألتي وعن تفصيل الواقعة ) المذكور فقط أربع أشخاص
صباح كل يوم ول ومعتاد الذهاب إلي منزله بالتجمع األ.. أنه سائق للمجني عليه األول 

في الثامنة والنصف ثم تحركا .. الساعة السابعة صباحا  -/-/-وبالفعل توجه إليه اليوم .. 
وبالفعل وصال إلي البنك وقام بانتظار المجني عليه . ...بمدينة ..... البنك متجهين نحو صباحا 

..  " ...كارفور "  سيذهبا إليأنهما وكان المفترض األول خارج البنك وبعد ثلث ساعة خرج له 
" مترو ماركت " فأخبره المجني عليه األول بالتوجه إلي ) صباحا٩ر٣٠(وحيث كان الوقت مبكرا 

بسيارة جيب شيروكي فوجئا " مترو ماركت"بالعمل وأثناء توجههما نحو " كارفور"لحين أن يبدأ 
ثالثة أشخاص ة األولي ثم هبط من السيار.. ومن خلفها سيارة حمراء اللون .. تقطع الطريق عليه 

ثم قام ) وقام بسبه(وأمره بالنزول من السيارة توجه إليه ) .. بندقية(أحدهم يحمل سالحا ناريا 
 .الشخصان اآلخران بسحبه من السيارة متعدين عليه بالضرب 

 



 

 ١٩٦

 .�8 �+ 
 الحامــل للبندقـيـة ـبـالركوب ـبـالخلف بجــوار المجـنـي علـيـه األول وركــب أخــر مكــان الشــخص

 .مقررا بأن هاتفه وكافة أوراقه كانت بالسيارة .. م فروا جميعا بالسيارات الثالث السائق ث

 b � W�T ��H)��� ��:��( 
متصـــال بزوجـــة إال أن قــام باســـتيقاف إحــدى الســـيارات واســـتخدم الهــاتف المحـمــول لقائــدها  

 .نجدة ثم اتصل بشرطة الالمجني عليه األول وأخبرها بأنه تم اختطافه وهربوا بسيارته ، 

 �,�8�&%� ¦�� '=����� z��8 �+ 
فأحضــروه إـلـي .. وأبلغهــم بالواقعــة ) محــل عمــل المجـنـي علـيـه األول(بتوصــيله إـلـي الجامعــة  

 .قسم الشرطة 

 7(�8 [3=K� 
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ـبـأن الواقعــة ـلـم تســتغرق ســوي أرـبـع دـقـائق ، وأـنـه ـلـم يكــن هـنـاك مــاره ، وـلـم يســتطع تحدـيـد  

 كمــا قــرر بأـنـه يعمــل ـلـدي المجنــي عليــه األول منــذ أربــع ..أوصــاف األشــخاص القــائمين بالواقعــة 
وأنـه كـان .. بـين المجنـي عليـه األول وبـين أي شـخص ت وأنه ال يعلـم بوجـود أي خالفـا.. سنوات 

 .يعامله معاملة حسنه 
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محضــر أورد مــن خاللــه زاعمــا بأنــه بــإجراء ) مباحــثرـئـيس .............( ./ حــرر الرائــد  

وردت معلومـات مؤكـدة .. التحقيقات وجمع المعلومات بمعرفته شخصيا حول الواقعة المبلـغ عنهـا 
 :ثمانية أشخاص هم ء ارتكاب هذه الواقعة مفادها أن ورا

)١�(.................�
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باستخدام أسـلحة ناريـة آليـة المصادر السرية أكدت بقيام سالفي الذكر بخطف المجني عليه  

مقابـل إلطـالق سـراحه للمسـاومة عليـه وذلـك " ... بمدينـة " واحتجازه فـي إحـدى الشـقق السـكنية .. 
 .عشرين مليون جنيه من والده 

 �51 .. � ��� .��$� �A4� �51 *� �- �ء 
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ٕطلــــب محــــرر المحضــــر مــــن النيابــــة العامــــة إصــــدار اإلذن بضــــبط واحضــــار أنفــــي الــــذكر  
  !!....وتفتيش مسكنهم الكائن بمدينة وتفتيشهم 

 �51 .. <�=�&-�-/-/- �  ���ء� 6 ����
��������	$.....� ..�=��F�]�����Fh<א��	\�Q/;��}$Jw_�� 	.$��A� �Y�	Vدون�א�–�

!w./<א��	P���א>����£��Y	������PQ~א�/\�Q	���CP¡�و $	w`א��–��Q;Eא��¡Cyو�
���Dא��א�U����9/*<א�Y�	�.א��	�\��وא�*

�N�O�� 
النيابة العامة عما إذا كانت مختصة مكانيا من لم تصرح 

كما لم تصرح بأنها اطمأنت للتحريات من عدمه ، .. عدمه 
.. من ذلك كما لم تورد نطاقا زمنيا ومكانيا لإلذن ، واألكثر 
 .فإنها لم تصرح ولم تأذن بتفتيش أي من المتهمين 
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د مـن أور صـباحا ١١السـاعة  -/-/- محضـر مـؤرخ – سالف الذكر – ...../ حرر الرائد  
وتفتيشـهم لـي المتهمـين أنـه منحـه الحـق فـي القـبض عالـذي زعـم أنه بناء علي إذن النيابة .. خالله 

وبعمــل التحريــات تبــين لــه وجــود المجنــي عليــه ..  .....فقــد انتقــل إلــي مدينــة ) بالمخالفــة للحقيقــة(
 .................األول داخل الشقة 

 b��� .. W��;� ��1��y .�8 �MH 
مقيــد .. وبصــحبتهم المجنــي علـيـه األول .. وزعــم أـنـه وجــد المتهمــين األول والـثـاني والثاـلـث  

أنهـا نتيجـة .. وزعـم بـال سـند .. بسالسـل حديديـة ، وبـه إصـابات عبـارة عـن كـدمات بالوجـه والرقبـة 
: ملحوظـــة (التعـــدي عليـــه بالضـــرب لرفضـــه إعطـــائهم الـــرقم الســـري لكـــروت االئتمـــان الخاصـــة بـــه 

 .فقام بفك قيوده  .. )المجني عليه ذاته لم يقرر بذلك تماما

 �=�M� [3=K� 
 ... مدينـة – ...بـأن شـركائهم متواجـدين حاليـا لمتهمـين الثالثـة األوائـل أفـادوا أنه بمناقشـة ا 

وأنـهـم تلـقـوا مــنهم .. وأنـهـم مســتعدون لإلرشــاد عــنهم .. معـهـم الســيارة الخاصــة ـبـالمجني علـيـه األول 
 .اتصال يفيد بقدومهم 

 �A4� =�" ��H 
 وحال ذلـك سـمع !!!تهمين بعمل كمين مستتر داخل مسكن الموفي مشهد سينمائي أنه قام 

) المــتهم الراـبـع والخــامس والســادس(صــوت الضــباط ـفـي القــوات المرافقــة وـقـد قــاموا بضــبط كــال مــن 
أـفـادوا ـبـأنهم مرتكـبـي الواقعــة .. وبمناقشــتهم كمــا ـقـرر .. مســتقلين الســيارة مـلـك المجـنـي علـيـه األول 

 . ومعهما شخصان آخران 

 �-�A�� �n `�� ��Hg� ��T 
وكـــــان .. كـــــان يســـــتقلون الســـــيارة الجيـــــب ) الرابـــــع ، الخـــــامس ، الســـــادس(مـــــين أن المته

كــانوا ) األول والثــاني والثالــث(بــأن المتهمــين  .. كمــا أضــافوا.. يحــوز بندقيــة آليــة .. ..../المــتهم
وهــذا كـلـه ـبـرغم أن (ـثـم ـفـروا إـلـي حـيـث مكــان ضــبطهم .. مســتقلين الســيارة األخــرى لـتـأمين الواقعــة 

 !!!!).ر صراحة بأن المتهمين جميعا بالسيارتين كانوا أربعة أشخاص فقطمقدم البالغ قر

 =�8 � % 7-� 
باالتصــال بواـلــده إلخـبــاره ـقــاموا بإجبــار المجـنــي علـيــه .. دون تحدـيــد المقصــودين .. بــأنهم  



 

 ١٩٩

المجنـــي عليـــه ذاتـــه لـــم يقـــرر بهـــذه الواقعـــة ( مليـــون جنيـــه ٢٠باختطافـــه والفديـــة المطلوبـــة وقـــدرها 
 ) .المكذوبة

 b
�- �A4� =�" z:+K Q�R `M� 
١− �!w./66<א�Y�66زf�¡C66y�66ل�wm�?W	66��h66\�'��)�.�66��S���66\�'�M66��(و��66א�

�=;F�GHد�א�#$��sz	�.�
،���א�_;(��4_�ش���w.ZCy	��fز�Yא>�Z��h\�'���..���������!w./6א�D�Yن�hkאل������ −٢

)�.���S���\�'دون�.�( 

٣− �����N��D�A�	��B;C��h\�'��١٤٢٠f�¡Cy�=�>��!w./<א�Yز�)���S���6\�'�6ون��
�.���....................................�(�K��4ذ���A� . 

 ���1 �N�O�� 

ما قرره الضابط بختام محضره يفيد بما ال يـدع مجـاال للشـك 
أنـــه قـــام بتفتـــيش المتهمـــين ومكـــان الضـــبط دون إذن مـــن النيابـــة 

 !!!!!!!!!!.وبالمخالفة لإلذن الصادر 
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أمـا .. وأضـاف أنـه اسـتطاع رؤيـة السـيارة الجيـب ورؤيـة أرقامهـا .. رتل ذات أقوالـه ببالغـه 

هـــم أربعـــة ومرتكبـــي الواقعـــة  وأكـــد أن المتهمـــين !!الســـيارة األخـــرى فـــال يعلـــم لهـــا ماركـــة أو رقـــم ؟
 !!.؟دون إصابات ) بالبوكس(، وأنه تم التعدي عليه بالضرب في وجهه أشخاص فقط 

ثم يزعم بأنـه أوقـف إحـدى السـيارات السـتعمال هـاتف ! وأكد علي عدم وجود شهود للواقعة ؟
 !).فكيف لم يكن هناك ماره ؟(قائدها 

 Q�R `M� .. b�� cd� a�J% Z /..... .MH =� 
مضــيفا بــأن المتهمــين مــا أن تحركــوا .. بــذات أقــوال ســابقه فــي خصــوص واقعــة االســتيقاف  

 ) .قاموا بضربه(الغمامة وكلما حاول نزع هذه  .. )بتعصيب عينيه(بالسيارات حتى قاموا 
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وـفــي الـيــوم ) دور واحـــد(أن المختطـفــين ـلــه توجهـــوا ـبــه إـلــي مكـــان ريـفــي بيوـتــه كلهـــا صـــغيره  

حضـرت إلـي أن .. كما قرر بأنه كان مقيد بسلسلة حديدية .. التالي انتقلوا به إلي حيث تم الضبط 
 .الشرطة وحررته 
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ـبـأن أحــد المتهمــين كــان يحمــل بندقيــة خرطــوش وأخــر كــان يحمــل طبنجــة وأخــر كــان يحمــل 

 " .قرن غزال "  مطواة

 �MH b�� cd� *� e��:A;� e�,&;� D�$-� �51 
 ) .بندقية خرطوش(مقررا بأنه كان الحامل للسالح الناري .. فقد تعرف علي المتهم األول  �
 .مقررا بأنه القائم بإنزال السائق من السيارة ملكه .. كما تعرف علي المتهم الثاني  �
 .؟!!!هدهم في الواقعة شاكما قرر بأن باقي المتهمين  �
علي األقل ) لم يتم ضبطهم(كانوا متواجدين كما قرر بأن ثمة أشخاص آخرين  �

 .؟!!شخصين
مؤخره : تارة كانوا قد تعدوا عليه بالضرب مستخدمين ، كما قرر بأن المتهمين جميعا  �

 .بأيديهم : وتارة الثالثة قطعة خشب ، وتارة أخري السالح الناري ، 

 �51 ..�N� y� a�C� b�� c¡��� �-�� �� ' 
ٕتبــين وجــود إصــابات عديــدة منهــا وجــود تــورم شــديد بــالعين ، واصــابات متنوعــة مــن كــدمات 

 .وسحجات في أنحاء جسده 
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ـبــأنهم تحـــدثوا مـــع أهليـتــه وأـنــه عـلــم الخاصـــة خطـفــه وســـرقة أشـــيائه ـقــرر ـبــأن قصـــدهم كـــان  
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 !!).لك لم يفصح؟فكيف علم ومن أخبره بذ(طالبين فديه 
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هـو مـن كـان .. بـأن المـتهم األول وبعرضـهم عليـه قـرر .. يستطيع التعرف علـي المتهمـين 

كمـا تعـرف وقـرر بأنـه مـن جذبـه خـارج السـيارة ، .. كما تعرف علي الثـاني يحمل السالح الناري ، 
 .مقررا بأنه سائق السيارة الحمراء  .. متهم الخامسعلي ال

 �51 .. a�C� �,&;� a�J�-� /..... .. =�8  
.. .....ـفـي مدينــة بشــقة عمــال  وأضــاف بأـنـه يقــيم ..بإنكــار كافــة االتهامــات المســندة إليــه  

وهــو ال يعـلـم ..... .. وقامــت ـبـالقبض عـلـيهم وتوجهــت بهــم إـلـي .. وـفـي الفجــر حضــرت الشــرطة 
..  الساعة الخامسة فجرا -/-/-بتاريخ مقررا بأن واقعة الضبط تمت .. ء عن مسألة الخطف شي

  ......وكان متواجدا بسكن العمال ألنه يعمل في مصنع بمدينة 

 ���^�� W�- =�8� 

قامت بتفتيشه ذاتيا وكذا تفتيش الغرفة التي كان نائم فيها ولم 
 .يعثروا علي شيء ممنوع 

a��8�- b&,!��y� a�C� b�� cd�  
وال يعـلـم لمــاذا يــدعي .. وـلـم تصــدر عـنـه هــذه األفعــال .. ـقـرر بأنــه ال يعـلـم شــيء عــن ذـلـك  

 .عليه المجني عليهما بذلك 

 *
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وأضــاف بأـنـه كـان يـقـف بالشــارع بـالقرب ـمـن جـهـاز .. بإنكـار كاـفـة االتهاـمـات المسـندة إلـيـه  
قامـا بـالقبض نـزل منهـا شخصـين ميكروباص وفوجئ بسيارة ..  منتظرا أحد األشخاص .....مدينة 
وهو لم يفعل .. وتم عمل محضر بزعم أنه خطف شخص  .....وتوجهوا به إلي قسم شرطة عليه 
 .ذلك 

 b
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قـرر .. وبمواجهتـه بـأقوال المجنـي عليهمـا .. قاموا بتفتيشه ولـم يعثـروا معـه علـي أي شـيء  

كما أنكر جماع ما جاء بمحضري .. وال يعلم سبب إدعاؤهما عليه بذلك .. بأن ذلك لم يحدث منه 
 .ونفي عالقته تماما بأي من المتهمين .. التحريات والضبط 
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لمقابلة  .....ة أحيانا كان يذهب لمدينوأضاف بأنه .. ر كافة االتهامات الموجهة إليه بإنكا

.. وحـيـث أـنـه أول أمــس ذهــب إـلـيهم .. ومــنهم المــتهم الـثـاني والخــامس والســادس أشــخاص يعــرفهم 
فقرروا له بأنه ال عالقة .. فسألهم عنه ولماذا تم تقييده .. فوجد لديهم شخص مقيد ومغمي العينين 

.. روها منــه وهــم ســوف يحضــ.. ذلــك أن والــد هــذا الشــخص مــدين آلخــرين بمــال .. لــه بــاألمر 
للشـقة مـرة أخـري وجلـس وفي اليوم التـالي ذهـب .. ...../ وأضاف بأنه غادر الشقة فورا مع شقيقه 

وكـان .. حتـى حضـرت الشـرطة فجـرا وقامـت بـالقبض علـيهم مع سالفي الذكر وقام بالمبيـت معهـم 
 .فضال عن الرجل الذي كان مقيد .. معه المتهم األول والثاني والخامس 

 �51 ..�-� Y-���� �,&;� a�J /......=�8   
وأضــاف بأنــه كــان فــي عملــه وانتهــي منــه الســاعة .. بإنكــار كافــة االتهامــات المســندة إليــه 

وبالســؤال عـنـه فـقـرر ـلـه .. فوجــد شــخص غرـيـب ) شــقة العمــال(وتوجــه إـلـي الشــقة الخامســة مســاءا 
فــوجئ بحضــور ثــم .. أن هنــاك مشــكلة وســوف يحصــلون مــن والــده علــي فلــوس المــتهم الســادس 

ونفـي عالقتـه بهـذه الواقعـة .. كما قرر بأنه قـد تـم تفتيشـه .. الشرطة وتم القبض عليه مع اآلخرين 
ثـــم عـــاد وقـــرر بأنـــه ال عالقـــة لـــه . تمامـــا مقـــررا بـــأن مرتكبهـــا هـــم المـــتهم األول الثـــاني والســـادس 

 .بالمتهمين األول والثاني 
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وفـــوجئ .. وأضـــاف بأنـــه كـــان قـــائم فـــي مســـكنه .. كافـــة االتهامـــات المســـندة إليـــه  نكـــارإب

ونفـي عالقتـه .. ثـم إلـي النيابـة .....  ثـم إلـي .....وتذهب به إلي مركز .. بالشرطة تقبض عليـه 
 .بالواقعة برمتها 

 �3���� �,&;� a�J�-� /..... .. =�8 
..  ..... – .....كــان فــي منزـلـه ببأـنـه وأضــاف .. بإنكــار كافــة االتهامــات المســندة إليــه  

 ثـم إلـي .....وقاموا بضربه والتوجه به إلي مركز شـرطة .. وحضرت الشرطة وألقت القبض عليـه 
 .القاهرة 
 .ونفي عالقته تماما بالواقعة .. هند محمد إمام / أبان القبض عليه كان برفقته زوجته  
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ما بين مستغرقا المدة بمصادرة السرية مستعينا بنفسه حول الواقعة قام بإجراء التحريات بأنه 
 -/-/-(حـتـــى تســــطير المحضــــر  حــــدة مســــاءا وـقـــت اإلـبـــالغالســــاعة الوا) /-/-( حــــدوث الواقـعـــة

 .بما يعني حوالي يوم واحد فقط )  مساءا٤الساعة 

 [�hK� 
وتوجهـــوا بـــه إلـــي مزرعـــة بـــأن تحرياتـــه أســـفرت عـــن قيـــام المتهمـــين بخطـــف المجنـــي عليـــه  

تصــلوا بأهليــة المجنــي عليــه وأثنــاء ذلــك ا .. .....ثــم نقلــوه إلــي شــقة بمدينــة  .. .....بمحافظــة ال
 .وطلبوا فديه عشرون مليون جنيه 

 �N�O��: 
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، وكــان بحــوزة بــاقي المتهمــين ) بندقيــة خرطــوش(لديــه ســالح نــاري بــأن المــتهم األول كــان  

 .لم تتوصل تحرياته لتحديدها أسلحة بيضاء 

 [�hK� 
 .....وأـنـه باســتكمال التحرـيـات تـبـين ـلـه أن  ..... ، .....أن تحرياـتـه ـلـم تتوصــل لكــال مــن  

  ....../ هو اسم شهرة للمتهم الثاني 
وأصـر بـال .. ثم أردف بذات ما سطره بمحضر الضـبط مـن تفاصـيل واقعـة الضـبط الباطلـة  

 تعــدوا علــي المجنــي عليــه بالضــرب بســبب رفضــه إعطــائهم الــرقم ســند عـلـي القــول بــأن المتهمــين
 .برغم أن المجني عليه ذاته لم يقرر بذلك .. السري لكروت االئتمان 
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السـؤال هنـا أيـن السـالح النـاري و(بأنه عثر بالشـقة علـي طلـق خرطـوش ومطـواة قـرن غـزال  

 ) .المزعوم أنه كان مع المتهم األول

 ���1 �N�O�� 
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Q�R W�T �; 
 وتضـارب الواقعات أنفة الذكر ورغم كافة مـا شـاب اإلجـراءات مـن بطـالن مطلـقوبناء علي  

وـقـدمتهم .. فـقـد حركـت النيابـة العاـمـة االتهـام الماثـل ضــد المتهمـين .. وتهـاتر فـي ســند هـذه الواقعـة 
وهــو مــا يجــدر معــه .. للمحاكمــة الجنائـيـة عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن الواـقـع أو الحقيـقـة أو الـقـانون 
وأوجـه الـدفاع الجازمـة القضاء ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وذلك بناء علي دفـوع جوهريـة 

 :التي سوف ترد في دفاعنا التالي 
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شملت نشاط المتهم في دائرة قسم التي اطمأنت المحكمة إلي جديتها ريات إذا كانت التح 

يتولى أعماله بدائرة قسم وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجري تلك التحريات الخليفة والسيدة ، 
ولو كان محل إقامة المتهم تقع بدائرة مأمورية الضبط أخر ، فإن تحرياته تكون غير صحيحة 

 .القضائي 
 )١٢٩ ص ٣٥ رقم ١٣ س ١٢/١١/١٩٩٢نقض (

 W�- *A8 ��T 
ال تكون له صفة الضبط نطاق اختصاصه اإلقليمي الذي يتجاوز  القضائي طمأمور الضب 

اتخذها باطلة ، ويبطل كل دليل استمد ، وبالتالي تكون كافة اإلجراءات التي القضائية أو التحري 
 .منها 

 )٢٥١ ص ٤٨ رقم ١٨ س ٣١/٢/١٩٧٦نقض (

R W�T �; Q� 
وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم والثوابـــت القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل يتضـــح  
 المزعومـة –قد أورد في تحرياتـه  .. .....رئيس وحدة مباحث قسم شرطة  " ....أن الرائد وبجالء 

 ..أن المتهمــين قــد قــاموا بخطــف المجنــي عليــه األول  -/-/- التــي ســطرها بالمحضــر المــؤرخ –
  ......ة قسم شرطة مدينة  دائر.....وقاموا باحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمدينة 

 Y0M� �� �1� 
 بفــرض –قــد تعــدي حــدود اختصاصــه المكانيــة وقــام بعمــل تحريــات ـبـأن الضــابط المــذكور 
.. ) .....قســم شــرطة (خــارج نطــاق ودائــرة القســم الــذي يعمــل بــه  –صــحة إجرائهــا علــي الطبيعــة 

 وهــو مــا أوصــله إـلـي تحدـيـد مكــان  .......وتجاوزهــا ليجــري تحرياـتـه المزعومــة ـبـدائرة قســم شــرطة 
  ......احتجاز المجني عليه تحديدا دقيقا بدائرة قسم شرطة مدينة 
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لي إجراء عضو النيابة تحقيقا في غير دائرة اختصاصه هو بطالن البطالن الذي يترتب ع 

فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة ولم يتمسك بالبطالن فإن الحق في الـدفع نسبي ، 
 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٣٣به يسقط عمال بنص المادة 

 )٣/٥/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٧٧الطعن رقم (

�- *A8 ��T W 
ة في االختصاص المكاني لوكيل النيابة العامة العبر

ٕمصدر اإلذن إنما تكون بحقيقة الواقع وان تراخي 
 .ظهوره إلي وقت المحاكمة 

 )٢٨/٣/١٩٦١ ق جلسة ٣٠ لسنة ١٧٧٦الطعن رقم (

 Q�R W�T �; 
جـالء أن يتضـح وب.. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثـل  
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 . الجزئية .....يتبع نيابة .. ٕالسيد وكيل النائب العام بضبط واحضار المتهمين 

 Q�R �i=� 
��ود�א8/4	�=� �]Fن���ج�	b��]��!w./<א��	P���CP¡�و  	دW=� ذ$	E���8\

��.....�א�wy�[4�W�j[�א8/4	ص�$	���.....א>b	�A$و�����\����hن�..��א��b\��1�]و�
	���..��S��Wא8/4	ص�$	�������D�K����S�4	وز�و$�]Fد��	א�ذن�א�8�[ZC\�	����و.....�

���	�.....�CP¡�و �P	��א>/.b��]��!w	ن�W	�a���2\��وא8/4	�	��$�hא��.�
 �-�� �� ]�T� ����� *� e$&� W�T �MH 

شمل إلصدار ذلك آلأن يحيل األمر برمته إلي النيابة الكلية صاحبة االختصاص األعم وا 
 . الجزئية إلصدار ذلك اإلذن .....أو أن تنتدب نيابة .. اإلذن 
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 الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمأمور 

الـذي توجـد دالئـل كافيـة علـي الحاضر أن يأمر بالقبض علي المتهم لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 
 .اتهامه 
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جـــاز لمـــأمور الضـــبط را فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة إذا ـلــم يكـــن المـــتهم حاضـــ 

 .ويذكر ذلك في المحضر ٕالقضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره 
علـي اتهـام الشـخص إذا وجـدت دالئـل كافيـة وفي غير األحوال المبينة فـي المـادة السـابقة ،  

لسـلطة العامـة بـالقوة والعنـف ، بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تهديد أو مقاومة لرجـال ا
جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا من النيابـة 

، وفي جميع األحوال تنفذ أوامر الضبط واإلجـراءات التحفظيـة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه 
 .بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 
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بط إلي النيابة العامة والتي تشـير الدالئل الكافية المشار إليها في الطلب المرفوع من الضا 

ٕإـلـي ارتكــاب المتهمــين للجريمــة فإـنـه ال يجــوز للنياـبـة العامــة إصــدار اإلذن ، وان هــي فعـلـت دون 
 .التأكد من وجود دالئل كافية فإن إذنها يكون باطل 

سـتلزمه المشـرع إلجـراء القـبض علـي المـتهم وتفتيشـه إشرط الدالئل الكافية توافر .. ذلك أن  
ــدالئل يقصـــد بهـــا العالمـــات المســـتفادة مـــن ظـــاهر الحالـــة أو األوراق دون التعمـــق فـــي وت،  ــك اـل ـل

 .تمحيصها 
 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد . د (
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 �+ L�� 
فال يجوز القبض علي المتهم بغير توافر دالئل كافية 
ٕواال كان القبض باطال ، فالدالئل شرط ال غني عنه 

إلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي المحكمة لصحة ا
أن تبطل اإلجراءات إذا لم ترد له دالئل كافية ، وتبطل 

 . بالتالي الدالئل المستمدة منه 
 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (
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الذي يتضح أن البطالن وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق هذا االتهام  
لم يقتصر علـي ابتنـاؤه علـي تحريـات محـررة  -/-/-اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ عاب 

 .من ضابط غير مختص مكانيا 
بل أيضا لكون تلك التحريات غير جدية وال تحمل في طياتها ثمة دالئـل كافيـة علـي نسـبة  

افية علـي النحـو كالدالئل الاالتهام المزعوم للمتهم الثاني ، ومظاهر وشواهد انعدام الجدية وانتفاء 
 :التالي 
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فإن النيابة العامة ذاتها .. عدوم الصحة أنف الذكر  لعبارات اإلذن المأنه بمفهوم المخالفة 

وأنها لم تحمل أي دالئل كافية علي ارتكاب المأذون قد أقرت بأنها لم تطمئن لتلك التحريات 
.. كانت النيابة مصدرة اإلذن قد اطمأنت لتلك التحريات إذا .. ذلك أنه .. بضبهم ألي جريمة 

 .لكانت صرحت بذلك صراحة في مستهل عبارات اإلذن 
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من النيابة العامة بعدم جدية قد تضمنت إقرار صريح ثان .. عبارات ذلك اإلذن أيضا أن  

فلكون إجراء التفتيش إجراء خطير .. هذه التحريات وأنها ال تحمل دالئل كافية قبل المتهمين 
وال يجوز إصداره إال بعد التأكد يقينا من نسب .. ويمثل تعرضا لحرية األشخاص ومساكنهم 

 .تهمين المأذون بضبطهم االتهام للم
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حسبما وردت علي يتضح أنه استهل باإلشارة إلي الواقعة باستقراء محضر التحريات أنه  

 / .....) .المجني عليه الثاني (لسان المبلغ 
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قرر محرر المحضر أن مصادره السرية أفادت بأن المتهمين الستة 

هم ) ..... ، .....(لمحاكمة حاليا ومعهم اثنان آخران المقدمين ل
 . مرتكبي الواقعة محل ذلك البالغ المنوه عنه 
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ما هو .. المسطر في محضر التحريات المزعومة أن ادعاء ضابط الواقعة يتضح وبجالء 

لذلك فقد تعمد إخفاء ماهية المصادر السرية .. إال ادعاء مرسل ال يسانده دليل أو حتى قرينة 
 وهو ما يؤكد تهاتر – بفرض إجرائه علي الطبيعة –شتركين معه المٕواخفاء أسماء السادة الضباط 
 .بما ال يجوز اتخاذها سندا إلصدار إذن بالقبض أو تفتيش المتهمين وانعدام جدية هذه التحريات 

 Y-���� �1�^�� 
-/-/-التي سطرها ضابط الواقعة في المحضر المؤرخ وكدليل قاطع علي تهاتر التحريات  

.. بل والمخالفة ألقوال المجني عليهما ذاتهما .. والثابت باألوراق خالفة للحقيقة أنه أدعى بالم.. 
 " .أسلحة نارية آلية "  الجريمة رتكابالبأن المتهمين كانوا قد استعملوا 
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.. أمام النيابة العامة ارنته بأقوال مجريها ومق -/-/-المؤرخ أنه باستقراء محضر التحريات �

 .يتضح أنه أدلي بأقوال تخالف ما هو ثابت بالتحريات بما يقطع بعدم جديتها وتهاترها

 ����- 
 السـاعة الواحـدة -/-/-حول الواقعة إال منـذ تقـديم الـبالغ فـي فقد أقر بأنه لم يجر تحريات  
أي أنــه بعــد هــذا .. الســاعة الرابعــة مســاءا  -/-/-حتــى تســطير محضــر التحريــات فــي .. مســاءا 
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 .التاريخ األخير لم يجر ثمة تحريات تكميلية أو ما شابه 
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فـي وأن الضابط حاول رأب الصدع الذي اعتراهـا يؤكد تهاتر هذه التحريات وانعدام جديتها  
 . انعدام جدية تحرياته –يدري  دونما –إال أنه اثبت .. أقواله 

�3���� �1�^�� 
ة أسـلح" أن الضابط بعدما أورد بمحضـر تحرياتـه زعمـا بـأن المتهمـين اسـتخدموا فـي الواقعـة  

" بندقيــة خرطـــوش" إال أـنــه عــاد ـفــي أقوالــه أـمــام النيابــة العامــة وزعـــم بــأنهم اســـتخدموا " ناريــة آليــة 
 .وأسلحة بيضاء 
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 زعم أنه.. ضابط الواقعة وانعدام مشروعيتها ن الشواهد أيضا علي تهاتر إجراءات وع 

 .وطلقة خرطوش / قام بضبط مبلغ مالي ، ومطواة أنه بمحضر الضبط 

 ����:A;� 651 b� �(�$�� ��^�� ���� Y0&�� k Q�R Y�� 
فـلـدي ســؤاله أمــام النيابــة العامــة عــن ماـلـك هــذه المضــبوطات أو أي مــن المتهمــين ضــبطت 

دم صـــحة مـــزاعم هـــذا  عـــوهـــذا يؤكـــد !ـقــرر الضـــابط بأـنــه ضـــبطها مـــع جميـــع المتهمـــين ؟! معـــه ؟
 .الضابط سواء المسطرة بمحضر التحريات أو تلك التي أدلي بها أمام النيابة العامة 
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وأن للواقعة صورة أخري بخالف ما أورده الضـابط فـي ..  بعدم صحة التحريات ومما يقطع 

قـر بـأن المتهـمـين القـائمين بالواقـعـة ذاـتـه أ(.....) أن المبلـغ .. محضـره وأقوالـه أمـام النياـبـة العامـة 
 .عبارة عن أربعة أشخاص فقط 
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ص بخالف شخصين ستة أشخاليزعم أن عدد المتهمين مرتكبي الواقعة يأتي ضابط الواقعة 

 وهذا كله يثير الشك والريبة فيما سطره الضابط بتلك التحريات .. لم يستطع التوصل إلي بياناتهم 
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وعما إذا كان له يد في الواقعة من ) سائق المجني عليه(عبء البحث والتحري حول المبلغ  
ثـم يقومـون .. السيما وأنه أقر بأنه تم تغيير مسـاره ومـع ذلـك فـوجئ بـالمتهمين يتتبعونـه .. عدمه 

 ورغم ذلك كله لم يقم !! ..ولم يلحق به ثمة أذي ! بإنزاله من السيارة وتركه خلفهم كشاهد عليهم ؟
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 ).علي فرض صحتها(الضابط بالبحث والتحري عن صلة هذا السائق بالواقعة 

�TJ� b�T �51� 
تهـــاتر التحريـــات وانعـــدام جـــديتها علـــي نحـــو ال تصـــلح معـــه ســـندا لصـــدور إذن مـــن النيابـــة  
 .العامة 

   ���$�� �1�^�� 
إقرار الضابط بأنه لـم يجـر تحريـات أنه برغم .. ومما يؤكد عدم الجدية في التحريات أيضا  

إال أنــــه عــــاد وقــــرر فــــي أقوالــــه أمــــام النيابــــة العامــــة أن  -/-/-بعــــد تســــطير المحضــــر المــــؤرخ 
 .ٕليس شخص مستقل عن المتهمين وانما هو اسم شهره للمتهم الثاني  .. ...../المدعو
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األخطـــاء والعـيــوب الـتــي شـــابت ومعـــدوم الســـند واـلــدليل حـــاول مـــن خالـلــه الضـــابط تصـــحيح  
 .تحرياته 
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هو إجـراء  والتفتيش أن اإلذن بالقبض لذلك فإنه لمن المقرر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية 

واقعـــة بالفعـــل  – جناـيــة أو جنحـــة – مـــن إجـــراءات التحقـيــق ال يصـــلح إصـــداره إال لضـــبط جريمـــة
أو لحريته وترجحت نسبتها إلي متهم بعينه وكان هناك من الدالئل ما يكفي للتعدي لحرمة مسكن 

ٕ وأن تقدير جديـة التحريـات وكفايتهـا لتسـويغ إصـدار اإلذن بـالتفتيش وان كـان موكـوال إلـي الشخصية
سـلطة التحقـيـق التـي أصــدرته تحــت رقابـة محكـمـة الموضــوع إال أنـه إذا ـكـان الـمـتهم قـد دـفـع ـبـبطالن 
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هـا فيـه بأسـباب فإنه يتعين علـي المحكمـة أن تعـرض لهـذا الـدفع الجـوهري وتقـول كلمتهذا اإلجراء 
 .سائغة 

 )٢٠/١٠/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٤٢٢الطعن رقم (
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 )٣٠/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ١٢٦١الطعن رقم (

Q�R W�T �; 
دالـئـل كافـيـة  عـلـي المــتهم اـلـذي تـتـوافر ـفـي حـقـه ن للـقـبضيأحــد طــريقوـكـان المشــرع ـقـد رســم  

 بجريمته في الحـاالت الموصـوفة حصـرا فـي إما أن يتم القبض عليه متلبسا .. علي ارتكابه جريمة
 ) .لراهنة وهو ما لم يتم في دعوانا ا(القانون 
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فإن إجراءي القبض والتفتيش اللذين تمـا  .. أو صدر باطال.. أما إذا لم يصدر ذلك اإلذن  

 .نفاذا لذلك اإلذن يكونا باطلين بكل ما يترتب علي ذلك من أثار 
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ذي تم بناء علي ذلك اإلذن الباطل الصادر بناء عليها وهو أيضا ما يبطل إجراء القبض ال 

 .وهو األمر الذي يؤكد براءة المتهم عما هو مسند إليه .. 
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 . القاهرة .....مدينة .. ..........كائن قسم شرطة  .. .....لمدينة  

� *���� � ]M& 
 .القاهرة .. .....بمدينة .. .....كائن لها قسم شرطة  .. .....فإن مدينة 

 �51 .. Q�R L� �i��� *�� 
والخروج من باالنتقال  .. .....رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة .. ..../ يقوم السيد الرائد  
يســـت ـلــه وهـــي وـيــدلف إـلــي داـئــرة اختصـــاص أخـــري تمامـــا ل..  " .....بمديـنــة " اختصاصـــه داـئــرة 

ليقـــوم بإلقـــاء القـــبض علـــي  .. .....ويتعـــدى علـــي اختصـــاص زمالئـــه بقســـم شـــرطة " .....مدينـــة "
 .المتهمين 
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تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، وال يجوز االلتجاء إليه إال بمقتضي أمر من  
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لي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه إ
 .جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة 

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل أنه  

وفي  وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو
 .جميع األحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا 
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 .أثر بطالن التفتيش ، استبعاد األدلة المستمدة منه  
 )٦/١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٣٤١الطعن رقم (
 )٥/١/١٩٧٦ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٢٨٩الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
من المقرر أن بطالن التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل 
في الحكم باإلدانة علي أي دليل مستمد منه ، وبالتالي ال 

 .يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 
 )٣/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٣٠٩٦٧رقم الطعن (

 .�M/ �� W�T �; 
 ٦ السـاعة -/-/-اإلذن الصـادر عـن النيابـة العامـة بتـاريخ وكان الثابت من خالل مدونات  
ولكنـه لـم يشـتمل علـي اإلذن أو التصـريح .. المتهمـين ٕأنه قد تضمن أمـرا بضـبط واحضـار مسـاءا 

 .أو مكان تواجدهم بتفتيش المتهمين شخصيا وال تفتيش مساكنهم .. لمن سيقوم بتنفيذه 

 Q�R �i=� 
محضـر الضـبط المـؤرخ حـال تحريـره الديباجـة المسـتهل بهـا .. ..../ يتضح أن السيد الرائـد  

أن النيابـة العامـة أذنـت لـه بـالقبض علـي المتهـمـين .. أورد بالمخالفـة للحقيقـة واألوراق ..  -/-/-
 .وتفتيشهم 
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 التفـتــيش إال أن ضـــابط وـبــرغم خـلــو األوراق مـــن ثمـــة إشـــارة إـلــي التصـــريح ـبــإجراء.. هـــذا 

بفــرض (كمــا ـقـام بتفتــيش المكــان الملـقـي عـلـيهم الـقـبض فيــه .. الواقعــة قــام بتفتــيش كــل مــنهم ذاتيــا 
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لكــل مــنهم عـلـي حــده ـقـد وجهــت ســؤاال مــن أن النياـبـة العامــة وـلـيس أدل عـلـي ذـلـك ) .. صــحة ذـلـك

 .وجميعهم أقروا بأنه قد تم تفتيشهم 
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اء ويبطـل ثمـة وهـو األمـر الـذي يبطـل هـذا اإلجـر.. وبدون إذن صريح لـه مـن النيابـة العامـة  

 .دليل قد يستمد منه 
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 .ومن ثم يضحي ظاهرا أحقية المتهم في المطالبة بالبراءة مما هو مسند إليه  
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وأن األدلــة علــي اقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أن الو 

، وترـفـــع اـلـــدعوى ـفـــي مــــواد .......... المــــتهم كافـيـــة رفـعـــت اـلـــدعوى إـلـــي المحكمــــة المختصــــة ، 
الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهـام تبـين فيـه 

مكونة لهـا وكافـة الظـروف المشـددة أو المخففـة للعقوبـة ومـواد الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها ال
القانون المـراد تطبيقهـا ، وترفـق بـه قائمـة بمـؤدي أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات وينـدب المحـامي العـام 
مــن تلـقـاء نفســه محامـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن ـقـد 

، وتعـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة وكـــل محامـيــا لـلــدفاع عـنــه 
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 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 WK *� �M �� ���" .���K ��M&%� .�M;� �51 V� 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية عـلـي القضــاء ـبـبطالن  انعــدام اتصــال المحكمــة بهــا
 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 W�- *A8 ��T 
هو محل للطعن أمام مهما كان نوعه فكل ما يكون من خلل في إجراءات التحقيق االبتدائي  

محكمــة الموضــوع ، والمحكمــة تقــدر قيمــة هــذا الطعــن كمــا تقــدر كــل دليــل يقــدم لهــا وتحكــم فــي 
 .وال تستطيع أن تلقي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 

 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١الطعن بتاريخ (
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وفي معرض وصف االتهام األول المنسوب للمتهمين ..  في أمر اإلحالة أن النيابة العامة 

 : قررت بما هو نصه 

١−� �–��D�Eא Y�	��.�ل�א�* �4Rو�� �Jن�.....................
�!;p/*�� �א��	م )\�Z�	�� 	w�^E� � �	ن ��	OD�/Eא
�GHو<=�א�U�A$	`א>/.��א���.V�و�Y�	�K;Wא�*

� 	\�	$� 	�ME� A$	`א�� =;F)�4_�ش���� �D� �.�دא�)
���................... \	��N	�\�א

 ���$�� �-�� �� WK c$� �51� 
مخالفـة ) بندقية خرطوش(أنه من كان يحوز السالح الناري .. ...../ للمتهم الثاني نسبت  
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 ) ....../ الرائد (وبأقوال المجني عليهما وأقوال ضابط الواقعة ذاته .. بذلك ما هو ثابت باألوراق 

 ��$¤K L�5��� 

هو من كان يحوز السالح الناري .. ...../ بأن المتهم األول  
وـلـــيس الـمـــتهم الـثـــاني وهــــذا يؤـكـــد بـمـــا ال ـيـــدع ) بندقـيـــة خرطــــوش(

مجــاال للشــك قصــور النيابــة العامــة فــي اإللمــام بالواقعــة واالحاطــة 
 .بما يسلس ببطالن أمر اإلحالة الصادر عنها .. بها 

��
�+ z-�S�� WK ��T  
 لالتهام الثالـث والرابـع والخـامسوفي وصـفها .. في أمر اإلحالة .. أن النيابة العامة أيضا  

 فــي الجــزم واليقــينومــا يســتلزمه مــن تــوافر .. قــد خالفــت صــحيح القــانون .. المنســوبين للمتهمــين 
حيـث بشـكل عشـوائي وشـائع المشار إليهـا وذلك بأن وجهت االتهامات الثالثة .. توجيه االتهامات 

 قالت بما هو نصه 

٣−�	\�	$�	�MEزوא����	زوא�و���..........�
�	زوא�و���زوא�ذ4	��−٤�)=#;_�(�[w�/*W�	v�...�
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وأي مـنهم كـان السالح النـاري ؟؟ أي من المتهمين كان يحوز ..  الذي يطرح نفسه فالسؤال �
 !.السالح األبيض ؟يحوز 

الواقعــة والنياـبـة العامــة عــن إثـبـات وجــود ســالح ـنـاري ـفـي الواقعــة م ثـبـوت عجــز ضــابط ورغــ �
 .المزعوم ضبطها ؟؟) الطلقة(فما الداعي إذن من حمل .. وعدم ضبطه 

 �+ L�� 
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حيث غضت الطرف عن عدم ضبط .. أن النيابة العامة قصرت في تحقيقاتها وبحثها �
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ولم تقم بتكليف رجال المباحث بتكثيف البحث والتحري عن ذلك .. السالح المستخدم في الجريمة 
 .السالح 

 Q�R L� �STC�� 
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 � 1 a�J���� 
ودعاهــا للقــول بــأن هنــاك مــتهم النيابــة العامــة ناقصــا فــي الواقعــة مــا هــو الــدور الــذي رأتــه 

المزـيـد مــن البحــث والتحــري للتوصــل إـلـي ذـلـك ـبـإجراء  ولمــاذا ـلـم تكـلـف رجــال المباحــث !مجـهـول ؟
 !!.الشخص الذي سيفلت من العقاب ؟؟؟

 b�T �51� 
 .قصور تحقيقات النيابة العامة للواقعة يؤكد  

 �$-�= z-�S�� �A�K� 
علـي نحـو يجعلـه مـن الممكـن ) السـائق(أن هناك ظالل من الشـك والريبـة يـدور حـول المبلـغ  

 .أنه شريك لمرتكبي هذه الواقعة 
ليكــون شــاهد عـلـي الجـنـاة ؟؟ .. إـلـي حــال ســبيله وتركــه ـيـذهب فلمــاذا ـتـم إنزاـلـه مــن الســيارة  �

 !.الذين لم يدع أحد أنهم ملثمون ؟

ولماذا أدعى أنه قد تـم ضـربه فـي وجهـة وجسـمه ! لماذا لم يتم إلحاق األذى بهذا السائق ؟ �
 !.ولكن بال إصابات ؟

رض أنــه متوجــه رفقــه المجنــي عليــه األول إلــي      كــان مــن المفتــبــرغم إقــرار هــذا الشــاهد بأنــه  �
فمـن أبلغهـم .. ومـع ذلـك تبعـه الجنـاة " متـرو ماركـت " وتغير مساره إلي ، " .....كارفور " 

 !.بخط السير الجديد ؟

حتــى تقــدم  صــباحا ٩ر٣٠فــي تمــام هــذا الشــاهد منــذ حــدوث الواقعــة أيــن ذهــب وأيــن كــان  �
 .فلماذا تراخي لمدة أربعة ساعات عن تقديم البالغ؟؟. .الواحدة بعد الظهر بالبالغ الساعة 

التي استغاث بها وساعده في إجـراء صاحب السيارة برقم هاتف لماذا لم يحتفظ هذا الشاهد  �
حتــى يكــون شــاهد علــي مــا .. مكالمــات هاتفيــه لزوجــة المجنــي عليــه األول ولمقــر عملــه ؟ 

 !!.لحق به ؟؟
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فأين .. وهذه الجملة لم تعاد ولم يتم التحقيق فيها !! ة زعم هذا السائق أنه قام بإبالغ النجد �
 !!.هذا البالغ وما هو مصيره ؟؟

وأيـن أصـدقاء المجنـي ! التـي أبلغهـا بالحـادث مـن تحقيقـات النيابـة العامـة ؟أين تلك الزوجة  �
 !.؟) حسبما يدعي(الذين تم إبالغهم بالواقعة بمعرفة السائق عليه األول 

ر الـبالغ المسـتهلة بـه األوراق أنـه علـم بـأن السـيارة الجيـب شـروكي أثناء تحريـزعم السائق  �
! فمن أين أتي بهذه المعلومة الخطيرة ؟!  ؟...المستعملة في الواقعة تعطلت أمام الجامعة 

 ! أم أنهم اتصلوا به ليبلغوه بذلك ؟! هل كان علي اتصال بالخاطفين ؟

 ��U%C� 651 �i�-� �51 
خيوطــا مــن الشــك والريـبـة حــول ذـلـك الســائق المبـلـغ إبـتـداءا عــن الـتـي تطــرح نفســها وتنســج  
إال أن النيابــة العامــة غضــت الطــرف عــن ذـلـك بــل واعتـبـرت هــذا الســائق مجنــي عليــه .. الواقعــة 

 !.ثاني؟
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 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٢٧الطعن رقم (

 b�T �51� 
 .يؤكد قصور تحقيقات النيابة للواقعة 
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ع في صحة ًمن المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضو 
إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل 
ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت 
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داخلتها الريبة في تهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو الالتي قام عليها ا
 .عناصر اإلثبات 

 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٢٧طعن رقم (

 b$�¤ .�M/ ��� 
ًيضحي ظاهرا بما ال يدع مجاال للشك قيام اإلتهام الماثل على غير سند من الواقع والقانون   ً

 .بما يستوجب القضاء ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه 

b�� - �ء 
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 .ته مما هو منسوب إليه ءببرا 
 وكيل المتهم الثاني 
 

    المحامي

 
 
 
 
 


