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 معؼدعةم

 
ـ  1881عثػد رػر ج ابلماػط ابسرة ػ ط  19عرفت مصر ظػهررة ابعثاػهت ابرهرة ػط مطاػق ابأػرف أؿ  
ابمطعثػػط ابتػػب ترصلػػه ابملتاػػ ف ـ .. ل ػػث أراد ابػػ ابب ت ػػ  ؿ 1885عاػػب عه ػػه لصػػـ مصػػر  .... ت ب ػػط 

عثد إ سػهد   ػرا مػف  ػتثاـ فةػ ف ابطعهعػط فػب فرة ػه د ف أف  ثامػ   1821اب زاة فاـ  ساح فترصله لتى عهـ 
ألد  عهد ابمعث ث  تـ ت   ؿ مطعثط ع الؽ ابم مهة اآلف ابمطعثط األم ر ػط عم عثلػه ابلػهبب عثػد تط  ررػه 

أ ؿ صػػل سط مصػػر ط رػػب اب عػػهةق عرةه ػػط تلر ػػر رفهعػػط عػػؾ  عسثػػؿ ابزمػػهف مػػرات عد ػػدة  تػػـ أ  ػػه إصػػدار
أ  ة عمه صهةت تسثا  ابلماط فب مصر أ  ه ع هـ مةاس   رى ابة اب عثد ذبؾ عثأػ د  1828ابطلطه ى 

مف ابزمهف معثا  مةهبس ابم  رة ابتب عاتله ابلماط فب مصر ..  عدا ط لصـ ابمصر  ف عأةس لـ  عصػ ؼ 
عم هرصهت  ػثع ط  ا ػثط  ترةمػهت  درا ػط بد ػهت ر  1923د ت ر باعالد  صعهر ابملهم ف عاب   ق أ ؿ

عهمػه صهةػت بلػه  ػعؿ  21عاػب ألػد ع ػر عثاػط بسرة ػه فػب   ػ ف  ....ابثهبـ رهصط فرة ػه .. بأػد أ فػد 
 ت ػػػراؽ  اال ػػػت راب فصتػػػهب رفهعػػػط ابطلطػػػه   إلابر ػػػهد عاػػػب مصػػػر  ابمصػػػر  ف  عػػػدأةه ةثػػػرؼ مثةػػػب ا

 ص عهر ر" ةهء  صسه بال هة ابسرة  ط   عؿ تأدمله  مثرفتلـ ابمرآة  آة ط ابطثهـ "ترا ص اإلعر ز فب تار
 اب ػػصف فػػب أمػػهصف ةظ سػػط  مأػػهر لـ  مطػػهعثلـ  صػػلسلـ   ػػعؿ م اصػػالتلـ لتػػى رعصػػهتلـ عاػػب اإل أػػهع 
ب )عهب  ( صؿ رذ  ابثاـ  ةأاله رفهعط ابطلطه   بتة ر بةه ابطر ؽ  ترتزؿ عرةػه مػف ابزمػهف صمػه  ةأ ػ   فػ

عاب  عمػؿ اب ػد د  ....عرااف ابتراؼ  ظامهت اال ملالؿ .. صؿ ذبؾ ةهء عس ؿ ابعثاهت ابتب أ فدره 
 ابأةػهطر  ابر هلػهت  ابصعػهر   ا تصػػالح األرا ػب  اب ػصؾ ابلد د ػط .. ر ػػـ أف اإلةةا ػز صهةػت بلػـ اب ػػد 

( لتػى 1848-1885عاػب ) ....ابط بب فب ت   د رذا ابثمػراف إال أف رطػ  صهةػت م  ػ عط مةػذ علػد 
عاػب صصػهلب أ ؿ  ....عةهة اب ػ  س ذاتلػه صهةػت فصػرة ابعثاػهت ابرهرة ػط  عػدأ  ةسػذ ف لػه  ػث د عه ػه أعػف 

عاػب  أ الد  د بػط عظمػب فػب علػد إ ػمهع ؿ عه ػه  .... ػرع  فػأس فػب ابأةػهة .. أصػعلت مصػر عس ػؿ 
 داف األ عرا  رػ   مػد إصػعث  مػف عاب مف ععا   صذبؾ إعرار ـ عه ه صهلب ابتماهؿ اب ل ر عم ....  ابد  

عاػػب ةػػ اد  م ػػ را إبػػب لػػد د ابػػ طف ابثرعػػب  ػػمهال عةعػػهؿ طػػ ر س .. ر ػػـ االلػػتالؿ اإلةةا ػػز  بمصػػر 
عراعػػط ابأػػرف  ةصػػؼ ابأػػرف مػػف ابزمػػهف  ابماص ػػط ابسه ػػدة فػػب أرر ػػهت أ هملػػه إال أةلػػه صهةػػت د بػػط عظمػػب 

ت  ةس ػ  عرم ػ  ر ػهالت  ػث د   ال تلػداةب عػف عمثةب ابصامػط ل ػث صػهف ابةة ػ  ابمصػر  عاالاػط د الرا
أرؿ ابرا ج عمه رـ ف   آةذاؾ ؟! ظات ابعثاهت ابرهرة ط تتأاص عهمه تا  األرػر لتػى ت عسػت تمهمػه مػق 
ةله ط ابأرف ابث ر ف   عست ابةهمثػهت عػهةزة أمػهـ  ػسر أع ػهةله فػب ظػؿ ابم زاة ػهت ابمتدة ػط فأصػعلت 

 ابدرا ػػط فػػب ابرػػهرج بمػػف  ماػػؾ فأػػط  عػػدأت تةػػهرة ابةهمثػػهت ابرهصػػط ابػػدصت را  ملا ػػ  فػػب اب هبػػب األعػػـ 
 ابمةح  ع ق اب لهدات ابر  ػب  ابع بةػد   ابر مػهةب  رالفػ   تػدةب م ػت   ابتثاػ ـ  أصػعح له ػر  تةػهرة 
.. ل ةه فثاله ععد ابستهح اب   ى عأرار  األر ر عثػد اةتمهعػ  مػق صعػهر ابثامػهء  األصػهد م  ف عثػ دة ةظػهـ 
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هت بارهرج ر ـ صؿ ابظر ؼ االعتصهد ط ابتب تمر علػه ابػعالد ..  عاػب  زارة ابتثػه ف ابػد بب أف تثػب ابعثا
ذبؾ ة دا  تةاب ابمػةح باةهمثػهت  أصهد م ػهت ابعلػث ابثامػب بةػر  اهة ػط رفهعػط ابطلطػه    عاػب معػهرؾ 

 أمر صه  ال ةدفف رؤ  ةه     ررمه  تة ط ابترةمط  ز هدة االلتصهؾ عهبرهرج  مةهف ت  رهصط فرة ه  اةةاترا
صهبةثهـ فب ابرمهؿ  ةأ ؿ ةلػف أعةػهء ل ػهرة  ػعثط أالؼ  ػةط ؟!    رةػه  تأػدـ  ةلػف رؤ  ػةه فػب األرض 
.. إةةػػه اب ػػـ  ةلتسػػؿ عمػػر ر مػػهةتب عػػهـ عاػػب إر ػػهؿ أ ؿ عثاػػط مصػػر ط بارػػهرج  ةػػدرس عهبل ػػهعهت ابدع أػػط 

 ػػع ف ابمر ةػػ ف بل ػػهرتةه .. بػػف ةة ػػب أف ػػهؿ لةػـ ابمص ػػب  ابر ػػهرة .. إةةػػه عػػد ف ر ػػهةر  ةلػف ابصه
ابلامط ابسرة  ط عا ةه  بصةةه بف ة سر بسرة ه تأز مةه عهرتصهز  معا  ف علذاة  عاب رأس فرعػ ف فػب مػدرؿ 
مد ةػػط ابصػػ ب رج ععػػهر س ؟! ب ػػةه ةلػػف ذبػػؾ فصمػػه أفهدتةػػه فرة ػػه ا ػػتسهدت مةػػه أصاػػر فػػب ص ػػؼ رمػػ ز لةػػر 

فب صتهع   صؼ ر ر د ت مصر فب صتهعط  صؼ مصر  أاعت أةةه  ر  د  صمه  صؼ رفهعط لهؿ فرة ه
ةثػ ش فػب ةظػهـ فأػط  ةأصػ  ابتطػ ر  م اصعػط ابمد ةػػط ابثهبم ػط .. ةثػـ صةػه ةرصػب ابمراصػب اب ػراع ط  بصػػف 
عةظهـ  صةه ة تأؿ ابع هؿ  ابلم ر  ابة هد فب األ سهر  بصف عةظهـ  صةه ةر   أر ػةه  ةأصػؿ ع  ػةه  ةػزرع 

عاػػب مطاػػق  ....بػػـ تراػػ  أعػػدا مػػف ابةظػػهـ .. إذا أردةػػه ابةلػػ ض فثا ةػػه عهبعثاػػهت صمػػه فثالػػه  عملةػػه ععداة ػػط
؟! ر ه ةر ؿ ابثامػهء  األدعػهء  ابملػهم ف  األطعػهء  21فل ه ةسثاله ةلف فب مطاق ابأرف أؿ  19ابأرف أؿ 

أبػؼ عهمػؿ اآلف  18 ابملرة مف ابصةهع  ابسة  ف بةأض عاب ابثمهبط األةةع ط فب عالدةه ابتػب تصػؿ إبػب 
 ثما ف فب لسر رط ط ابمتر   عةهء ابم ر عهت ابثمالعػط   ثماػ ف فػب ابطهعػهت ابل ه ػط ؟! ةر ػد   مػه 
ال ةأ ؿ ف   " إلةه عه ز ف رع ر أةةعب " ةر د أف ةأ ؿ رع ر مصر   عرعب فب صػؿ  ػبء لتػى صػةهعط 

إلةػه ابمصػر  ف ؟!  –هرة  ةأػؼ عػهةا ف ابطهةرة  ابأطهر  ابمتر  فإبب اآلف ةتعػهرى عصػةهعط أ ؿ م تػ ر  ػ 
عا ةػه أف ةثػػب ة ػػدا أف م ػتأعؿ ابصػػةهعط فػػب مصػػر مت عػؼ تمهمػػه عاػػب ابعثاػهت األةةع ػػط بة اػػؽ صػػةع ر 
م ػػه  إرػػدار ابثماػػط ابملا ػػط أمػػهـ ابػػد الر ؟!  أصػػعلةه عػػال ع مػػط فػػب  ػػ ؽ ابثػػهبـ ابمتأػػدـ ابػػراةج عع ػػهعت  

 ؽ ... ابمتة عط أعتأد أةةه عهدر ف عاب االةطال
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                                                                                                                     Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com ريد االلكترونيلبا   

 www.HamdyKhalifa.com ك :  

ػطوضوعاض
..  مػ  خخػريفممه رػ  م ػةد إب ػ   . المؤكدة عمي براءتو.ابمتلـ اباهةب  مذكرة بدفاع ودفوع 
 : رـ 

معؿفؿمأولمممممم..............................م-

معؿفؿمنثاظثمممممم..............................م-

معؿفؿمرابعممممم..............................م-

معؿفؿمخاعسم؟؟مم!!م..............................مم-

 لتػى  -/-/- رؤالء ابمتلم ف ةم ثه .. اتلمتلـ ابة هعػط ابثهمػط .. عػزعـ أةلػـ فػب ابستػرة مػف  
 : ....ملهفظط  – ...... عداةرة  -/-/-

 درضقامعؾؾغمعاظلمحقاظلمػبلقنمأظػمجـقفموطذذاماٌؿعؾؼذاتماظصكةذقةماًاصذةممممم

وذظؽمبأنمادؿقضػقهمحالمادذؿؼلظفممم-م..............................مباجملينمسؾقفم/م

دذذقار فموأذذذفرامؼبمعقاجفؿذذفمدذذلحمغذذاريمبـدضقذذةمبظقذذةموأدذذؾقةمبق ذذاءم ع ذذقاة مم

وأرؾؼقامسدةمأسريةمغارؼةمعفددؼـمإؼاهموػقمعامبثماظرسبمؼبمغػلفموذؾمعؼاوعؿذفمم

ومتؽـقامبؿؾؽماظقدقؾةماظؼفرؼةمعـماالدذؿقلءمسؾذلماٌلذروضاتمحذالمطذقغفؿمأطـذرممممممم

مذكصموحبقز فؿمأدؾقةمزاػرةم..مسؾلماظـققماٌؾنمباظؿقؼقؼاتم.عـم

 ضؾ قامسؾلماجملينمسؾقفمداظػماظؾقانمواحؿفزوهمسـقةمٌدةمػبلذةمأؼذامموذظذؽمممم

بدونمأعرمأحدمايؽامماٌكؿةذنموؼبمشذريماألحذقالماظذرم ةذرحمبفذاماظؼذقاغنمممممممم

 واظؾقائحمبغرضمار ؽابماىرميةمربؾماال فامماظلحؼم.
 اظؿفدؼدمسؾلمعؾؾغمعاظلموضذدرهمعذائؿنموػبلذنمأظذػمجـقذفمعذـمممممممحةؾقامب رؼؼم

وذظؽمغظريمإرلقمدذراحفمسؾذلمممم..............................مأػؾقةماجملينمسؾقفم/م

 اظـققماٌؾنمباظؿقؼقؼاتم.
 ممممممممحذذازواموأحذذرزوامدذذلحامغارؼذذامعصصذذكـاملذذامالمصبذذقزماظحخذذقصمحبقاز ذذفموإحذذرازهممم

  مبـدضقةمبظقة م.مم
 واموأحرزوامذخائرملام لؿعؿؾمؼبمدلحمالمصبقزماظحخقصمحبقاز فموإحذرازهممحاز
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  ماظللحمعقضقعماظؿفؿةماظلابؼةم م.
 حازواموأحذرزوامبغذريم ذرخقصموبغذريمعلذقضمعذـمضذرورةمذكةذقةمأومحرصقذفمدذلحممممممممممم

 أبقضم مع قاةم م.
 ٛنا .. ٝث٘بء ػ٢ِ ٛنٙ االرٜبٓبد 

م  م.. مأغػةماظذطر صؼدمأحاظتماظـقابةماظعاعةماٌؿفؿنمداظػلمععدوعةماظلـدمواظدظقؾم..

مرشؿم م.. مباألوراق ماظقاردة ماال فام ممبقاد موراظؾتمبعؼابفؿ م، ماىـاؼات مإظلمربؽؿة اظذطر

اصؿؼارماألوراقموسفزػامسـمعقلدمدظقؾمعاديمععؿربمضؾؾماٌؿفؿماظـاغلم،موػقماألعرماظذيم

مفاموعلبلا فام.ؼـؿمسـمسدممإٌامماظـقابةماظعاعةمباظقاضعةماظراػـةموزروص

ػػاضوشفئع
عهبمل ػػر المسػػتيمة بػػداءة االتلػػهـ ابمهاػػؿ ل ػػعمه أ ػػسرت عةػػ  األ راؽ .. اقعػػات و خمص تػػت 
.. مثػه ف معهلػث ابثعػ ر ....ابمالـز أ ؿ /  المحرر بمعرفةصعهله ..  11اب هعط  -/-/-ابمؤرخ 

ثػثث .. مػف ععػؿ ...بمغا عف اختطاؼ شقيقو الػذي يػدعي / م ....اب  د /  الذي أثبت حضور.. 
 زرعهء ابا ف . أشخاص مجيولوف كانوا يستقموف سيارة مثكي " ماركة فيرنا "

 ٝاٍزٞوك ادلجِؾ هبئال 
مذؼقؼفم  مبأن مطبربه مجرياغف مبأحد مصقجئ مبف ماًاص مباياغقت م قاجده مأنثـاء بأغف

مواظؽائـم مداخؾماحملؾماًاصمبصؼقؼف مؼؿصاجر م)اجملينمسؾقف( مإظلمػـاكم...... وبؿقجفف

صقجئمبةاحبم)دقبرمعارطت(مذباورمحملؾمذؼقؼفمطبربهمبأنمنثلثمأذكاصمععفؿمأدؾقةم

معـمداخؾمدقار فم مخب ػمذؼقؼف مضاعقا ماظذطر)المؼعؾؿمأرضاعفا( مأغػة موؼلؿؼؾقنماظلقارة بظقة

)عارطةم قؼق امطروال(مضؾؾموصقظفمظؾقاغقتمعؾؽفم..موطانمبةقؾؿفمنؾؿفماظرم رطتماظلقارةم

ملءمسـمذؼقؼفم...موبذظؽمالمؼعؾؿمذ

 ٝاٍزٞوك ادلجِؾ هبئال 
وأنو ال .. ..........بمنطقة اب هعط ابثه رة صعهله ..  -/-/-اب ـ  بأف ذلؾ كمو حدث 

رهتس  " نسي " ..  أة  ......وأنو صاحب  أ أ   ع ف أ   رص ،  ع ف يوجد ثمة خثفات
 في منزلو.ابملم ؿ 
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  -/-/-ٛنا .. ٝثناد اُزبه٣ـ 

 ا حتوه زلٚو َٓبء 01اَُبػخ 
عأرا ط تبيف أف الجناة قاموا باالتصاؿ .  س د عأة  عهبتلر  عف اب اعثط ....بمعرفة النقيب /  

وأف تتب  الخطوط الياتفية قد يفيد في مةلـ فد ط " ااة ف ما  ف ةة   " .. وطمبوا ابمةةب عا   
المكالمات  لبياف..  طاب اإلذف عمرهطعط  رصهت ابملم ؿ اباالاط كشؼ غموض الحادث 

 الصادرة والواردة مف ىذه األرقاـ .
 ٝثؼوٗ األٝهام ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

 َٓبءا  01ه04اَُبػخ  -/-/-ثزبه٣ـ 
ضررتمادؿدساءمذؼقؼماجملينمسؾقفم)اٌؾؾغ(موطذاماالدؿعلممعـمذرطاتماحملؿقلم

اىغراؼبممسـماٌؽاٌاتماظةادرةمواظقاردةمعـماألرضامماظـلنثةمأغػةماظذطرموهدؼدماظـ اق

مهلام.م

 -/-/-ٓئهؿ  وٝٓوكن ثبألٝهام زلٚ
)د ف إ  هح أ  صاط بله .... المدعوة / . مأررا عل  ر ....محرر مف النقيب /  

وقررت بأف ثمة ر ـ عدـ اع ت  ؤابله ععؿ ذبؾ( مقررة بأنيا ترغب في إضافة أقواؿ )عهب اعثط( 
 يو لترؾ زوجيا ؟!.شخص ىاتفيا وقاـ ذلؾ الشخص بتيديدىا وطمب مميوني جن
 -/-/-صْ ٣ٞعل زلٚو أفو ٓئهؿ 

 ٓووها  ............زلوه ٖٓ اُوائل / 
مأدػرتمبأنم ؿؾعماظرضؿم  ضدمؼػقدمؼبمطصػمشؿقضمم........بانمهرؼا فم)اٌزسقعة(

م م/ ماٌدسقة مسـف مضررت ماظذي مػق ماظرضؿ مػذا م: م)عؾققزة موظقسمهرؼاتم.....ايادث ..

ماٌذطقر(م؟.

اضواشطظػبذـؼرػػػأيػبطدػ-/-/-وراقػثطظػتصرفػسؽػاضواشطظػحتؼػتفرغخػوالػغوجدػبفأل
ػ.ورذرونػغوطفػ

أورد اب هعط ابثه رة صعهله ..  -/-/-.. عتهر خ ....ط ابراةد / عمثرفوحيث تحرر محضر ػ
" لمدة خمس عأة  ع أف  اعثط ارتطهؼ ابمةةب عا    التةهز  فب مصهف   ر مثاـ  مف خثلو 
 مائتي وخمسوف أالؼ جنيو إلطثؽ سراحو؟! ت الء مف أرا ت  عاب  اال أياـ تقريبا" 
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 ِٓؾٞظخ :   
ػ  ػاضضفبط ػشرره ػإطالقػدراحػػغطظؽػبطف ػتم ػشد ػاضطجظؽػرضغػ ؾن

ػاػاضطحضر(ذورفدػضطدصظػػشبلػأصثرػطنػذؼرػطنػتحرغرػع
 فقد قرر بأف ىذه الواقعة تمثؿ خطورة إجرامية شديدة فقد تـ وض  خده بحث 

 .بؾصثرػطنػذؼرػوظصفػ؟!(ػ)بطدػاضواشطظ
 عأف ةل د ابعلث ت صات إبب أف  راء ارتصهب اب اعثط ابمذص رة .. صال مف :.. وفجأة قرر  
م)اٌؿفؿماظـاغل(م.ممم.............................. -

 )اٌؿفؿماظـاظث(.ممم.............................. -
 .م)اٌؿفؿماظرابع(ممم.............................. -
مبأغفممم.............................. - ماإلحاظة مبأعر مأؼ ا موعدرج ماألول )اٌؿفؿ

 اٌؿفؿماًاعس(م.
ػ..........إداريػػ....لسنة  ....وشررػطحررػاضطحضرػ..ػبؾنػاألخغرػطحبوسػرضؽػذطظػاضػضغظػرشمػ

تصعب اب اعثط أ  إ هرة أل عهب ابأ ؿ عأف  هبس ا ابذصر رـ مر  ىذا .. وبدوف إيراد ثمة أدلة 
حضار ..  محضره ......... أقفؿ الرائد /  وقرر عرضو عمي النيابة الستصدار اإلذف بضبط وا 
 المشار إلييـ .

 إٔٝاألًضو ٖٓ مُي .. ٝيف ٓلبعئخ أفو١ رَلو األٝهام ػٖ 
ماحمل رماٌؿفا رمدـدهمأغػفماظذطرم..مضدممتمسرضفمسؾلماظـقابةماظعاعةمبذاتماظؿارؼخم 

ماظؿقرؼاتمم2ر30ماظلاسةم-/-/- م  ؿؽـمإظلمجدؼة مبأغفا موضررتم.. موإظلمذكصمعلاءا  

م م منثؿممتمربقمػذهماظعؾاراتمووضعمطؾؿةم صح مذبرؼفا م!! مؼصؽؾمجرمية مجاءمبفا وأنمعا

مسؾقفام؟!مبلمأدؾابمواضقةم؟!.

 صْ رزٞايل ادللبعآد ثبألٝهام 
إلثبات ؟!  مساءا السادسةاب هعط  -/-/-ابمل ر عتهر خ  تح النيابة العامةتحيث تف 

 .. اـ تأرر ابة هعط ......ابملرر عمثرفط ابراةد /  ورود المحضر
حضار المتيميف الواردة أسماؤىـ بالمحضر ،  ضبط وا 

خراج األخير ) ( مف محبسو ، وإلحضار شيادة .....وا 
 . ............ إداري.... لسنة  .....عف القضية رقـ 
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 ِٓؾٞظخ ٛبٓخ علا

 ؽ امط مله ر  عط أ  ععض أ  تست ش ال   ةد عهأل را 
قػررت النيابػة العامػػة م ػهءا  4ر38اب ػهعط  -/-/-.. عػف أةػ  عتػهر خ بػؿ أسػفرت األوراؽ  

تػػػـ ابتلأ ػػػؽ مثػػػ  ..  وبػػػدوف حضػػػور محػػػاـ.. رػػػهرج  رفػػػط ابتلأ ػػػؽ .. ...... بوجػػػود المػػػتيـ / 
 صهبتهبب :
طانمغائؿمم4-/-/-بأغفمبؿارؼخمبداؼةم..مأغؽرماٌؿفؿماٌذطقرمعامػقمعلـدمإظقفم..موضررمم

موزوجؿفم مػق مباظؼؾضمسؾقف موضاعقا ماظصررة مرجال محب قر مصقجئ ماظػفر موسـد ؼبمعلؽـف

موأوالدهم..مومتماالسؿداءمسؾقفمباظ ربم،مومتمادؿقضاسفمسؾلمرباضرمالمؼعؾؿمع ؿقغفا.

 ٝاٍزٞوك هبئال 
فتيش مسكنو ولـ ت اة  عد تـ ال يعمـ عنيا شيء ، فب ع ه ه رطؼ  عتؿ بأنو يتيمونو  

وبمواجيتو بجمي  ما سطر باألوراؽ .. نفي صمتو بالواقعة وجمي  .. رذا  بء  بعايتـ العثور 
 ما سطر في األوراؽ بشأنيا .

  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
 ................مت اُزؾو٤ن ٓغ اُوائل / 

 اُن١ هوه ثؤٕ 
اب اردة أ مهؤرـ عهبمل ر ابرم ط تحرياتو حوؿ الواقعة أسفرت عف اشتراؾ المتيميف  
التي استغرقت  أف مصهدر  اب ر ط  هرصت  فب ابتلر هت في ارتكاب الواقعة ..  -/-/-ابمؤرخ 

 . )بـ  لددره( مدة كافية
 ٝأهكف هبئال )ثٌَْ ٓوٍَ(

مومبقاجفؿفم  م، مأعقاظف مسؾل مواالدؿقلء ماجملينمسؾقف مابؿزاز ماٌؿفؿنمػق مضةد أن

مؽارهمظؾقاضعةم..مضررمبأغفمؼداصعمسـمغػلفم...موإغم....بإغؽارماٌؿفؿم/م

 ٝألٍٝ ٓوح  -/-/-ٝػوت مُي ٝثزبه٣ـ 
 ..............مت اُزؾو٤ن ٓغ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ / 

 ٓووها ثؤٕ 
 ةزؿ اصطحب نجمتو لتوصيميا إلي المدرسة .. صعهله ..  9اب هعط  -/-/-بأنو بتاريخ  
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أرب  أشخاص .. ف ةئ ع  هرة ف رةه عله  وأثناء رجوعوب راء عثض األ  هء مف اب  عر مهرصت .. 
وتـ إجباره عمي ترؾ ..  يحمموف أسمحة بيضاء،  ابعهع ف صهة ا  بندقية خلية.. ألدرـ صهف  لمؿ 
 " عاب ع ة   . غماموفب   هرتلـ اـ عهم ا ع  ق " ثـ الركوب معيـ ةةات  فب اب  هرة ، 

 ِٓؾٞظخ :     
ػ  ػوجودػ2/5بتفرغخ ػوبغرض ػطدارس ػتوجد ػسصغفػػال طدارس

ػ؟!.صفظتػاضتفدطظػوضمػتزلػظجضتػػضمػتصلػإضؽػطدردتؼفػ
 أهكف هبئال 

إبب أصار مف   هرة مالصب )ص ؼ عاـ عأةله مالصب  ر  مثصب  بأف الجناة قاموا بنقمو 
؟!  ظا ا  وتـ تصعيده إلي شقة في الدور الثالثإبب مةطأط  صة ط ؟!  حتى وصمواابث ة ف( 

أخذوا منو ..  ذبؾ صا  عثدمه  األيدي واألرجؿ؟!  أة  صهف مرع ط  أياـ لمدة سبعةمثصع ف ع ةه  
  اب هعط  معاغ رم  ف أبؼ ةة   صهةت مث  . الياتؼ المحموؿ

 ٝاٍزٞوك هبئال 
حتى استقروا عمي مبمغ مائتي وخمسوف ألؼ جنيو ظا ا  تسه   ا مق أرا ت  بأف الجناة  

وعقب تماـ التسميـ .. قاموا صد ؽ ب ( ) ....ي / شخص يدع..  ابذ  عهـ عت ا ملـ رذا ابمعاغ 
.. وتركو في مكاف ، ولدي إزالة الغمامة فوجئ بأنو  بالركوب في سيارة .. ثـ موتوسيكؿ

 بمزرعة!!.
 ٝػٖ إٔٝبف ادلورٌجني ُِٞاهؼخ 

ف ؽ  وكاف يرتدي جاكت  رتد  ةاعهب ،  صهف  أ د اب  هرة ، قرر بأف أحدىـ كاف سميف  
 طواؿ القامة أحدىـ أسمر الموف،  االاةهف اآلرراف  حدىـ كاف قصير مكشوؼ الوجووأابةاعهب ، 

 ،  صهف  م ؾ عهبعةدع ط اآلب ط .
 ٝأهكف َٓرتٍال 

 عثد ل ابب  مكاف مجيوؿ،  أةلـ اصطلع   إبب  بأف مرتكبي الواقعة لـ يتحدثوا معو
وأف ثط امط  رص .. اب اع وقرر بأنو لـ يشاىد هعط أ   هعط  ةصؼ عف ملؿ اب اعثط .. 

 .الجناة قاموا بإكراىو بأف تـ إطثؽ عدة أعيرة في اليواء 
 ٝهوه ثؤٗٚ 

موسـم  م.. مأؼام مدؾعة مأو مدؿة ماحؿفازه ممت مواغف ماظعقـنم، مععةب ماظقضتمطان رقل
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موعؾؾغمنثلنثقنمأظػمجـقفمباإلضاصةمإظلم مغقطقا مسؾارةمسـمػا ػمعارطة مبأغفا اٌلروضاتمضرر

موسصرؼـمأظػمجـقفمأخريم،موداسةم،موعائفمدوالرم.عؾؾغمسصرؼـمأومأربعةم

 ٝأٙبف ثؤٕ ػ٤ِٔٚ ر٤َِْ اُ٘ول٣خ 
.. رذا  عم اةلت  عمه عرر   أ أط  .. الذي يتعيد بإحضاره....تمت عف طريؽ صديقو /  

أربعة وليس ثثثة ..  أ هر عأف عدد ابةةهة بصحة ما قرره  قررعمل ر ةمهع اال تدالالت .. 
 لـ يعتد عميو بالضرب .بةةهة أ  مف ا ف أ هؼ عأ

 ٛنا .. ٝثوؿْ إٔ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ مارٚ هوه ثؤٗٚ 
 ..../  ٕٚل٣و  ٣زؼٜل ثبؽٚبه

 ٘ٔب ٣ئًل أٗٚ مل ٣ٌٖ ٓٞعٞك .. اال إٔ األٝهام ٤ث
 رفط ابتلأ ؽ كاف سالؼ الذكر خارج عمةرد االةتلهء مف ابتلأ ؽ مث  ، أسفرت عف أنو  

 :وقرر بما يمي ؟؟  تـ ا تدعهة  .. 
م مبؿارؼخ مخ ػف ممت مسؾقف ماجملين مم-/-/-أن ماىـاةمم9اظلاسة موطان م.. صؾاحا

ؼؿقاصؾقنمععمزوجؿفموذؼقؼةم..مومتماظؿػاوضمحؿكموصؾماٌؾؾغمعائرموػبلقنمأظػمجـقفم

ماظدائريم مإظلماظ رؼؼ مباظؿقجف مصأخربوه مباىـاة ماال ةال منثؿ مؼبمذـ ة مومتموضعفؿ م–..

موبعدمواضعةماظؿلؾقؿمنثؿمأظؼلماٌؾؾغمواغةرم–اواهماٌرجم موطانمععفؿمعق قدقؽؾنم، فم،

م مطاغتمأعا ماظؿلؾقؿمػذه مبأنمواضعة موضرر م.. مم-/-بـلثمداساتممتمإرلقمدراحف م-/-أو

م؟!.موطانمبغذاكممبػردهعلاءام..مم12ر30اظلاسةم

 ٝأٙبف ادلنًٞه 
 ثهةب مف مرض اب صر   ة أ عممية جراحية بالقمب عؽ ب  عمؿ بأف المجني عميو  

  لتهج برعه ط جنيو  0311ويحتاج حينيا إلي حقنو بمبمغ ل هةه  ثهةب مف أزمهت عاع ط  أ
 لذلؾ فقد سارعوا بتسميـ المبالغ المالية المطموبة .صل ط رهصط .. 

 ِٓؾٞظخ :    
ضمػغتمػدؤالػاضطذصورػرنػدببػاالدتطفظظػبػػتحدغداػوضطفذاػ 

طواجؼتػػػضمػغػمػبدورهػذػغقػاضطجظؽػرضغػػ،ػصطفػأظػػضمػتتم
ودؤاضػػرنػدببػردمػاالتصفلػبفضذرطظػواالدتطفظظػبؼفػضضبطػ

ػ.اضجظفةػطتضبدغنػبفدتالمػاضطبضغػ؟!
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مم م/ مبأنماٌؿفؿ ماٌانثؾم.. ماظصاػد موالمم....وضرر مبذور  م  مؼصحيمعـف ماظرابع( )اٌؿفؿ

مؼعؾؿم ماظصاػد مػذا مأن مؼعين م)وػذا ماٌؿفؿن معـ مشريه معع مأو مخلصات ممثة مععف  قجد

ممذكةقا(م.اٌؿفؿن

 مت اُزؾو٤ن ٓغ  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
 ..............ادللػٞ/ 

عد تـ ارتطهف  ..  وعمـ مف شقيقو بأنو صد ؽ ابمةةب عا   ..  وقرر بأنو شريؾ
أبؼ ةة    258مثلـ لتى  صؿ ابمعاغ .. وقد تـ التفاوض معاغ ما  ةب ةة   والخاطفيف طمبوا 

 . وأنو كاف بصحبة المذكور وقت التسميـ..  ....ؽ / .. وتـ تسميـ ىذا المبمغ عف طري
 ِٓؾٞظخ :   

ػ ػ/ ػاضطدرو ػوشرر ػاضطبضغػػ....دبق ػتدضغم ػوشت ػبطغرده ػصفن ػبؾظػ ..
ػضضجظفةػ.ػ

    أو -/-وأف واقعة تسميـ النقود كانت يوـ  -/-/-تمت  ـ   وأضاؼ بأف واقعة الخطؼ
ممه  ؤصد أف أع ابلمه  .....ابمدع /  م هءا ) ذبؾ عهبتطهعؽ مق أع اؿ 12ر38اب هعط  -/-/-

.)  ممالة عا لمه .. فا س مف ابمةطأب أال  تذصر صالرمه   ـ ابت ا ـ ع صؿ ملدد  ةهـز
 ٝأهو ادلبصَ ثؤٗٚ

ودبقػأنػذفعدهػطرتغنػأطفػبفشؽػاضطتؼطغنػسػدػدطعػرظؼمػػ......ؼمػ/ػغطرفػاضطتػ
ػ.ػسػطػ

 ٛنا .. ٝثبػبكح ٍئاٍ ادلزْٜ األٍٝ 
 ٚ حب٤بىح ٍالػ ٗبه١ ثْؤٕ ارٜبٓ

مغلبمإظقفمعـمايةقلمباظؿفدؼدمسؾلمعؾؾغم  مغػلمعا مطؿا م.. ماال فامممتاعا مػذا أغؽر

معاظلمعـمأػؾقةماجملينمسؾقفمغظريمإرجاسفمدونمإياقمأذيمبفم.

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
وحيث أف النيابة العامة قد قررت فجأة إحالة األوراؽ إلي محكمة الجنايات الموقرة ..  
قيؽ باقي عناصرىا وبرغـ أنيا كانت قد استدعت زوجة المجني عميو ، وشقيقو لمتحقيؽ دوف تح

حضار باقي المتيميف .. إال أنو وبرغـ عدـ تنفيذ أي مما تقدـ ..  معيما .. كما طمبت ضبط وا 
وبرغـ عدـ صدور قرار صريح باالستغناء عما تقدـ .. إال أف النيابة العامة .. قامت برف  
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السيد المستشار المحامي العاـ إلحالتيا إلي محكمة الجنايات حياؿ المتيميف ..  األوراؽ إلي
برغـ انعداـ وجود ثمة دليؿ عمي عثقة المتيميف بيذه الواقعة سوي مجرد تخميف وافتراض مف 
عنديات أحد ضباط المباحث أما بخثؼ ذلؾ فث يوجد باألوراؽ ثمة دليؿ عمي إتياف ىؤالء 

واقعة أو اشتراكيـ فييا .. وىو األمر الذي يقط  بانييار االتياـ الماثؿ وانعداـ المتيميف ليذه ال
سنده .. بما يستوجب القضاء ببراءة المتيـ الثاني منو وذلؾ عمي النحو الذي نشرؼ ببيانو في 

 دفاعنا التالي :
ػػفعـــــــضدسا

ػ
 اُل٤َُ األٍٝ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ اُضب٢ٗ 

إٙ ػ٢ِ ذتخ ك٤َُ ٘بثزاه ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُؼلّ ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ اُٖبك
ٓبك١ ٓؼزرب ػ٢ِ رٞاعل ادلزْٜ اُضب٢ٗ )أٝ ؿريٙ( ػ٢ِ َٓوػ اُٞاهؼخ اُواٛ٘خ 
أٝ أٗٚ اهرٌت أ١ ٖٓ االرٜبٓبد ادلَ٘لح ا٤ُٚ ، ٝٛٞ ٓب جيؼَ ٛنا االرٜبّ سلبُق 

 ُِٞاهغ ٝاُوبٕٗٞ .. مبب جيله ٓؼٚ اُوٚبء ثرباءح ادلزْٜ اُضب٢ٗ ٓ٘ٚ .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  10ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

التػػي  ةمػػق اال ػػتدالالت  بالبحػػث عمػػي الجػػرائـ ومرتكبييػػااب ػػعط ابأ ػػهةب  يقػػـو مػػأمورو 
 . تمـز لمتحقيؽ في الدعوى

 ػ٢ِ إٔ  23ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
له ػػر ابػػذ  ت ةػػد ..................... أف  ػػأمر عػػهبأعض عاػػب ابمػػتلـ اب لمػػأمور الضػػبط 

 عاب اتلهم  . دالئؿ كافية
 ػ٢ِ إٔ  24/1ًٝنا ٖٗذ ادلبكح 

إذا وجػدت دالئػؿ كافيػة ....................  فب   ر األل اؿ ابمع ةط فب ابمهدة اب هعأط ،  
عاػػب اتلػػهـ اب ػػرص عهرتصػػهب ةةه ػػط أ  ةةلػػ  ................ ةػػهز بمػػأم ر اب ػػعط ابأ ػػهةب أف 

 تلسظ ط ابمةه عط . ترذ اإلةراءات اب
 ػ٢ِ إٔ  52ٝأ٣ٚب ٖٗذ ادلبكح 

بنػػاء عمػػي فػػب مػػ اد ابمرهبسػػهت  ابةػػةح أف ابػػدع ى صػػهبلط برفثلػػه  إذا رأت النيابػػة العامػػة 
 ،  تصاؼ ابمتلـ معه رة أمهـ ابملصمط ابمرتصط ..............ابخ .االستدالالت التي جمعت 



 

 16 

 ػ٢ِ إٔ  048ًٝنُي .. هٚذ ادلبكح 
 ل ػؿ ابػدع ى إبػب  وأف األدلػة عمػي المػتيـ كافيػةأف اب اعثط ةةه ط  ي التحقيؽإذا رأي قاض 

 ملصمط ابةةه هت   صاؼ ابة هعط ابثهمط عإر هؿ األ راؽ إب له ف را .
 دلب ًبٕ مُي

وطنػخاللػجطضـظػاضظصـوصػاضػفظوظغـظػأظغـظػاضـذصرػغتضـءػوبجـالنػتـفمػأنػاضطذـرعػشـدػػػػػػػػػػػػ
صــذاػضصــحظػإشفطــظػاضــدروىػاضجظفئغــظػضــدهػػاذــترطػضصــحظػاضػــبضػرضــؽػاضطــتؼمػوتغتغذــػػوػ

شبـلػاضطـتؼمػتغغـدػػػػػأنػتػومػوتتواسرػأدضـظػودالئـلػصفسغـظػػػػوإحفضتػػإضؽػطحصطظػاضجظفغفتػ..
ارتصفبػػأوػاذتراصػػسؽػاضواشطظػاضطظدوبظػإضغػػ..ػوإالػوجبػرضؽػاضظغفبظػاضطفطـظػأوػشفضـؽػػػ

ػطظػاضدروىػاضجظفئغظػ.اضتحػغقػحدبػاألحوالػحغظػاألوراقػأوػإصدارػأطرػبؾالػوجػػإلشف
أما وأف تقوـ النيابة بإحالة األوراؽ إلي محكمة الجنايػات دوف تػوافر ثمػة دالئػؿ جديػة أو  

 كافية عمي صحة االتياـ المنسوب إلي المتيـ فإف ذلؾ  يعيب أمر اإلحالة بالبطثف .
 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 

نمػذهماظقضذائعمواألدظذةمطاصقذةمؼبم ؼرؼذرمعلذؽقظقةممممممصببمأنمؼؿؿم ؼدؼرماألدظةموأنم ؽق

اٌؿفؿموادؿقؼاضفمظؾعؼقبةمأومإضاعةماظؿـادبمبنمػذهماٌلؽقظقةموعؼدارماظعؼقبةم،موأنمؼؽقنم

مذظؽمؼبمحدودماظؼاغقنمإؼـارامعـماٌصرعمٌةؾقةماٌؿفؿم.

 (8/11/1997ؽ ةا ط  68ب ةط  9378)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ابمرتاسػط ،  أدلتيا أو عناصرىاأف ت تراص اب اعثط مػف  كمة الموضوعلما كاف مف حؽ مح 
قائمػػا فػػي أوراؽ  أف  صػ ف دب الػػه ف مػػه اةتلػػت إب ػػ   إال أف شػػرط ذلػػؾ أف يكػػوف استخثصػػيا سػػائغا

فػإذا اسػتند الحكػـ مػف أ راؽ ابػدع ى ،  أسػس صػحيحة، فب األلصهـ  ةب أف تعةب عاػب  الدعوى
 يػا فػي التحقيقػات ، فإنػو يكػوف معيبػا ال بتنػاؤه عمػي أسػاس فاسػدإلي رواية أو واقعػة ال أصػؿ ل

فإف عمؿ القاضي في ىذه الصورة يعتبر ابتػداعا لموقػائ  عل ث إذا صهف ال اار بله فب  بء مةله 
 . وانتزاعا ليا مف الخياؿ
 (6/2/2816ؽ ةا ط  85ب ةط  25951ابطثف رعـ )

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
خمو ىذه األوراؽ مف ثمة أدلة ابمهاؿ  ت ح  عةالء تهـ  وبتطبيقو عمي أوراؽ االتياـ 
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أو أنيـ أةلـ مرتصعب رذ  اب اعثط  أو في إثباتعاب إاعهت االتلهـ ابرارف فب لؽ ابمتلم ف  ةيكاف
 عاب م رح اب اعثط . ىـ مف تواجدوا

 كبُضبثذ أٝال 
ػاضػ ػاضواشطظ ػعذه ػاضطفثضغنػحفلػارتصفبػ ػغتمػضبطػأيػطنػاضطتؼطغن ػضم طدظدةػأظػ

ػ) ػاضظؼفر ػحدثتػسؽػوضء ػثبوتػأنػاضواشطظ ػرزم ػ.. ػاضتفدطظػصبفحفػإضغؼمػبؼتفظف اضدفرظ
ػزرمػاضطجظؽػرضغػ ػوحدبطف ػ، ػشفئديػبمػذفرعػرئغدؽػعسؽػأ( ػغجطضػػغطقػبفضطفرةػدوان طف

ػعذاػ ػطرتصبؽ ػطن ػأي ػضبط ػغتم ػضم ػذضكػصضػ ػوطع ػ.. ػاألشدام ػرضؽ ػاضدفئرغن ػأو اضدغفرات
ػغظغؽػأيػ ػاالتؼفمػبالػاضجرغطظػبطف ػاضطتؼطغنػاضذغنػتمػاضزجػبؼمػسؽػعذا دضغلػشبلػعؤالن

ػثطظػدظدػغذصرػ.
 ًٔب إٔ اُضبثذ صب٤ٗب 

فمسؾلماظرشؿمعـموصػمعؽانماظقاضعةمسؾلماظـققماظلاظػمبقاغفم..موبرشؿمنثؾقتمأنمأغم

اظصارعماظذيمحدنثتمبفماظقاضعةمؼعجمباٌارةموضائديماظلقاراتم..مإالمأنماألوراقمضدمخؾتم

موأنممعـ أيمذاػدمرؤؼةمميؽـفموصػمعامحدثمأوموصػمأيمعـمعر ؽيبماظقاضعةم)الدقؿا

مأومبقانمأرضامماظلقارةمعر ؽؾفمايادثم)رشؿم مذابف( معؾـؿنمأومعا أحدامملمؼؼؾمبأغفؿمطاغقا

مم–اظؼقلمبأغفامعارطةمػققغدايم زرضاءمظؾقن(موععمذظؽمملمؼؼررمأحدمبأرضاعفا؟!موػقمم–صريغا

معدامموجقدممثةمدظقؾمضؾؾمػؤالءماٌؿفؿنم.األعرماظذيمؼؤطدماغ

 ًٔب إٔ اُضبثذ صبُضب 
أنػذػغقػاضطجظؽػرضغػػ)اضػفئمػبفضتبضغغػابتدانا(ػزرمػبؾنػطنػأبضعػػبفضحفدثػ..ػعوػػ

ػاضدوبرػ ػصفحب ػاضذخص ػذضك ػأن ػرضؽ ػغدل ػبطف ػ.. ػذػغػػ ػضحفظوت ػاضطالصػغن ػاضجغران أحد
ػذ ػبال ػوذفعد ػاضحفدثػوتغفصغضػ ػذفعد ػحدوثػطفرصتػشد ػوصغغغػ ػواضدغفرة كػاضطتؼطغن

اضواشطظػ..ػوعوػطفػغجطضػػطنػأعمػاضذؼودػواضذخصغفتػسؽػعذهػاضواشطظػرضؽػاإلطالقػ..ػوبرزمػ
ذضكػ..ػضمػغػدمػعذاػاضذخصػطنػضطنػاضذؼودػ،ػوضمػغتمػاضدطؽػظحوػاضتحػغقػططػػػوحثػػرضؽػ

ػوعذاػسؽػذاتػػغدروػض ػضصذفػزطوضػاضواشطظػ.. ػبؾشواضػػ.. ضذكػواضرغبظػسغطفػشررهػاإلدالن
ػوغدروػضضرغبظػسؽػصحظػوجودػذضكػاضذخصػ)صفحبػاضدوبرػطفرصت(ػ ذػغقػاضطجظؽػرضغػػ،ـ

ػابتداناػ.
 ٝهل صجذ هاثؼب 
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فمعـمأػؿمسـاصرمػذاماال فامماظرمميؽـمأنم دظـامإظلمذكصمعر ؽيبماظقاضعةمأومأغم

موػلماظل م.. ماىـاة ماًقطماٌقصؾمإظلمػؤالء معـمسـدػا ماٌلؿعؿؾةمؼبمحؿكمؼؾدأ قارة

زرضاءماظؾقنم..موبرشؿمأػؿقةمػذهماظلقارةمم–صريغامم–اظقاضعةم،مواٌؼالمبأغفامعارطةمػققغدايم

ؼبماظقاضعةمإالمأغفمملمؼؿؿماالػؿؿاممباظؾقثمسـفاموإجراءماظؿقرؼاتماظلزعةمظؾؿقصؾمإظقفام..م

مبؾمصارمإػؿاهلاممتاعام.

 ٝؽ٤ش صجذ فبَٓب 
ػػأنػ ػططفون...اضضفبطػ/ ػشدػزرمػسؽػطحضرهػاضطؤرخػاضطبفحثػشدمػػ.. ػ.. ػ-/-/-ذرطظ
ػ ػاضؼواتفػ10اضدفرظ ػأرشفم ػوران ػواضتػصؽ ػواضتحري ػاضبحث ػأن ػسؽػصذفػػطدفنا ػغغغد شد

زطوضػاضحفدثػ،ػوبرزمػأنػاضظغفبظػاضطفطظػشدػادتجفبتػإضؽػططضبػعذاػاضضفبطػ..ػبفضتصرغءػ
طظؼفػواضواردةػإضغؼفػوتحدغدػضظطفقػبفالدتطالمػرنػعذهػاألرشفمػوبغفنػاضطصفضطفتػاضصفدرةػ

ػاضجعراسؽػضؼفػ.
 اال إٔ األٝهام هل ػؤذ 

سـمبقانمعام قصؾمإظقفماالدؿعلممسـمػذهماألرضامموعامطصػتمسـفمعـمأدظةمإنثؾاتمأوم 

مغػلم..موػذامأنمدلمصإمنامؼدلمسؾلمأغـامأعاممأحدمأعرؼـم:

مممممممممممممممممممممممممممممممممممقػػػد تػػػـ إىمػػػاؿ األدلػػػة أف عناصػػػر الواقعػػػة الراىنػػػة لػػػـ تحقػػػؽ كمػػػا يحػػػب وأنػػػو األوؿ :

محتى ضاعت واندثرت

االستعثـ عف ىذه األرقاـ قد تـ بالفعؿ ، وأسفر عف عػدـ صػحة ىػذا االتيػاـ أف  :الثاني 
 قبؿ المتيميف .. ومف ثـ صار إخفاء ىذا االستعثـ وما أسفر عنو  

ػدضغل ػثطظ ػغػم ػضم ػأظػ ػغتضء ػاضحفضتغن ػصضتف ػظدبظػػوسؽ ػصحظ ػرضؽ ػططتبر طفدي
ػاالتؼفمػاضطفثلػضضطتؼطغنػأوػرضؽػأظؼمػاذترصواػسغؼفػطنػشرغبػأوػبطغدػ،

 كٚال ػٖ إٔ اُضبثذ ٍبكٍب 
أغفمسؾلماظػرضماىدظلمبةقةماظقاضعةماظراػـةمحلؾؿامد رتمووصػتمباألوراقم..مم

مػقماظصكصماظقحقدماظذيمذاػدمعر ؽ يبماظقاضعةمصإنماظؼدرماٌؿقؼـمأنماجملينمسؾقفم..

مبأوصافم موأنمؼأ لمؼبمأضقاظف مأعا م.. مواظؿعرفمسؾقفؿ موصػفؿ مؼلفؾمسؾقف ممبا ايؼقؼقنم..

واػقةمبأنمؼؼررمبأنمأحدػؿممسنمواألخرمضةريمواظـاغلمرقؼؾمواظرابعمأمسرماظؾقنم..مصفلم

مبأنم مخلهلا معـ ماىزم مأو ماظقاضعة معر ؽيب مسؾل ماظؿعرف مخلهلا معـ مميؽـ مال أوصاف
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معلؼنماٌؿفؿنماٌ مسؾل م ـ ؾؼ م ؾؽماألوصاف مذظؽمأن م.. معر ؽيبماظقاضعة انثؾنمػؿ

مميؽـم مال ممبا مأوصافمربدده مأو مسلعاتملقزه مملم ؿ ؿـممثة محقثمأغفا األذكاصم..

ماىزممبأنماٌؿفؿنمػؿمعر ؽيبمػذهماظقاضعةم.

 أٙق ايل إٔ اُضبثذ ٍبثؼب  
ػاضذصم ػوردػسؽػاضثوابتػأظغظ ػوطف ػ.. ػتػدم ػطف ػإزان ػغتضءػأنػاضدبغلػاضوحغدػأظػ ػ.. ر

ضضتؾصدػطنػأذخفصػطرتصبؽػاضواشطظػعوػاضططلػرضؽػضبطؼمػأوػضبطػأيػطظؼمػحفلػادتالطػػ
ػاضواشطظػشدػصفرػ ػأنػعذه ػ. ػأنػاضثفبتػبفألوراقػ. ػإال ػ.. طبضغػاضغدغظػطنػأعضغظػاضطجظؽػرضغػ

ػػطنػأطرغنوعذاػغتضءػإعطفضؼفػتطفطفػطنػشبلػرجفلػاضضبطػوطنػأعضغظػاضطحظؽػرضغػػ..ػ
 األٓو األٍٝ

مف شقيؽ المجني عميو ، أنو برغـ اإلبثغ عف الواقعة بعد ساعة واحدة مف حدوثيا ػ
وبرغـ إدالء زوجة المجني عميو مف أقواؿ أشارت بأنيا تمقت اتصاالت تيديد وطمب فدية ، 

يد في التوصؿ وبرغـ تصريح النيابة العامة باالستعثـ عف أرقاـ اليواتؼ التي تـ الزعـ بأنيا تف
( .............، الرائد /  ...........إلي مرتكبي الواقعة .. وبرغـ زعـ الضابطيف )النقيب / 

 ( .-/-/-،  -/-/-بأنيما قاما بإجراء تحريات بتاريخي 
 اال أٗ٘ب ٗالؽظ 

مؼـؾتماظعفزم  موػقمعا اخؿػاءممثةمدورمظرجالماظصررةمؼبمواضعةم لؾقؿمعؾؾغماظػدؼةم،

مؿقصؾمإظلممثةمدظقؾمسؾلمأنمعر ؽيبماظقاضعةمػؿماٌؿفؿنماٌانثؾنم.اظؿاممسـماظ

 أٓب األٓو اُضب٢ٗ 
المجني عميو وعدـ إبثغيـ لمشرطة والنيابة العامة التي تتولي فيو موقؼ أىمية  

التحقيؽ في الواقعة عف اتفاقيـ م  مرتكبي الواقعة عمي التقابؿ وتسميميـ مبمغ الفدية .. وذلؾ 
أميف عممية التسميـ والسعي نحو ضبط مرتكبي الواقعة متمبسيف باستثـ مبمغ لمعمؿ عمي ت

 الفدية .
 خ ٝهعبذلب ٖٝٝٓ ٛنا اُـٔٞٗ ٝاإلثٜبّ يف ٓٞهق اُْو

 ٝٓٞهق أ٤ِٛخ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ 
حغفلػطوشطظػتدضغمػطبضغػاضغدغظػ..ػغضحؽػظفعراػأنػضضواشطظػبرطتؼفػصورةػطعفغرةػ 

ػغ ػبطف ػ، ػبفألوراق ػورد ػضطف ػواظطدامػتطفطف ػبفضواشطظ ػاضطفثضغن ػاضطتؼطغن ػصضظ ػبفظتغفن ػطع
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ػوجودػثطظػدضغلػرضؽػارتصفبؼمػضؼفػأوػاذتراصؼمػسغؼفػ
ػ

 ًٝنُي كول صجذ صبٓ٘ب 
مإظلمعر ؽيبمػ ماظؿقصؾ ماظ ؾطماظؼ ائلمسـ مرجال منثؾقتمسفز معـ ماظرشؿ مسؾل أغف

مإظلمذاػ ماظؿقصؾ مسـ موسفزػؿ م، مبعدػا مأو مار ؽابفا مأنثـاء مدقاء م.. مواحدماظقاضعة مرؤؼة د

مأرضامم معـمخلل مأذكاصمعر ؽيبماظقاضعة مإظلمهدؼد ماظؿقصؾ مسـ موسفزػؿ م، ظؾقاضعة

اهلقا ػماظرمؼؿقدنثقنمعـفامراظؾنمعؾاظغماظػدؼةمواظؿػاوضمسؾقفام،موسفزػؿمسـماظؿـلقؼم

ععمأػؾقةماجملينمسؾقفمظإلؼؼاعممبر ؽيبمايادثمعؿؾؾلنمحالمادؿلعفؿمعؾؾغماظػدؼةم،م

ماظعؾؿمبأنماظػدؼةمضدمدصعتموأنماجملينمسؾقفمضدمأرؾؼمدراحفم.مبؾموسفزػؿمسـ

  -/-/-ثزبه٣ـ ..... ٣ؤر٢ ثؼل ًَ مُي اُوائل / 
 أ١ ثؼل اُٞاهؼخ ثؤًضو ٖٓ ّٜو ٖٝٗق 

ليزعـ بعبارات غامضة ومبيمة ومجيمة بأف تحرياتو توصمت إلي ارتكاب 
قاط  وجاـز  المتيميف الماثميف لمواقعة .. وذلؾ دونما أف يقدـ ثمة دليؿ

عمي ما يزعمو .. وىذا دليؿ قاط  عمي أف مبني اتياـ ىؤالء المتيميف 
والزج بيـ في الواقعة ىو محض تخميف وظف معدوـ السند مف الضابط 
المذكور .. وىو األمر الذي يؤكد وبحؽ انييار سند ىذا االتياـ .. وعجز 

إلي ارتكاب النيابة العامة عف التوصؿ إلي أي دليؿ مادي معتبر يشير 
 المتيميف الماثميف أو اشتراؾ المتيـ الثاني تحديدا .. في ىذه الواقعة .

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣وٞغ 
 لنمأعرماإلحاظةماظةادرمسـماظـقابذةماظعاعذةم..مظعذدممابؿـذاؤهمحقذالماٌذؿفؿنمسؾذلممممممممبؾم

قمعلذـدمممثةمأدظةمطاصقةم ربرمأحاظؿفؿمإظلمربؽؿةماىـاؼاتم..موػقمعذامؼؤطذدمبذراء فؿملذامػذممممم

مإظقفؿم.

م

م

م
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م

م

 ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ اُضب٢ٗ ضب٢ٗ اُل٤َُ اُ
ك٤ٔب رٚٔ٘ٚ ٖٓ ارٜبّ ٓيػّٞ َٝٓ٘ل ُِٔزْٜ اُضب٢ٗ ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ 

)ٝؿريٙ ٖٓ ادلزٜٔني( ثبُيػْ ثؤْٜٗ ؽبىٝا أؽوىٝا أٍِؾخ ٗبه٣خ ْْٓق٘خ 
)ث٘له٤خ أ٤ُٚ( ًٝنا ِٝوبد شلب رَزؼَٔ يف ٛنا اَُالػ .. هؿْ ػلّ ٙجٜ أ١ 
ٍالػ ٖٓ أ١ ٗٞع يف ٛنٙ اُٞاهؼخ .. ٖٝٓ صْ ٣٘زل٢ أ١ ك٤َُ ػ٢ِ إٔ ٛ٘بى 
أٍِؾخ ْْٓق٘ٚ يف اُٞاهؼخ ٖٓ ػلٓٚ ٝال ٣ٞعل ك٤َُ ثؤٜٗب )ػ٢ِ كوٗ 

 ٝعٞكٛب( ًبٗذ ْْٓق٘خ ٕٝبحلٚ ُالٍزؼٔبٍ.
 مُي إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ 

قوؿ  مجردرةط مهر ت  ؟! مث هر ابتم  ز ع ف األ الط ابةهر ط   ر ابم  رةط  ابم  
أو ضبط مظروؼ فارع آب ط  عت ارتصهب ابةر مط كاف يحمؿ بندقية عأف ابمطث ف  د  الشيود 

عا  ذبؾ ، أف إداةط ابمطث ف غير كاؼ العتبار السثح مششخنا ، ممه   تردـ عاب رذ  ابعةهدؽ 
نزاؿ مواد ال د  عةر مط إلراز  الح ةهر  م  رف  عقاب المقررة ليا ال يجوز الترخيص بو وا 

 قانونا دوف ضبط السثح المستخدـ في الجريمة وفحصو فنيا .. خطأ في تطبيؽ القانوف .
 (12/5/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  28221ابطثف رعـ )

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ابةد ؿ رعـ اب اردة فب  مف المقرر أف معيار التمييز بيف األسمحة النارية غير المششخنة

ب ةط  6فب  أف األ الط  ابذرهةر ابمثدؿ عهبأهة ف رعـ  1954ب ةط  394( ابمالؽ عهبأهة ف 2)
وبيف األسمحة النارية مف ابدارؿ وىي األسمحة النارية ذات المأسورة المصقولة  2812

ىو ما إذا كانت ماسورة السثح ( ابمالؽ عهبأهة ف ابمذص ر 3اب اردة فب ابةد ؿ رعـ )المششخنة 
ىي مسألة  د ف اعتعهر بة ع ابذر رة ابتب ت تثمؿ عا  مششخنة الناري مصقولة مف الداخؿ أـ 

بع هف مه إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السثح مف الداخؿ بواسطة احد المختصيف فنيا 
حتى تتمكف المحكمة مف تحديد الجدوؿ صهةت مه  رة اب الح مصأ بط مف ابدارؿ أـ م  رةط 

فث يكفي في ذلؾ مجرد قوؿ الشيود أف ابصل ح   تطع ؽ ابأهة ف عاب اب ة واجب التطبيؽ 
المطعوف ضده كاف يحمؿ بندقية خلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروؼ فارغ عيار 
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ومف ثـ يكوف الحكـ قد خالؼ القانوف وأخطأ في ممه ت تردـ عاب رذ  ابعةهدؽ  95×3.22
 تطبيقو .

 (7/4/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  3875)ابطثف رعـ 
 ي دلب ًبٕ مُ

 األص ؿ ابأهة ة ط  ابأ هة ط أةس  ابػذصر عاػب أ راؽ االتلػهـ ابمهاػؿ وبتطبيؽ جممة المفاىيـ  
يتضػح وبجػثء تػاـ أنػو عػرار ابة هعػط ابثهمػط عتلر ػؾ االتلػهـ )أمػر اإللهبػط( وعمػي األخػص منيػا .. 

 نسب لممتيميف بث سند .. أنيـ :
 حخذذقصمحبقاز ذذفموإحذذرازهمحذذازواموأحذذرزوامدذذلحامغارؼذذامعصصذذكـاملذذامالمصبذذقزماظم

 .ممم(بـدضقةمبظقة)
 حازواموأحرزوامذخائرملام لؿعؿؾمؼبمدلحمالمصبقزماظحخقصمحبقاز فموإحذرازهمم

 .م(اظللحمعقضقعماظؿفؿةماظلابؼةم)
 ٛنا .. ٝثوؿْ إٔ اُضبثذ ثبألٝهام 

اة  بـ  تـ  عط أ   الح مف ابة ع ابم ص ؼ عأمر اإللهبط  
لرازره مف ةهةب ابمتلم ف ."عةدع ط أب  "  ابمزعـ  ل ه  زتله  ا 

 ٝثبُزبيل مل ٣زْ 
سحصػأيػدالحػسظغفػضبغفنػرطفػإذاػصفنػطذذخظفػأوزغرػطذذخنػطنػ 
ػردطػػ.

 ٝؽ٤ش فبُلذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٛنا اُ٘ظو
وقد وصفت السثح الذي لـ يتـ ضبطو ولـ يثبت ثمة دليؿ عمي وجوده ولـ يثبت أنو قد 

مف عدمو .. وىو األمر الذي يؤكد أف اتيامات النيابة  تـ فحصو لموقوؼ عمي أنو مششخف
 العامة ىي مجرد افتراضات وتخمينات ظنية ال سند ليا وال دليؿ عمييا .

 ال٤ٍٔب ٝإٔ اُضبثذ ثبألٝهام 
ػاضظفريػ  ػاضدالح ػادتططل ػشد ػاضواشطظ ػطرتصبؽ ػأحد ػبؾن ػأدرؽ ػشد ػرضغػ ػاضطجظؽ أن

ػظفرغ ػأرغرة ػثطظ ػأطضق ػوأظػ ػ، ػوجوده ػبوجودػاضطزروم ػغػطع ػوعذا ػ.. ػإلرعفبػ ػاضؼوان ػسؽ ظ
سوارغػطضػفتػصفنػغجبػاضتحصلػرضغؼفػضضتؾصدػطنػوجودػعذاػاضدالحػ..ػأوػرغفرهػأوػأيػأوصففػ
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ػضمػغثبتػاظتػفلػرجفلػاضذرطظػأوػاضظغفبظػاضطفطظػإضؽػطصفنػاضواشطظػضططفغظتػػ ػصطف ضػ..
ػوض ػردطػ ػطن ػدالح ػوجود ػرضؽ ػأدضظ ػثطظ ػوجود ػطن ػضضتؾصد ػبطصفنػوسحصػ ػغوحد ػشد ػطف بط

ػاضواشطظػطنػسوارغػواضوشوفػرضؽػظورػػأوػرغفرهػأوػأيػذؽنػطنػعذاػاضػبغلػ.
 ٖٝٓ صْ 

وإزاءمسدممضؾطممثةمأدؾقةمأومذخائرمأوممحؿكمصقارضمؼ قلمزسؿماظـقابةماظعاعةمبأنم

مزسؿمبارؾموععقبموخاظلمعـم مػق م.. موذخائر مغارؼة مأدؾقة موأحرزوا مضدمحازوا اٌؿفؿنم

ظدظقؾم،مواألطـرمعـمذظؽمصإنماظؼقلمبأنمػذامظللحماٌزسقممعصصكـمدونموجقدماظلـدموا

 ؼرؼرمصينمؼؤطدمذظؽم..مصفذامطؾفمؼؤطدمب لنمأعرماإلحاظةممبامؼلؾسمباظ رورةمسبقماظؼ اءم

مبرباءةماٌؿفؿماظـاغلملامػقمعلـدمإظقفم.

 اُل٤َُ اُضبُش ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ اُضب٢ٗ 
ٖٓ أهٞاٍ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ .. ٝمُي دلب ّبثٜب ٖٓ  ا٤ٜٗبه ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔل

اٗؼلاّ ُِٔؼو٤ُٞخ ٝاُزٚبهة ٝاُز٘به٘ ٓغ أهٞاٍ ّو٤وٚ ٝٓغ ٓب ٝهك ىػٔب 
ثبُزؾو٣بد )ػ٢ِ كوٗ اعوائٜب( ٝٛٞ ٓب ٣ئًل هٞؼب ثؤٕ ُِٞاهؼخ ٕٞهح ٓـب٣وح 
دتبٓب دلب ٛٞ ٕٓٞٞف ثبألٝهام ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌَِ ثبُٚوٝهح حنٞ اُوٚبء ثرباءح 

 ضب٢ٗ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ .ادلزْٜ اُ
 إٔ ؽ٤ش رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ 

أف يغير وجو  مف  أف ذبؾ ب  صح إذا كاف الدفاع قد قصد بو تكذيب شاىد اإلثبات  
بنفسيا  كاف لزاما عمي المحكمة أف تمحصو وتقسطو حقو بتحقيؽ تجريو،  فب ابدع ىالرأي 

أما وقد أمسكت عف    إف رب رأت طرل  ، عمه  دلأو ترد عميو عا  ه إبب  ه ط األمر مة  ، 
تحقيقو وكاف ما أوردتو ردا عميو بقالو االطمئناف إلي أقواؿ الشاىد فيو غير سائغ لما ينطوي 

 عميو مف مصادرة الدفاع بأف حكميا يكوف معيبا يستوجب النقض .
 (714ص  124ؽ  21س  18/5/1998)ةأض ةا ط 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ماٌ  مأنمحملؽؿة ماظعـاصرمعـماٌؼرر مودائر ماظصفقد مأضقال م لؿكؾصمعـ مأن قضقع

معام م  رح موأن ماظدسقىم، مظقاضعة ماظةقققة مسؾلمبلاطماظؾقثماظةقرة مأعاعفا اٌ روحة
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ماظعؼؾم مؼب معؼؾقظة مأدظة مإظل معلؿـدا مدائغا مادؿكلصفا معادام م، مأخري مصقر معـ طباظػفا

مواٌـ ؼموهلامأصؾفامؼبماألوراقم.

 (12/6/2814ا ط ؽ ة 83ب ةط  18363)ابطثف رعـ 
 (7/6/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  24118)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
 ل طهف عأع اؿ  هرد أف ثمة شؾ وريبة االتلهـ ابمهاؿ مف رالؿ أ راؽ وكاف الثابت  

فب عثض األم ر ابة رر ط وذلؾ لما شابيا مف تناقض وتضارب اإلاعهت األ ؿ )ابمةةب عا  ( 
عأف با اعثط ص رة م ه رة بمه ر  وىو األمر الذي يؤكد  ةهزمط ، ابتب صهف  ةب أف تص ف عهطثط 

 ومف ىذه التناقضات ما يمي :م ص ؼ عهأل راؽ .. 
 اُز٘به٘ األٍٝ 

مذؼقؼم  ممبقجؾف مأبؾغ مواظذي ماألوراق مبف ماٌلؿفؾة ماحمل ر مبادؿؼراء مصإغف م.. بداؼة

ماظصكصماظذي مبأن مضرر مذؼقؼف مأن مؼؿ ح م.. ماظقاضعة مسـ م.. مباظقاضعةمماجملينمسؾقف أبؾغف

م.م منثلنثةمأذكاصم )صاحبماظلقبرمعارطت(مأطدمظفمأنمعر ؽيبماظقاضعةمحقالمذؼقؼفمػؿم

 يف ؽني ىػْ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ
بؾنػطرتصبؽػاضواشطظػحغفضػػرددعمػ"ػأربطظػأذخفصػ"ػطتظفشضفػطعػطفػشررهػذػغػػػ 

ػوصفحبػاضدوبرػطفرصتػاضطجفورػضضحفظوتػاضخفصػبػػ.ػ
 اُز٘به٘ اُضب٢ٗ 

سؾقفمبانمعر ؽيبماظقاضعةم ممصقفماجملينمطدأميذاتماظلقاقم...مصػلماظقضتماظذموصك

(م-/-/-ماحمل رماٌلؿكمهرؼاتمواٌؤرخم)مربررم.... م...مؼأ لماظ ابطم/ممذكاصأربعةمأ

م. ممػبلةمأذكاصظقؼررمأنمعر ؽيبماظقاضعةمسددػؿم م

 ٝٛنا رٚبهة آفو
ػاضطجظ ػأشوال ػ/ػؽبغن ػاضضفبط ػشرره ػوطف ػطنػ....ػرضغػ ػاضطدتطد ػاضدضغل ػغدػط ػبطف ...

ػ.أشوالػصالعطفػ
 اُز٘به٘ اُضبُش 

ماجملين مذؼقؼ ممضرر ماجملينمؼبسؾقف مبأن ممأضقاظف مؼقم مؼبمذات م... محدوثسؾقف
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م مػا ػفماحملؿقلمؼبمعلؽـفم!!!!!غلكاظقاضعةم...مضدم م

 ػ٤ِٚ مارٚ ٢يف ؽني أٝهك اجمل٘
ػظوأ ػطفرصظ ػوأظػ ػ، ػاختطفسػ ػوشت ػططػ ػصفن ػعفتغػ ػضطنػن ػطن ػأظػ ػوأبضغ صغف

ػغ ػطف ػوعو ػ... ػطرتصبؽػاضواشطظ تظفشضػوتضفربػدفضفػػصدؤاضطدروشفتػاضتؽػتحصلػرضغؼف
ػ.شواضؼطفػسؽػأاضذصرػ

 اُز٘به٘ اُواثغ 
مؼؿ حماغفمأطدمسؾكمأنمنؾمبادؿؼراءمأضقالمذؼقؼماجملين سؾقفمماجملينمةسؾقفم...

نثفام...موضررمبأنماظقاضعةمحدنثتم...مادؿ استماىريمواهلربمعـمعؽانماظقاضعةمأنثـاءمحدو

مؼبممتامماظلاسةماظعاذرةمصؾاحًام.

 ػ٤ِٚ ٢يف ؽني هوه اجمل٘
ػسؽػ ػططؼم ػواضرصوب ػاضدغفرة ػسؽ ػظجضتػ ػبترك ػأطروه ػشد ػاضواشطظ ػطرتصبؽ بؾن

ػغ ػطف ػوعو ػ... ػاضحفدث ػسؽ ػاضطدتخدطظ ػاضاضدغفرة ػأشوالػؤصد ػبغن ػسغطف ػواضتضفرب تظفشض
ػأضفػػؽدفضغ ػ... ػاإاضذصر ػعذا ػتطتػسؽػتطفمػػؽضتضفربػأنػاضطجظضؼ ػاضواشطظ ػبؾن ػشرر رضغػ

ػاضتفدطظػصبفحًفػوعذاػتظفشضػآخرػطعػأشوالػدفبػظػ.
  اُز٘به٘ اخلبٌٓ

مبأضقالماجملين مطانمؼبممجاء مبأغف مؼبمسؾقف مصؾاحا مظؿقصقؾمنؾؿفماظؿادعة ررؼؼف

م مدـقات مدؾع ماظعؿر معـ مبعضإاظؾاظغة مظصراء مدقار ف معـ مغزل موأغف م... ماٌدردة مظب

ماالحؿقاجاتمعـماظلقبرمعارطتم...مصقدنثتماظقاضعةم.مممم

 ٝؽ٤ش إٔ ٛنا اُوٍٞ ٓؼ٤ت ْٝٓٞة 
 ر٤خ ٥ُألٍجبة ا خاُْي ٝاُو٣ج

الػتوجدػطدارسػوضمػتصنػاضدرادـظػػ-/-/-أظػػبتفرغخػػ:اَُجت األٍٝ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػاضدرادظ ػأن ػ ػاضثفبت ػأن ػحغث ػ... ػاضطدارس ػسؽ ػبدأت تبدأػػشد

ػ...ػ ػســـؽػطظتصفػدبتطبرػوطفػبطدعف طفػطفػشبلػذضكػسالػأدظوغًف
ػؽتوجدػدرادظػبفضطدارسػ...ػوعـــــذاػغػطعػببؼتفنػأشوالػاضطجظ

ػ.ػػرضغػ
سػ،ػاربوجودػدرادظػســؽػاضطــــدػدضؽأظػػرضؼػسرضػجػ:اَُجت اُضب٢ٗ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػاضطجظ ػصفنػؽوأن ػػرضغػ ػاضطذصورة ػظجضتػ ػبتوصغل ضؼػإغػوم
ػغدتحغل ػسؿظػ ػ، ػسؽػػطدردتؼف ػحدثت ػاضواشطظ ػتصون ػأن رػاًل

رضغػػ(ػ...ػػؽاضطجظػذػغقػشرروػاضطفذرةػصطفػأاضتفدطظػصبفحًفػ)ػ
نػاضدرادظػتبدأػبفضطدارسػسؽػاضدفبطظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأطنػاضططضومػضذضكػأظػػ

ػأو ػصبفحًف ػصفظتػػواضظصف ػسصغف ػ... ػتػدغر ػبؾشصؼ اضثفطظظ
ػزالػسؽػاضطرغقػؽػاضدــفرـظػاضتـفدطـظػوصفنػاضطجظ ضؼػإرضغػػطف

ػاضطدردظػ؟؟!!!ػ
رضغػػ...ػسػدػشررػبفنػػؽأظػػبغرضػصحظػأشوالػاضطجظ:ػاَُجت اُضبُش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

غطتزمػػصفنػيحدثتػأطفمػاضدوبرػطفرصتػاضذػبرطتؼفاضواشطظػ
ػاالحتغفجـفت ػبطض ػاضطػذران ػوطن ػ... ػاضدوبرػأػؤصدطظػ ػعذا ن

طفرصتػصفنػبػػصفحبػػأوػبفئعػسضاًلػرنػاضزبفئنػ...ػسفضدؤالػعظفػ
ػاضطجظ ػغدتذؼد ػضم ػبفضدوبــرػػؽضطفذا ػبفضطتواجدغن رضغػ

ػدوا ػطفرصت ػ؟؟!!!! ػزبفئن ػأو ػبفئع ػأو ػطفضصػ ػصفن ػصفظتػإن ذا
ػاضواشطظػصحغحظػ؟!!

عميو ومزاعمو التي تناقضت م  الحقيقة  يالشؾ والريبة في أقواؿ المجن وىذا كمو يثير
 .والواق  

  اُز٘به٘ اَُبكً
سؾقفمبأغفمعامأنممتماخؿ اصفم...محؿكمضاممعر ؽؾقاماظقاضعةمبؿعةقبممصؼدمزسؿماجملينم

مصؾؿم رصعمسـفم م...موادؿؿرمػذامايالمٌدةمدؿةمأؼاممأومدؾعةمعؿقاصؾةم... سقـقفمو غؿقؿفؿا

م.رلقمدراحفمإالمبعدمإةابةماظعقـنمس

 ٝٛنا أٓو ٣َزؾ٤َ رٖٞهٙ ػوال
زالقػاضطغنػجبرًاػطوالػعذهػاضغترةػبذصلػطتواصلػوطدتطرػ..ػغصغبػاضطغنػإذضكػأنػػ
رضغػػبؾغظػأضرارػػؽضؼػحدػاضططؼػ...ػوحغثػضمػغدعػاضطجظإدغطظػوأطراضػ...شدػتصلػجػبؾضرار

ػرضغػػػؽصورةػطعفغرةػتطفطفػضطفػوردػرضؼػضدفنػاضطجظػأنػضضواشطظػصدػغؤيػبطغظغػػ..ػاألطرػاضذ
 اُز٘به٘ اَُبثغ 

مبأغفمطانمععفمعؾؾغمضدرهمػبلقنممضقالماجملينأبادؿؼراءمم سؾقفمؼؿ حمأغفم ارةمؼؼر
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مو ار معـمعر ؽيبماظقاضعةم، ماٌؾؾغممةأظػمجـقفم..ممتماالدؿقلءمسؾقفا أخرىمؼزسؿمبأنمػذا

مو ار م، منثلنثنمأظػمجـقف مسـ موػذاممةسؾارة م... مأظػ موسصرون مأربعة مأو مسصرؼـ مبأغف ؼؼرر

االض رابمؼبماألضقالمصبزممبأنماظقاضعةمبرعؿفامصقرةمأخرىموباٌكاظػةمظؾقؼقؼةمواظقاضعم

مسؾقفامبعؽلفام.ممممضررماجملين

                     اُز٘به٘ اُضبٖٓ
واألخرممسؾقفمبأوصافمٌر ؽيبماظقاضعةم...مصؼررمبأنمأحدػؿممسنم،مأدظبماجملين

مض مطؿا م، موػؽذا ماظؾقنم... مأمسر مواألخر موطانمأحدػؿمرضةريماظؼاعة م، مبأنمسددػؿمأربعة ر

ظبمإبانمغؼؾفمإواظؾاضلمضبؿؾقنمدـجموع اويم،مص لمسـمأغفمزسؿمبأغفمملظآلحبؿؾماظللحما

ظلمأخرىم،موأنماحؿفازهمطانمبصؼةمطائـةمباظدورماظـاظثمإدقارةمعـممغؼؾفممتعؽانماحؿفازهم

معـ ؼةمذعؾقةم.،موصكم

 ٝٓغ ًَ ٛنٙ ادلياػْ
ػاضطجظ ػسػؽغػطع ػ.. ػاضوشت ػطوال ػاضطغظغن ػوططصب ػطعطؼ ػصفن ػبؾظػ ػصفنػؿرضغػ ذا

صذضكػ..ػسصغفػرضمػبصلػاضططضوطفتػاضدفبقػبغفظؼفػواضتؽػتدتوجبػذخصػطبصرػضضػطعػ
ػبؼفػ.

 دلب ًبٕ مُي
معدىماظؿـاضضمواظؿ اربماظؾذؼـمذاب مزاػرا مؼ قكم م ؼدم معا قالمأضماوعـمعبؾة

سؾقفم،مععمغػلفاموععمعامضررهمذؼقؼفموشريهمملـمادؿؿعتماظـقابةماظعاعةمإلضرارػؿم،مماجملين

ادبذتمعـفماظـقابةماظعاعةمدظقًلممياظذمػذاماظصاػدألضقالمؼفدممأيمدالظفمميوػقماألعرماظذ

براءةممحبؼوؤطدماظقاضعةموسـاصرػاممبامؼبٌاممإؿمسـمسدممـاظـؾقتموػقمعامؼمةظدأولمعـمأ

ممظقفم.إؿفؿماظـاغلممبامػقمعلـدماٌ

 اُل٤َُ اُواثغ ػ٠ِ اُرباءح
. ٝمُي ٌُٜٞٗب مل ...... ٝادللػٞ/..... ٖٓ أهٞاٍ ادللػٞ /  لثٞالٕ اُل٤َُ ادلَزٔ

ٓب ميٌٖ إٔ ٣َزٔل ٓ٘ٚ أ١ ك٤َُ ؽ٤بٍ ادلزْٜ اُضب٢ٗ كٚالً ػٖ  خرؤد ثضٔ
 . ب األفؤٟٜٓ٘ ب مبب رَوٜ ًالٔب ٝر٘بهٜٚٔرٚبهة أهٞاذل

 ٕ ادلَزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ أٗٚ كب
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مثه  ةثاتلمه  وأخذت بيمافب ظهرررمه  دليميف متعارضيفابملصمط فب لصمله  إذا أوردت 
بلذا ابتثهرض  تع ف مه  س د أةله  رب تأ ب فب  عمادىا في ثبوت إدانة المتيـ دوف أف تتصدي

فإنيا تكوف قد اعتمدت عمي ابدع ى صهةت مةتعلط ب  فملصت   اعتةثت عثدـ  ة د  فب اب اعق 
 . دليميف متساقطيف لتعارضيما وىذا يجعؿ حكميا كأنو غير مسبب متعينا نقضو

 (422ص  324ؽ  4مةم عط ابأ اعد ابأهة ة ط ج  2/1/1939)
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

إذامطانمايؽؿمبعدمأنمأدسمإداغةماٌؿفؿمسؾلمرؤؼةمذاػدمإؼاهمؼبمعؽانمايادثم

مسؾقفؿمنثؿمسادمصـػلمح قرهمؼبمعؽانمايادثموضتمأنمؼعؿديمسؾلمأنثـنمعـماجملين

صإنمػذامدباذلمو ـاضضمؼعقؾانمايؽؿمأصقبمعبقعماٌةابنموأدسمسؾلمذظؽمض ائفم

 مبامؼلؿقجبمغؼ فم.
 (114ص  24س  29/1/1973) ةأض 

 دلب ًبٕ مُي
ىدي  أف أقواؿ شا  عةالء تهـ ... يتضحمه تأدـ عاى أ راؽ االتلهـ  ابمهاؿ  وبتطبيؽ جممة

أو التأكيد  س د تلد د  رص ط مرتصعب اب اعثط ..  مة دليؿثلـ تأت باباهةب  اباهبث ...  ثباتإل ا
ثبات إال يتعدى  لدا ع  ..  حيث أف كؿ مارـ مف ارتصع ا تاؾ اب اعثط ..  عمى أف المتيميف

ف تمؾ وأعا   ،  أف رؤالء ابمرتطس ف طاع ا مف أرا ت  فد ط ،  بلصر   اعثط ارتطهؼ ابمةة
 عميو . يطثؽ سراح المجنإمما تسبب في عد تـ ابتسه ض عا له تـ دفثله  الفدية

 صجبد إٔ ٓورٌج٢ ٛنٙ اُٞاهؼخ ْٛ ادلزٜٔني احلب٤ُنياأٓب مبب خئ 
ذاػضمػغدلػأيػطظؼمػبؾيػإعذغنػاضذفعدغنػ..ػأشوالػطنػػػسؼوػأطرػغدتحغلػادتخالص

ضغؼمػ،ػصطفػضمػغدعػإدفعمػسؽػاضتوصلػأوصففػضطرتصبؽػاضواشطظػأوػثطظػططضوطفتػرظؼمػت
ػبتداناػ.إأغفػطظؼطفػأظػػحضرػواشطظػاضخطفػ

 ثَ ػ٠ِ اُؼٌٌ

خريف .. خفكثىما أقر بأنو سم  بحدوث الواقعة مف  
 .لـ يحضرا الواقعة تمامًا وأنيما 

موحبؼمأنم  مصبزم م.. م عقؼؾمعوػذا م... مسؾكمأضقالمداظػماظذطر ماظعاعة قؼؾماظـقابة



 

 29 

م.ممؼاغقنضقامماال فامماٌانثؾمسؾكمشريمدـدمصققحمعـماظقاضعمأوماظمبارؾموععقبمؼؤطد

ػػضغسػعذاػسحدب
أنيمػا تناقضػػا  وبػؿ واألكثػر ممػا تقػدـ جميعػػو أف القػارئ ألقػواؿ ىػذيف الشػػاىديف يتضػح لػ

 الثابت أقواليما بما تسقط كث منيما األخرى .. ذلؾ أففي وتضاربا 

 هء ت ػػػػا م  معاػػػػغ.. عػػػػرر صػػػػرالط عأةػػػػ  أاةػػػػ....أف اب ػػػػهرد /  
 ابسد ط بمرتصعب اب اعثط .. صهف عمسرد  ب س عصلعت  أ   رص.

ػ..........سؽػحغنػشررػاضذفعدػ/ػ

ت ةلػػ  بت ػػا ـ معاػػغ  ..... أعػػهفعأةػػ  صػػهف عصػػلعط ابمػػدع  / 
 .ابسد ط بمرتصعب اب اعثط

ملءمضقامماال فامماٌانثؾمسؾكمدظذقؾنمعؿـاض ذنم..مص ذلمممجبوعـمنثؿم...مؼ قكمزاػرًامو

ؿفؿمظبمار ؽابماٌذؿفؿنماٌذانثؾنم)موسؾذكماألخذصماٌذمممممإسـمأنمطلػؿامالمؼصريمعـمضرؼبم

براءةماٌؿفؿممحبؼقرماظلـدمواظدظقؾم...موػقمعامصبزمموؾؿممع فاعةمربؾمػذاماالاظـاغل(مظؾقاض

مظقفم.إاظـاغلملامػقمعلـدم

 اُل٤َُ اخلبٌٓ ػ٠ِ ثواءح ادلزْٜ
احملتوه -/-/-ادليػٞٓتخ ٝادلتئهؿ زلٚتوٛب  ثٞالٕ اُل٤َُ ادلَتزٔل ٓتٖ اُزؾو٣تبد 

رتاٗ كٕ ٓج٘بٛب زل٘ اٝأٛب ٝػلّ عل٣زٜب ٜبرو.. ٝمُي ُز.....مبؼوكخ اُوائل / 
جيؼِٜتب رلتوك  ١اُنألٓو ٝختٔني ؿري هبئْ ػ٠ِ ػلح ٓؼِٞٓبد اٝ ؽوبئن ، ٝٛٞ 

   هأٟ حملوهٛب خيبُق احلو٤وخ ٝاُٞاهغ
 ؽ٤ش إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ 

عمي التحريات باعتبارىا معززه أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله كاف لمحكمة الموضوع  ولئف 
إال أنيا ال تصمح وحدىا أف تكوف دليث بذاتو أو قرينة بعينيا عمي الواقعة مف أدبط ، لما ساقتو 

فب لؽ قد اتخذ مف التحريات دليث وحيدا عمي ثبوت التيمة  صهف ابلصـ المراد إثباتيا ، 
 فإنو يكوف فضث عف فساده في االستدالؿ قاصرا في بيانو .، ابطهعة ف 

 (9/5/2815ؽ ةا ط  84ب ةط  22781)ابطثف رعـ 
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 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
باعتبارىا معززه أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله عاب ابتلر هت لما كاف األصؿ أف لممحكمة  

عر ةط ال تصمح ألف تكوف إال أنيا مف أدبط مهداـ أةله صهةت مطر لط عاب ع هط ابعلث لما ساقتو 
قد اقتصر في التدليؿ عمي ثبوت أ  دب ال أ ه  ه عاب اع ت ابتلمط ،  صهف ابلصـ ابمطث ف ف   

فإف الحكـ فب  لؽ ابطهعف عاب تلر هت اب رطط د ف أف تص ف مثززة عأدبط أرر  ، الجريمة 
ي عقيدة يكوف قد بني عمي عقيدة حصميا مف رأي محرر محضر التحري مف تحريو ال عم

 استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا وىو يعيبو بالقصور والفساد في االستدالؿ .
 (26/1/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  6585)ابطثف رعـ 

 ٝه٢ٚ ًنُي ثؤٕ 
مأنم ؽقنم  مإذمػلمالم عدو مبذا ف مأنم ؽقنمدظقلمطاصقا اظؿقرؼاتمالم ةؾحممبػردػا

واظةدقمواظؽذبمإظلمأنمؼعرفممذبردمرأيمظةاحؾفامطب عمالحؿؿاالتماظةقةمواظؾ لن

عةدرػاموؼؿقددم،موحؿكمؼؿقؼؼماظؼاضلمبـػلفمعـمػذاماٌةدرمؼلؿ قعمأنمؼؾلطمرضابؿفم

مسؾلماظدظقؾموؼؼدرمضقؿؿفماظؼاغقغقةمؼبماإلنثؾاتم.

 (19/4/2886ؽ ةا ط  78ب ةط  18323رعـ )ابطثف 
 دلب ًبٕ مُي 

وأوراؽ االتيػػػاـ ر .. عاػػػى  اعثػػػهت ابمسػػػهر ـ ابأهة ة ػػػط  ابأ ػػػهة ط أبسػػػط ابػػػذص وبتطبيػػػؽ جممػػػة
منيػا مػا ىػو تلر ػهت  ةػ ـ ابػزعـ عأتػ أنيا احتوت عمى أكثر مػف محضػر عةػالء يتضح ابمهاؿ .. 

بػػى امػػط مثا مػػط لػػ ؿ تلد ػػد  رصػػ ط مرتصعػػب اب اعثػػط ، إؿ  صػػعػػف ابتمعاصػػر لمواقعػػة وعجػػز 
األ ػرهص مرتصعػب  عـ بتحديػدبالز بعد الواقعة بأكثر مف شير ونصؼ وقاـ  ومنيا ما ىو مسطر

بشػػكؿ غػػامض وبػػث تقػػديـ ثمػػة دليػػؿ عمػػى صػػحة مػػا سػػطر بػػو ... وذلػػؾ كمػػو عمػػى اب اعثػػط .. 
 . تاليالتفصيؿ ال

 حملٚو األٍٝ ادل٠َٔ حتو٣بدا
اضدــفرظػاضطفذــرةػػ-/-/-وعــوػذضــكػاضطحضــرػاضطــؤرخػســؽػذاتػتــفرغخػصــدرتػاضواشطــظػ

 :ػخالضػزرمػطنػػي..ػواضذ....ػطدفناػ..اضطحررػبططرسظػاضظػغبػ/ػ
قػد تفيػد  يواتػؼعجزه عػف كشػؼ غمػوض الحػدوث ، واف تتبػ  خطػوط الب

فػػػي كشػػػؼ ىػػػذه الغمػػػوض ، ومػػػف ثػػػـ طمػػػب مػػػف النيابػػػة التصػػػريح لػػػو 
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بمخاطبة شركات المحموؿ لتتب  ىذه األرقاـ والمكالمات الصادرة والػواردة 
 منيا وتحديد نطاقيا الجغرافي . 

و لـ يتحرى عف مدى صحة الواقعة مف عدمػو وباستقراء ما سطر بيذا المحضر يتضح أن  
ترض حدوثيا ولكنيػا غامضػة .. وخمػف بػأف تتبػ  أرقػاـ الحقػائؽ المػذكور قػد يفيػد ف.. بؿ انو ا

 لعامة باالستعثـ عػف تمػؾ األرقػاـزالة الغموض ، واألكثر مف ذلؾ ، وبرغـ تصريح النيابة اإفي 
ذا كاف ذلؾ االستعثـ قد تـ مػف عدمػو ، ومػا إال  أف األوراؽ قد خمت مف بياف ما إوتتبعيا ... 

 ذا كاف نتج عف ذلؾ عنو ما يفيد كشؼ غموض الحادث ؟؟!!إ
 ٝفالٕٚ اُوٍٞ            

المأنمربذررهمضذدمسفذزممممإاظقاضعذةمم ارؼخمسؾكماظرشؿمعـمهرؼرمػذاماحمل رمبذاتممفغإصممممم 

م.ماظقاضعةععؾقعةم ػقدمؼبمهدؼدمأذكاصمعر ؽيبمميسـماظؿقصؾمأل

 أٓب احملٚو اُضب٢ٗ ادل٠َٔ أ٣ٚب ثبُزؾو٣بد
اضدفرظػاضحفدغظػرذرػصـبفحًفػ...ػوشـدػػػػ-/-/-...ػبتفرغخػ....سػدػتحررػبططرسظػاضرائدػ/ػ

ؾنػتتبـعػرشـمػػػبـػبػواضطؾخذػاضتؽػذفبتػاضطحضرػاألولػ...ػوتػررػطنػخالضـػػ...ػػوتضطنػذاتػاضطغ
ػعفتفػػشدػغغغدػ،ػػصذفػزطوضػاضحفدثػ.ػ

 ا احملٚو٣ٝزٚؼ ًنُي ٖٓ ٛن
مإالأغفمبرشؿمهرؼرهمؼبم قضقتمععاصرمظؾقاضعةم،موبعدمأربعذةمأؼذاممصؼذطمعذـمحذدونثفام..مممممم

 ذارؼخمهرؼذرهمػذقمممممنأغفمسفزمسـمهدؼدمػقؼةمعر ؽيبماظقاضعةم...موذظؽمسؾكماظذرشؿمعذـمأمم

مينذا فماظؿارؼخماٌؿػذؼمسؾقذفمظؿلذؾقؿمعؾؾذغماظػدؼذةمبذنمعذر ؽيبماظقاضعذةموبذنمأػؾقذفماجملذممممممممممم

مسؾقف.

 ١ ٣ئًل ٓو اُنألاٝٛٞ 
ترره عمه  ؤصد عػدـ صػلط ةماػط ابتلر هت  تلهعدـ ةد ط تاؾ 

 مه  طر عله .
 أٓب احملٚو اُضبُش

طـنػذـؼرػوظصـفػ(ػواضطحـررػػػػػيػبطدػاضواشطظػبؾصثرػ)أػ-/-/-سؼوػذضكػاضطحضرػاضطؤرخػ
ضـؼػػإػرمػطـنػخالضـػػبؾظـػػتوصـلػػػػزطحررػاضطحضرػاضثفظؽػأضفػاضذصرػ..ػوشدػ..ػػ.....بططرسظػاضرائدػ/ػ
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ػفبػاضطتؼطغنػاضطفثضغنػضضواشطظػ.ػصارت
 ٠ِ ظبٛواغٝثبٍزوواء ٛنا احملٚو ٣ز

رمصذقؿفم،موأغذفمممقأغفمربررمبعدماظقاضعةمبأطـرمعـمذفرموغةػم...ممبذامؼلذؿققؾمععذفم ةذمممم -1

ماٌعاصرؼـمم-/-/-،مم-/-مناٌؤرخمؼـطانماحمل رمصإذام..ماظؿعقؼؾمسؾقفميؽـم

احمل رممػراٌؿفؿنم...مصفؾمؼعؼؾمأنمؼلمؾمظؿقدؼدمذكةقةقصظؾقاضعةمسفزًامسـماظؿ

 احملررمبعدمذفرموغةػموأطـرمسـمهدؼدمأذكاصماٌؿفؿنم؟؟!!مم
سؾقذفم)مبػذرضمصذقةمذظذؽم(مٌذدةمممممممحدوثماظقاضعةم،موأنثـاءماحؿفذازماجملذينممإبانمأغفم -2

مأنمؼذذؿؿمؾمؼعؼذذظبمأيمذذذلءم..مصفذذلمإػبذذسمأؼذذامم..مسفذذزتماظؿقرؼذذاتمسذذـماظؿقصذذؾم

رذلقمدذراحمممإدمطؾمػذهماٌدةم،مبعدمدصعماظػدؼةم،مواظؽصػمسـمشؿقضمايادثمبع

 سؾقفم.ماجملين
فامممبامصبعؾفمساجزمسـمغبؾماال فذامماٌانثذؾم..مممإلباظغؿقضموابفمأنمػذاماحمل رمذا -3

 ذظؽمأغفماطؿػكمباظؼقلمبأن
ضـؼػأنػػإسػدػتمػوضعػخطظػبحـثػ،ػواضتـؽػتوصـضتػػػػ

ورانػارتصــفبػاضواشطـــظػاضطتؼطــغنػدونػبغـــفنػػػ
رػضــػػاضػــولػبــذضكػ...ػػبــردضغــلػأوػدــظدػغثطــظػض

ضضواشطظػصورةػجفزمػبؾنػؼفمػإلبوعذاػاضعطوضػوا
ػطعفغرةػتطفطفػضطفػعوػثفبتػبفألوراقػ.ػ

 ؽ٤ش ُٞ ًبٕ ٓب ٍٞو ثٜب ٕؾ٤ؾب
تػػاريخ معاصػػر لمواقعػػة .. كػػاف مػػف فػػي لػػى ذلػػؾ إلكػػاف مػػف األيسػػر واألسػػيؿ ... التوصػػؿ        

عميػو وبػيف مرتكبػي الواقعػة ومػف  يىميػة المجنػأالتوصؿ لمعمومة التفاوض بػيف  األسيؿ واأليسر
 ريف أثناء تسمميـ مبمغ الفدية.آلخيثـ القبض عمى ا

 ٛنا ثبإلٙبكخ
إظبمأغفمظقمطانمعاممتم ل ريهمبفذاماحمل رماألخريمصقققًامظؽانمضدم  ؿـممثةمأدظذةمم

معذر ؽيبماظقاضعذةم...مأعذاموأنمؼذأ لمػذذاماظؼذقلمعردذلممممممممؿاظؼقلمبانماٌذؿفؿنمػذمممطاصقةمسؾك

بمػذاماحمل رمبرعؿفم..موؼؾ ذؾمأيمميمؼعقوعؿفا راموخاظقامعـماظدظقؾمواظةقةم...مواألعرماظذ



 

 33 

دظقؾمضذدمؼلذؿؿدمعـذفم،موباظؿذاظلمؼؽذقنم عقؼذؾماظـقابذةماظعاعذةمسؾذكمأضذقالمربذررةمادذؿداللممممممممممممم

مظقف.إبارؾموععقبممبامؼربرمععفماظؼ اءمبراءةماٌؿفؿمسؿامػقمعلـدم

م

م

  ْٜ اُضب٢ٗاُل٤َُ اَُبكً ػ٠ِ ثواءح ادلز
رٜتبّ ادلبصتَ ، ؽ٤تش أَٓتٌذ اٙٞواة ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝهٖٞه حتو٤وبرٜب يف اال

ٝٓللد ػٖ اختبم ٓب ٛٞ ٝاعت ػ٤ِٜب ٖٓ اعواءاد ػ٠ِ حنٞ أصو ٍتِجًب يف ه٤تبّ 
االرٜبّ ادلبصَ ػ٠ِ ٍ٘ل ٕؾ٤ؼ ٝٛٞ ٓب ٣وٞغ ثتواءح ادلتزْٜ اُضتب٠ٗ ػٔتب ٛتٞ 

 َٓز٘ل ا٤ُٚ .
 اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ ٖٓ هبٕٗٞ  103ؽ٤ش ٖٗذ ادلبكح 

وأف األدلػػة عمػػي إذا رأت ابة هعػػط ابثهمػػط عثػػد ابتلأ ػػؽ أف اب اعثػػط ةةه ػػط أ  ةةلػػط أ  مرهبسػػط  
فػػب مػػ اد ابػػدع ى   ترفػػقالمػػتيـ كافيػػة رفعػػت الػػدعوى إلػػي المحكمػػة المختصػػة ، ............. ، 

مػػط ابةةه ػػهت عتأر ػػر اتلػػهـ تعػػ ف أ  مػػف  أػػـ  مأهمػػ  إبػػب ملص المحػػامي العػػاـابةةه ػػهت عإلهبتلػػه مػػف 
فيػػو الجريمػػة المسػػندة إلػػي المػػتيـ بأركانيػػا المكونػػة ليػػا وكافػػة الظػػروؼ المشػػددة أو المخففػػة 

  ةػدب  أقػواؿ شػيوده وأدلػة اإلثبػات م اد ابأهة ف ابمراد تطع أله ،  ترفؽ ع  عهةمػط عمػؤد   لمعقوبة
صدر أمر عإلهبت  إبػب ملصمػط ابةةه ػهت إذا  ابملهمب ابثهـ مف تاأهء ةس   ملهم ه بصؿ متلـ عةةه ط

بػػـ  صػػف عػػد  صػػؿ ملهم ػػه باػػدفهع عةػػ  ،  تثاػػف ابة هعػػط ابثهمػػط ابرصػػـ  عػػهألمر ابصػػهدر عهإللهبػػط إبػػب 
 ملصمط ابةةه هت رالؿ ابث رة أ هـ ابتهب ط بصد ر  .

 ٝيف ٛنا ادلوبّ اٍزوود أؽٌبّ زلٌٔخ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
 –أاػػر   –إةػػراءات ةةهة ػػط  214ؼ مػػه تأ ػػب عػػ  ابمػػهدة إعهمػػط ابػػدع ى ابةةهة ػػط عاػػب رػػال 

،  ةػػ ب أف  أتصػػر لصػػـ ابملصمػػط اال ػػتةةهف   عاػػب ابأ ػػهء عػػعطالف  المحكمػػة بيػػااةثػػداـ اتصػػهؿ 
 . السبب بالنظاـ العاـ اتعمؽ بطثف الحكـ ليذ –وعدـ قبوؿ الدعوى ابلصـ ابم تأةؼ 

 (26/4/1992ؽ ةا ط  59ب ةط  15188)ابطثف رعـ 
 ه٢ٚ ثؤٕ ًٔب 

ما كاف نوعو فيو محؿ لمطعف ميصؿ مه  ص ف مف راؿ فب إةراءات ابتلأ ؽ االعتداةب  
أماـ محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة ىذا الطعف كما تقدر كؿ دليؿ يقدـ ليا وتحكـ في 
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  ال ت تط ق أف تا ب ابتلأ ؽ أ  تث د ابأ  ط ب اطط ابتلأ ؽ اهة ه .الموضوع بما تحكـ بو 
 (276ص  2مةم عط ابأ اعد ابأهة ة ط ج  21/12/1931ثف عتهر خ )ط

 دلب ًبٕ مُي
يتضػػػح سػػػط ابع ػػػهف عاػػػى أ راؽ االتلػػػهـ ابمهاػػػؿ ... ةابأهة ة ػػػط  ابأ ػػػهة ط أ وبتطبيػػػؽ المفػػػاىيـ

اإلةػػراءات ابتػػب صػػهف عاػػى ابة هعػػط ابثهمػػط اترهذرػػه  صػػ ال ب ةػػ  ابلػػؽ  ثد ػػد مػػفأف رةػػهؾ اب وبجػػثء
ال  ػةد   ذبػؾ االتلػهـ ابم ػ   ابػذ تولػد عنػو يمر الذألا..  أمسكت عف ذلؾ انيإال أفب ابػدع ى ، 

ذي تعػػددت الشػديد الػػبالقصػػور وىػػذا بػػث شػؾ يعيػػب تحقيقػات النيابػػة العامػة بػ   ال دب ػؿ عا ػ  .. 
 صورة ... وذلؾ عمى النحو التالي :

 ٝعٚ اُوٖٞه األٍٝ       
رضغـػػذاتـػػ..ػبؾظـػػػػػػؽوطنػبطدهػاضطجظػرضغػػ،ػؽأظػػرضؼػاضرزمػطنػادرفنػذػغقػاضطجظ

شدػتمػاختطفسػػوتؼدغدهػبؿطالقػأرغرةػظفرغظػسؽػاضؼوانػ..ػإالػأنػاضظغفبظػاضطفطظػضـمػػ
         ػوػاحدػاضضبفطػرظفنػاالظتػفلػضططفغظظػطصفنػاضحفدثػ.أػتصضفػظغدؼف
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٠ِ إٔ 81ؽ٤ش ٖٗذ ادلبكح 

لى أي مكاف كمما رأى ذلؾ ليثبػت حالػة إينتقؿ قاضى التحقيؽ 
وكػػؿ مػػا األمكنػػة واألشػػياء واألشػػخاص ووجػػود الجريمػػة ماديػػا 

 إثبات حالتو.يمـز 
 دلب ًبٕ مُي

أ ػالط ةهر ػط آب ػط ..  كػانوا يحممػوف  ػأ أ  عػأف مرتصعػب اب اعثػط  عميو يوحيث ادعى المجن
كػػاف يسػػتوجب  يالػػذا ػػ  .. األمػػر ع بعػػدة أع ػػرة فػػب ابلػػ اء إلررػػهب  تر  ػػؼ ابمةةػػ وأنيػػـ أطمقػػوا

ذا صػهف رةػهؾ إمػه  .. لمعاينتػو وبيػافإبى ل ث مصهف اب اعثط ابمزع مط  عمى النيابة العامة االنتقاؿ
 إذا،  غوار فػػأو عمػػى أقػػؿ تقػػدير بيػػاف أمػػاكف الفػػب ابمةػػهزؿ أ  ابلػػ اةط ..  عيػػرةألاسػػتقرار ألحػػد ا

ا اعثػػط أ ػػالط ةهر ػػط مػػف عدمػػ  ، برتصع ف لػػراز ابمػػإ بمػػا يسػػتتب  التأكػػد مػػف ةػػدت فػػب األصػػؿ .. 
 . والوقوؼ عمى عيارىا ومواصفاتيا

 ٝثوؿْ عٞٛو٣خ ٛنا اإلعواء
.. بػػػ س رػػػذا فل ػػػب .. عػػػؿ  ةلػػػت بامتلمػػػ ف اتلهمػػػه   عتلأ أػػػ ثػػػفال أف ابة هعػػػط ابثهمػػػط بػػػـ تإ  

ه  مػػف ( عةػػهء عاػى ادعػػهءات مر ػػاط صػػهف  ةػب ابتلأػػؽ مةلػػطب ػػآلػػراز  ػػالح ةػهر  ) عةدع ػػط ا  عل ػهزة   
 صلتله . 
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  وٖٞه اُضب٢ٗٝعٚ اُ
نػاضظغفبــظػاضطفطــظػشفطــتػبــفضتحػغقػطــعػاضطــتؼمػػ..ػبعغــرػحضــورػطحــفمػططــػػوبــدونػػػأ 

ػتحػغػفتؼفػ.ػسؽشصورػاضظغفبظػػصدغؤػيادتدرفنػضطحفمػ..ػاألطرػاضذ
   عواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٠ِ إٔإلٖٓ هبٕٗٞ ا 13كول ٖٗذ ادلبكح 

أف يسػػتجوب ابةػػةح ابمثهعػػب عا لػػه عػػهبلعس  ة عػػه   فػػى الجنايػػات يال يجػػوز لممحقػػؽ فػػ 
 ال بعد دعوة محاميو لمحضور ......إأ    اةل  ع  ر  مف ابمتلم ف  اب ل د  المتيـ
ف مػأو لػـ يحضػر محاميػو بعػد دعوتػو ، وجػب عمػى المحقػؽ محاـ ذا لـ يكف لممتيميف ا  و  

 تمقاء نفسو أف ينتدب لو محاميًا ... 
 ب ًبٕ مُيدل

عذـمربؾلذفم..موضاعذذذذتممممم....أنماظـقابةماظعاعةمأعرتمبادذؿكراجماٌذؿفؿ/ممموطانماظـابتم

اضذ رابمممؤطذدمؼمياظؿقؼقؼمععذفمدونمادذؿدساءمرباعقذفمأوماغؿذدابمربذاعكمظذفم..ماألعذرماظذذمممممممم

مهؼقؼمػذهماظقاضعةممبامأوضعفامؼبمب لنموزباظػةمواضقةمظؾؼاغقنم.مؼباظـقابةماظعاعةم

  عٚ اُوٖٞه اُضبُشاُٞ   
تحرىػزرطًفػبؾنػتتبعػأرشفمػاضؼواتفػاضطدطرةػبؼـفػشـدػػػػيبوتػوجودػطحضراظػػرزمػث
ؼـفػضـمػػػإـالػأظػبـذضكػ...ػػػ.....صذفػاضجرغطظػ،ػوبرزمػتصرغءػاضظغفبظػضضضفبطػ/ػػؽغغغدػس

ػفضتصرغءػاضصفدرػرظؼفػ.بتتفبعػبطدػذضكػطفذاػتمػ
 ُؼِٚ ٖٓ ادلؼِّٞ

قامػػة ا  و ط اب اعػػق فػػب ابػػدع ى ، لأ أػػ لػػىإىػػو التوصػػؿ باة هعػػط ابثهمػػط ..  أف الميمػػة األولػػى
بػأف تتبػػ   ....وحيػث زعػػـ الضػابط / ب ػ  مػف عدمػ  .. إارتصػهب ابمػتلـ بمػه رػػ  م ػةد  الػدليؿ عمػى

سػػوؼ يفيػػد فػػي اب ػػهعط ابثه ػػرة م ػػهءا  -/-/-ابمػػذص رة عهبمل ػػر ابمػػؤرخ  بعػػض أرقػػاـ اليػػاتؼ
 كشؼ غموض الحادث . 

 ٕله ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ١ٝٛنا األٓو اُن
ؿةرؼحمظفمباالدؿعلممعـمذرطاتماحملؿقلمسـماٌؽاٌاتماظقاردةمواظةذادرةممسبقماظ
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معـمػذهماألرضامموهدؼدمعقضعفاماىغراؼبم.

 ٛنا ٝٓ٘ن ٕلٝه ٛنا اُزٖو٣ؼ
فػاد أذا كاف قد إولـ تأت لمنيابة العامة ثمة نتائج لمبحث والتحري  والتتب  المذكور .. وما 

أثبت عدـ صحة ادعاءات ىذا الضابط مف عدمػو  ذاإفي كشؼ غموض الحادث مف عدمو ، وما 
 القصور .اتيا يعيب تحقيق ي... ولـ تعبأ النيابة العامة بمتابعة ذلؾ ... األمر الذ

 ٝعٚ اُوٖٞه اُواثغ 
رضغػػبؾنػطنػأبضعػػرـنػاضواشطـظػصـفحبػاضدـوبرػطفرصـتػاضطجـفورػػػػػػػػؽشررػذػغقػاضطجظػ

اشطـظػحـدثتػأطـفمػاضدـوبرػطفرصـتػػػػػػرضغػػذاتػػبـؾنػاضوػػؽضحفظوتػذػغػػػ،ػوأشرػاضطجظ
وػاضبـفئعػاضطتواجـدػػػأاضطذصورػ...ػبطفػصفنػغدتوجبػادـتدرفنػصـفحبػاضدـوبرػطفرصـتػػػػػ

ػبػػألظػػغطتبرػذفعدػاضرؤغظػاألوحدػضضواشطظ
 األٓو مل رٜزْ ثٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝٛنا

رشذذؿمأػؿقذذةمػذذذاماظصذذاػدموأػؿقذذةماظؿقؼقذذؼمععذذفمؼبمطصذذػمشؿذذقضمايذذادثموصذذكمممم

دذذؾقةمألعذذر ؽيبماظقاضعذذةم،موأوصذذافماظلذذقارةمعر ؽؾذذةماظقاضعذذةموأوصذذافمامممممدالءمبأوصذذافمإلا

مظبمذظؽمعـمععؾقعاتمشاؼةمؼبماألػؿقةمواً قرةم.مإاٌلؿعفؾةمصقفام..موعام

 ُٝؼَ أثوىٛب 
أة  صهف   تـ م اةلت  عهبمتلم ف ابمهاا ف باأطق عأف أ   

 مةلـ عد ا ترؾ فب اب اعثط مف عدم  ؟!.
 ابة العامة عف ذلؾ األمر الذي يعيب تحقيقاتيا بالقصور المبطؿ .ا وأف تغافمت النيأم 

 ٝعٚ اُوٖٞه اخلبٌٓ 
إـالػػػ-/-/–أ   -رزمػثبوتػإطالقػطرتصبؽػاضواشطظػضدراحػاضطجظؽػرضغـػػطظـذػتـفرغخػػػػػ

ضضتحػغــقػططــػػ،ػوعــوػطــفػغؤصــدػػ-/-/-أنػاضظغفبــظػاضطفطــظػضــمػتدــتدرػػإــالػبتــفرغخػ
ػاضػصورػضديػاضظغفبظػاضطفطظػ.

ماال فاممحدنثتمبؿارؼخما  ..مم-/-/-ظـابتمباألوراقمأنماظقاضعةماٌزسقعةمربؾمػذا

وملمؼلؿؿرماالحؿفازماٌزسقممظؾؿفينمسؾقفمدقيمػبلةمأؼاممصؼطم..مأيمأغفمضدممتمإرلقم

حلبمأضرارماجملينمسؾقفمذا فم..مورشؿمذظؽم..مملم ؼؿماظـقابةمم-/-/-أومم–دراحفمبؿارؼخم
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مؼؼ عمبؼةقرمهؼقؼا فام.اظعاعةمبادؿدسائفم..ملام

 دلب ًبٕ مُي 
ػأنػاالتؼفمػاضطفثلػشفئمػرضؽػأدضظػ  وطنػجطضظػأوجػػاضػصورػأظغػػاضبغفنػغضحؽػظفعرا

ػطنػ ػاضتؽػصفن ػاضجوعرغظ ػاإلجرانات ػطن ػعظفكػاضطدغد ػوأن ػ، ػتحػغػفتػجدغظ ػوبدون واعغظ
ػتؼف ػإضؽ ػأدي ػططف ػأطدصتػرظؼف ػشد ػاضطفطظ ػاضظغفبظ ػأن ػإال ػاتخفذعف ػاالتؼفمػاضواجب ػعذا تر

وردمػثبوتػػسؽػحقػاضطتؼطغنػبطفػغجدرػططػػاضػضفنػببرانةػاضطتؼمػاضثفظؽػططفػعوػطدظدػ
ػإضغػػ.

 ث٘بء ػ٤ِٚ 
 ٣ِزٌٔ ادلزْٜ اُضب٢ٗ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞهوح احلٌْ 

   برباء فملامػقمعلـدمإظقفم. 
  ص ؿ ابمتلـ اباهةب           

 
 ابملهمب    
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 ٓنًوح ع٘ب٣بد اجل٤يح
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ػضـــــد
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ػوعػــــــــــــــــــاضطوض
.. مػػف االتلػػهـ مثػػدـ  عمػػي بػػراءة المػػتيـ األوؿ ابأهطثػػط  ابةهزمػػط  مػػذكرة بالػػدفاع والػػدفوع 
 فقػػد زجػػت بػػ س أدؿ عاػػب أدبػػط مهد ػػط عصػػ رة .. ابم ػػةد إب ػػ  ..  والقػػائـ عمػػي مجػػرد تخمػػيفاب ػػةد 

 :قاـ -/-/-بزعـ أنو بتاريخ آرر ف ..  م  أربعة عشر متيماابة هعط ابثهمط علذا ابمتلـ .. 
   ادلزٜٕٔٞ ٖٓ اُضب٢ٗ ؽىت األفري

 وراقم،موطذانمذظذؽمب رؼذؼماإلطذراهماظقاضذعمسؾذلممممممماٌؾقـةموصػاموضقؿفمباألم......درضقام

 ........................ماخلم.
 حذذازواموأحذذرزوامبذذذاتمواظقادذذ ةمأدذذؾقةمغارؼذذةمعصصذذكـفم مبـذذادقمبظقذذةم مالمصبذذقزممممممم

 اظحخقصمحبقاز فاموإحرازػام.............مم
 حازواموأحذرزوامبذذاتمواظقادذ ةمبغذريم ذرخقصمأدذؾقةمغارؼذةمعصصذكـفم مرؾـفذاتم مممممممممم

 اظـققماٌؾنمباظؿقؼقؼاتم.مسؾل
 حذذازواموأحذذرزوامبذذذذاتمواظقادذذ ةمبغذذذريم ذذرخقصمأدذذؾقةمغارؼذذذةمعصصذذكـفم مأصذذذرادممممممم

 خررقشم م...................
 حازواموأحذرزوامبذذاتمواظقادذ ةمبغذريم ذرخقصمذخذائرملذام لذؿكدممسؾذلماألدذؾقةممممممممممم

 ربؾماال فاعاتماظلابؼةم.................
 ذذاءم مدذذقػمودذذـففموع ذذقاةم مبغذذريمعلذذقضمعذذـمممممحذذازواموأحذذرزوامبذذذاتمأدذذؾقةمبقمم 

 اظ رورةماٌفـقةموايرصقةم.................
   أٓب ادلزْٜ األٍٝ

أذــتركػبطرغــقػاضتحــرغضػواالتغــفقػواضطدــفردةػطــعػبــفشؽػاضطتؼطــغنػســؽػارتصــفبػػػ
واشطظػاضدرشظػبفإلصراهػطوضوعػاالتؼفمػاألولػبـؾنػبـثػسـؽػأظغـسػبـفشؽػاضطتؼطـغنػسصـرةػػػػػػػػ

واػدــوغفػرضــؽػذضــكػضػــفنػحصــظػطــنػاضطدــروشفتػودــفردعمػبتػــدغمػخطــػػػػارتصفبؼــفػواتغػــ
ارتصفبػاضجرغطظػوشدػوشطتػاضجرغطظػبظفنػرضـؽػذضـكػاضتحـرغضػواالتغـفقػواضطدـفردةػ،ػرضـؽػػػػػػػ

ػاضظحوػاضطبغنػبفضتحػغػفت.
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 ٝث٘بء ػ٢ِ ٛنا إُٞق ٝاُزقٔني اُجبَٝ ادلؼ٤ت 
اء التحػػريض والمسػػاعدة )لبػػاقي فقػػد تػػـ الػػزج بػػالمتيـ األوؿ فػػي بػػراثف ىػػذا االتيػػاـ بادعػػ 

المتيميف( والذي لـ يقػـ عميػو ثمػة دليػؿ مػادي .. عمػي نحػو يػنـ عػف عػدـ إلمػاـ النيابػة العامػة 
بظػػروؼ الواقعػػة ومثبسػػاتيا ، وأنيػػا لػػـ تحػػط بمػػا ىػػو ثابػػت بػػاألوراؽ .. وقػػدمت المػػتيـ األوؿ 

 لممحاكمة عف اتياـ ال يمت لو بصمو .
ػفئعــــــــــــــــــاضوش

المستيمة بالمحضر المػؤرخ ابمهاؿ  ل عمه أ سرت عة  األ راؽ .. تتمخص واقعات االتياـ 
.. ...... رةػػ س معهلػػث ع ػػـ المحػػرر بمعرفػػة المقػػدـ / ......م ػػهءا ..  11.55اب ػػهعط  -/-/-

مف األرهبب ع ة د لهدث  ط  م ػاح عاػب ألػد ابملػالت ، قد تبمغ إليو مف رالب  أة  الذي أورد 
 ابزةػهجكمػا تبػيف تنػاثر  تعػ ف بػ  أف ابملػؿ م اػؽ ع  ػر إلصػهـ .. قؿ إلي مكػاف الحػادث انت وحيث

 )صهلب ابملؿ( .وقد تقابؿ م  المدعو/ ...... أمهـ ابملؿ ، 
 ٝاٍزٞوك هبئال

بطاأػػهت وكػػذا ثثثػػة فػػوارغ ـ  39×  7.62ظػػرؼ فػػهرغ ع ػػهر ( 29بأنػػو عثػػر عمػػي عػػدد )
 صػػذا لػػذاء ـ  ، 5وكػػذا أربعػػة فػػوارغ  95×  3.22وكػػذا واحػػد مقػػذوؼ عيػػرا  12ررطػػ ش ع ػػهر 

 ر ه ب .
 ٝثبُلُٞف ايل احملَ 

،  عمةهع ػط وعثر عمي ثثث طمقات ابرهرةب عهبصهمؿ ،  صذا ابداراب ، تبيف تيشـ الزجاج 
مةم عػػط مػػف قػػرر بأنػػو حػػاؿ تواجػػده بالمحػػؿ مػػ  شػػقيقو فوجئػػا بقيػػاـ ابمةةػػب عا ػػ  ابمػػذص ر .. 

ابةهر ػط ععػهرة عػف )آبػب ،  ررطػ ش ممثمػوف ويحممػوف األسػمحة ر عه( األ رهص )عددرـ امهة ط تأ
، وقد قاموا بإطثؽ أعيرة نارية خارج المحػؿ إلرىابيمػا ،  طعةةهت( ف ال عف أ الط ع  هء .. 
ررػهب ابمػ اطة ف  ػمهةه بثػدـ تػدرالـ ..  مػف مرتصعػب اب اعثػط عهبػدب ؼ باملػؿ ػ ثػـ قػاـ مجموعػػو  ا 

ص ػػه  إحػػداىما ماركػػة. صمػػه صػػهف رةػهؾ  ػػ هرت ف  أ درمػػه  رصػػهف )أرػػر  رهرةػػ  .وظمػػت مجموعػػة 
 ر  ةدا  ف رةه ف ب ابا ف( .ى : واألخر   رات  .. ةع تب ابا ف ػ. 

 ٝػٖ ٕٝق ٓورٌج٢ اُٞهؼخ 
 أةلػػـ ومػػنيـ مػػف كػػاف يرتػػدي الجمبػػاب ، صػػهف  رتػػدى ابمالعػػس اإلفرةة ػط  قػػرر بػػأف بعضػػيـ

 . )ذصر عث له عهبمل ر( .....مف االستيثء عمي كمية كبيرة مف تمصة ا 
 ٝأهكف هبئال 
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مومتمهقؼؾفم  مباظلاضنماظقؿينمواظقلرىم، م.. مذؼقؼف مغؿجمسـمايادثمإصابة مضد بأغف

مظؾؿلؿصػلم.

 ٝػوت مُي 
كما زعـ بأنو .. .....ابمل ر عتلر ز ابطاأهت  ابس ارغ  تـ ابة ر عف قرر الضابط محرر 

 مرتكبي الواقعة جراء طمؽ ناري ؟!. قد تـ النشر عمي المستشفيات عف قدوـ أحد
 ِٓؾٞظخ 

ػبغنػ ػطن ػطصفب ػثطظ ػأن ػاضضفبط ػعذا ػأتؽ ػأغن طن
ػطرتصبؽػاضواشطظػ..ػحتؼػغػومػبفضظذرػرظػػ؟!.

 ًٔب أصجذ زلوه احملٚو
عأةػػ  مصػػهب عتلتػػؾ  الػػذي اثبػػتإب ػػ  ابتأر ػػر ابطعػػب ابرػػهص عػػهبمةةب عا ػػ  ..  أنػػو قػػد ورد 

وتػـ بدارا ط باأدـ اب مةػب ،  ظلػر ابأػدـ اب مةػب مػف طاػؽ ةػهر  ، عهإلصعق ابصع ر ..  ةرح عهبةلط ا
 ابمتلتصط مق لد ث ت ـر عهبأدـ اب مةب ............ ابخ .إصثح الجروح 

 -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
عمثرفػط ابراةػد / ....... ابػذ  أ رد مػف رالبػ  زعمػه .. م ػهء  0.91تحرر محضر السػاعة  

بأنػػو أبمػػغ كافػػة ..  ا ػػتطرد اب ػػهعط عػػهةال .. رتكبػػي الواقعػػة أنػػو قػػاـ بعمػػؿ خطػػة الغمػػؽ لضػػبط م
 األكمنة.

 ٝهل أٍلو ٓب رولّ ػٖ إٔ 
( 2888ابتب تلمؿ أرعهـ .... لمراء ابا ف )م د ؿ تـ ضبط السيارة ماركة كيا السيراتو  

 وذلؾ عف طريؽ االشتباه .. وتبيف أف بداخميا 
 .م)اٌؿفؿماظـاعـ(م............ 

 رمزسؿامبأغفامدبصماٌؿفؿم/م......م)اٌؿفؿماظعاذر(م.أنثارمدعاءمضر 

فػب  اعثػط اب ػط  ابم ػاح قرر بػأنيـ اشػتركوا ابمل ر أف اب رص ابم ع ط وزعـ محرر 
باثػالج ،  أةػ  عػد  .... درػؿ م ت ػسب وأف المتيـ العاشر أصيب في كتفػو ملؿ االتلهـ ابمهاؿ .. 

والمػػدعو/.... )ابمػػتلـ ابرػػهمس ع ػػر( ....  وكػػذا المػػدعو/ا ػػترؾ مثػػ  ابمػػتلـ ابمصػػهب ابمػػذص ر 
 وخخريف . )ابمتلـ ابراعق ع ر(

 ًٔب أهكف زلوه احملٚو 
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ابثهـ ،  تلصؿ عاب تأر ر طعب رهص عهبمصهب  ......... بأنو انتقؿ إلي مستشفي 
..  أاةهء  ة د ملرر أدي إلي مكاف دخوؿ بالصدر  أورد بأنو مصاب بعيار ناريابمذص ر .. 
سائؽ توؾ ..  ابذ  عرر عأة  ....ابذ   دعب / تقدـ إليو أحد األشخاص  ت سب ابمل ر عهبم

 توؾ ، وأنو عثر عمي المصاب المذكور أماـ المستشفي فقاـ بنقمو لداخميا .
 .......ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 

أ ػػسرت بػػأف تحرياتػػو زعػػـ ابػػذ  ..  ......م ػػطر عمثرفػػط ابمأػػدـ /  ر تحريػػاتضػػتحػػرر مح 
 الواقعة كث مف : وراء ارتكابعف أف 
 ................................اٌؿفؿماظـاظث(م.ممم( 

 ................................؟؟؟؟؟(م.ممممم( 

 ................................اٌؿفؿماظلادس(.ممم( 

 ................................اٌؿفؿماظـاغل(.ممممم( 

 ٝمُي ثبالّرتاى ٓغ
 ................................اٌؿفؿماظـاعـ(م.مممم( 

 ................................اٌؿفؿماظؿادع(.ممم( 

 ................................اٌؿفؿماظعاذر(.ممم( 

طمػػػػب محػػػػرر أ  أدبػػػػط إال ابػػػزعـ عهرتصػػػػهب  ػػػػهبسب ابػػػذصر با اعثػػػػط ..  وبػػػدوف أي معمومػػػػات
 يـ مف أسمحة نارية وذخائر ....وضبط ما مع اإلذف ع عطلـ المحضر استصدار

  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
تبػيف أف ..  ابذ  أ ػهر أةػ  عتصا ػؼ ابتلر ػهت ....عمثرفط ذات ابمأدـ /  تحرر محضر أخر 

 وراء ارتكاب الواقعة كث مف :
 .............................اٌؿفؿماظؿادع(م.مممم( 
 .............................رابع(م.)اٌؿفؿماظمممم 
 .............................اٌؿفؿماياديمسصر(م.مممم( 

حضار سالفي الذكر .  وبدوف أي معمومات أخري .. طمب محرر المحضر اإلذف لو بضبط وا 
 -/-/-ٝيف زلٚو أفو ٓئهؿ 
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ضػمف المػرتكبيف  )ابمػتلـ ابرػهمس( ....أف المدعو/ اب هعؽ عأة  تع ف  زعـ محرر المحضر 
ل هر  . ط.. لمواقعة   اب أ  ه اإلذف ع عط   ا 

  -/-/-ٛنا ٝثزبه٣ـ 
.. مل ر أ رد مػف رالبػ  أةػ  ةظػرا برطػ رة ابػعالغ ،  مػه   ػصا  مػف  ......حرر المقدـ /  

 ػػر ثط  ف ر ػػط مةلػػه إرطػػهر  رفػػط عما ػػهت ابةةػػدة  فقػػد تػػـ اتخػػاذ إجػػراءاتتلد ػػد بنمػػف ابثػػهـ .. 
لد د ػػػط فػػػب وعمػػػؿ أكمنػػػة غمػػػؽ هرات ابم ػػػتردمط "  اب ػػػ  أوصػػػاؼ الجنػػػاة ابتثمػػػ ـ  ابة ػػػر عػػػف " 

مهرصػػط ص ػػه  ػػ رات  ..  .....()أسػػفر إحػػداىا عػػف ضػػبط السػػيارة رقػػـ رطػػ ط  ػػ ر رػػر ب ابةةػػهة 
وتبيف أف السيارة مستخدمو فػي الحػادث ومػف بيػا ضػمف " !!   عط عله  رصهف  حمراء الموف"

 مرتكبي الواقعة.
 ا٥ر٤خ  صْ مت إلاه اُز٤ٕٞبد ُٚ ثبختبم اإلعواءاد

ػدةػططفغظظػطدرحػاضحفدثػ...........ػرفإ -ػأ
 إرفدةػطظفشذظػاضطجظؽػرضغؼطفػرنػظروفػوصغغغظػارتصفبػاضواشطظػ............ػ -ػب

ػحصرػوسحصػاضطػفراتػواضطحالتػاضطالصػظػواضطجفورةػضطدرحػاضحفدثػ................. -ػج
ػ.........حصرػوسحصػرالشفتػوتطفطالتػوخالسفتػاضطجظؽػرضغؼطفػ.............. -ػد
ػحصرػوسحصػاضظورغفتػاضخطرةػواضطدجضغنػاضطغرجػرظؼمػحدغثفػػ...............ػػػػػػػ-عـ
 تططغمػاضظذرػرنػأوصففػاضطدروشفتػاضطدتوضؽػرضغؼفػ.ػػػػػ -ػو

ػاالدتغفدةػطنػاضططضوطفتػاضطصفدرػاضدرغظػاضطوثوقػسغؼفػ. -ػز
 ٝاٍزٞوك زلوه احملٚو أٗٚ ثز٘ل٤ن اُج٘ٞك أٗلٚ اُنًو 

 ٓورٌج٢ اُٞاهؼخ ْٛ ًال ٖٓ  رجني ُٚ إٔ
 .........................اٌؿفؿماظؿادع(م.ممممم( 

 .........................اٌؿفؿماظـاعـ(م.ممممم( 

 .........................اٌؿفؿماظعاذر(م.مممم( 

 .........................اٌؿفؿماظـاغل(م.ممممم( 

 .........................اًاعس(م.)اٌؿفؿمممممم 

 .........................اٌؿفؿماياديمسصر(م.مممم( 

 ......................... اٌؿفؿماظلادس(م.مممم( 
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 .........................اٌؿفؿماظـاظث(م.مممم( 

 .........................اٌؿفؿماظلابع(م.مممم( 

 ......................... اٌؿفؿماظرابع(م.ممم( 

 .........................اٌؿفؿماظرابعمسصر(م.مممم( 

 .........................اٌؿفؿماًاعسمسصر(م.مممم( 

 .........................اٌؿفؿماألول(م؟؟مممم(. 

 .........................اٌؿفؿماظـاظثمسصر(م.مممم( 

 .........................اٌؿفؿماظـاغلمسصر(ممممم( 

  ٝأهكف هبئال
ل ػػػهررـ واسػػػتئذاف اإلةػػػراءات بأنػػػو بعػػػد تقنػػػيف   عػػػداد عػػػدة ابة هعػػػط ابثهمػػػط ع ػػػعطلـ  ا  وا 

 فقػد تػـ ضػبط كػث مػف ..وفي أحد األكمنػة  ........ ابتة  ؽ مق  عهط معهلث مرصز مأموريات 
  : 

 ......................... 

 ......................... 

 ......................... 

 ......................... 

  / عاػػب ةػػ اؿ عال ػػتؾ عاػػر عداراػػ  عاػػب ........................كمػػا عثػػر مػػ  المػػتيـ ..
.. زينػة حديديػة خوكذا عػدد اثنػيف  HT 8348ـ تلمؿ رعػـ  9×  7.62عةدع ط آب ط ع هر 

 ألدارمه فهر ط  األررى عله عدد ع ر ف طاأط مف ذات ابث هر اب هعؽ .

  / عاػػػب ةػػػ اؿ عال ػػػتؾ عاػػػر عداراػػػ  عاػػػب عةدع ػػػط آب ػػػط ع ػػػهر....كمػػػا عثػػػر مػػػ  المػػػتيـ ..  
   وكذا عدد اثنيف خزينة،  44158 رعـ أرر  56841985ـ عمأعض لد د عرعـ  9× 62.

 تلت ى ألدارمه عاى  تط ع ر طاأ  .

  / ع ف ط هت مالع   عاب  الح أع ض .........................وعثر م  المتيـ . 

 )مط اة(.

 احملٚو هبئال ثؤٗٚ  صْ اٍرتٍَ زلوه
مباظؼربمعـمعلاطـفؿم.،مم..........،مم...............م،م............ضدممتمضؾطمطؾمعـم/م 
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 ٝأهكف ثؤٗٚ مل ٣زٌٖٔ ٖٓ ٙجٜ ثبه٢ ادلزٜٔني 
. يوجد بينػو .....وزعـ بأنو بمواجية المتيميف المضبوطيف اعترفوا بأف المتيـ اليارب /  

االنتقػاـ مػف المجنػي ..  .......ابمػتلـ / فات .. فاتفؽ وطمب مف وبيف المجني عميو بعض الخث
فاستحسػػف عميػػو عػػف طريػػؽ سػػرقتو باالسػػتعانة بػػ خريف .. عمػػي أف يقتسػػموا غنيمػػة السػػرقة .. 

.. وقػاـ باالتصػاؿ ........ وبدأ يدير ويرتب لمتنفيذ ، وعرض األمر عمػي المػتيـ /  األخير الفكرة
.. لتصػريؼ ......تفػاؽ عمػي السػرقة .. ثػـ االتفػاؽ مػ  المػتيـ / بالمتيميف اآلخريف .. وتػـ اال 

.. عمػػي أف يكػػوف لػػو نصػػيب مػػف المسػػروقات .....المسػػروقات .. كمػػا تػػـ االتفػػاؽ مػػ  المػػتيـ / 
 فضث عف رعاية أسرتو نظرا ألنو سيختفي عف سكنو لفترة بعد الواقعة .

 ٝػوت مُي 
،..مبؿففقذزمم.....،مم.....ةم..مصؼذاممطذلمعذـم/ممممبدأوامؼبماإلسدادمواظؿففقزمالر ؽابماظقاضعذم 

م...بؿففقزمض عةمدلحمأخريم..موضامماٌذؿفؿم/مم.....،مم...ض عرمدلحمبظلم،موضامماظصؼقؼانم/م

م.م......موفقزمدقار فم،موضاممبؿففقزماظلقارةماألخرى/

 صْ هبٓٞا 
ؿ والخػػروج .. .. لتحديػػد طريقػػة الػػدخو...برصػػد المحػػؿ محػػؿ الواقعػػة بمعرفػػة المػػدعو /  

واستطرد محرر المحضر في شػرح لمواقعػة .. وطريقػة ارتكابيػا مػف نسػيج خيالػو دوف ثمػة دليػؿ 
 عمي صحة ما زعمو .

 ِٓؾٞظخ 
خاللػادتػرانػعذاػاضطحضرػغتضـءػوبجـالنػاظتغـفنػػػػطنػ

وجودػثطظػدورػضضطتؼمػاألولػسؽػاضواشطظػسغطـفػرـداػػػ
طفػزرطػػاضضـفبطػ)بـالػدـظد(ػطـنػأظـػػتوجـدػخالسـفتػػػػػػػػ
بغظػػوبغنػاضطجظؽػرضغؼطفػوأظػػأبديػسصرةػألحدػ
اضطتؼطغنػضالظتػـفمػطظـػػبدـرشتػػ،ػأطـفػسغطـفػرـداػػػػػػػ
ذضــكػطــنػأرطــفلػاضتجؼغــزػواضتــدبغرػواضتخطــغطػػػػػػ
ــظػػ ــضحظػواضدـــغفراتػوتـــدبغرػطرغػـ وتجؼغـــزػاألدـ
اضدخولػواضخروجػوتصرغفػاضطدـروشفتػوإخغفئؼـفػ..ػػػ
وطفػإضؽػذضكػسضمػغدتطعػاضضـفبطػاضطزرـومػبوجـودػػػػ

دورػضضطتؼمػاألولػسـؽػجطـظػطـفػتػـدمػ..ػوعـوػطـفػػػػػػػثطظػ
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غؤصدػأنػاضزجػبفدـطػػسـؽػاضواشطـظػصـفنػبفضصغـدػػػػػػ
واضتضغغــقػوبــدونػثطــظػدــظدػصــحغءػ،ػسضــالػرــنػأنػػ

ػاضطتؼمػضغسػضػػثطظػدوابقػ.
  -/-/-ٝثزبه٣ـ 

الػػذي أشػػار مػػف خثلػػو بأنػػو لػػـ يسػػتط   ......محضػػر بمعرفػػة ذات المقػػدـ / تػػـ تحريػػر 
 ( .. إال أنو حضر مف تمقاء نفسو.......)المعترؼ عميو مف المدعو/ ضبط المتيـ األوؿ 

ػػعذاػ..ػوحغثػأحغضتػاألوراقػإضؽػاضظغفبظػاضطفطظ
ػػاضتؽػتوضتػاضتحػغقػرضؽػاضظحوػاضتفضؽ

كَ٘تجذ ُتٚ األهتٞاٍ  -/-/-)ادلزْٜ اُضبُش( ثزتبه٣ـ  ......ٓغ ادلزْٜ / ثبُزؾو٤ن  
 ا٥ر٤خ :

وكػذلؾ كػاف ،  ....... صهف  صػاح  ػ هرت  بػد  ابمػدع / . ......بأف ثمة شخص يدعي / 
 .....لصػاحب  ......وفي أحد األياـ قرر المدعو/.. ..... صاح   هرت  فػب ذات  ......ابمدع / 

مف  رص بد   ملؿ  عؽ  أرذ مةػ  ةأػ د  ةصػب عا ػ   ص ػر " تجيب لو حقو " عأة   لتهج ةهس 
.. ع ػرط أال  أػـ  ابمةسػذ ف عهبلصػ ؿ عاػب  بالكامػؿمحػؿ وسػرقتو الفيو يريد تكسير ب  ابملؿ .. 

 .م ر عهت تثهعلـ فأط   أ م ف عت ا ـ ابأ بء مف ابم ر ؽ عؿ  لصا ف عاب 
 .... ٝاٍزٞوك هبئال ثؤٕ ادللػٞ / 

إالمأغفذذذؿمصصذذذؾقامؼبم ـػقذذذذماٌ ؾذذذقبم..مصؼذذذامممم......مأح ذذذرمأذذذذكاصمعذذذـمعـ ؼذذذةمم

م..مومتماال ػذاقمصقؿذامبقذـفؿمسؾذلم ـػقذذمػذذهممممممم..مباال ةالمبذاٌؿفؿنمايذاظقنمم......اٌدسق/

ماظعؿؾقةم.

  متٝأٙبف ثؤٕ اُوج٘ ػ٤ِٚ 
.. .....بطريػػؽ ( -/-/-)أ  عتػػهر خ بمسػػكف المػػتيـ منػػذ سػػتة أيػػاـ سػػابقة عمػػي التحقيػػؽ  

ابمتلمػ ف اب ػهعق ،  ابرػهمس ، ) ....،  ....، .... ، وكاف برفقتو المػدعو/ اب هعط ابثه رة م ػهءا 
  اباهةب( .

 .وال يعرؼ شكمو ووصؼ باقي المتيميف ..  ......وقرر صراحة بأنو ال يعرؼ 
 .. هوه ...)ادلزْٜ اخلبٌٓ( ّٜٝورٚ  ....ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادللػٞ/ 

 ابذرهب إب    ةد عةػد  عػهعب ابمتلمػ ف )ف مػه .. ....بأنو تمقي اتصاؿ ىاتفي مف المدعو / 
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  ػػ تـ ويجػػب الوقػػوؼ معػػو ، م ػػصاط بػػد  صػػد ؽ بلػػـ ؾ وأخبػػره بػػأف ىنػػاابمػػتلـ األ ؿ( .... عػػدا 
 11مػػرة أرػػر  اب ػػهعط ... اتصػػؿ بػػو المػػدعو / ،  فػػب اب ػػـ  ابتػػهبب ..........ابت ةػػ  إبػػب مةطأػػط 

وتػػـ تنفيػػذ إبػػب ل ػػث ابملػػؿ )مصػػهف اب اعثػػط( وبالفعػػؿ توجػػو معيػػـ م ػػهءا  طاػػب مةػػ  ابل ػػ ر ، 
 ....، ... تلمهف /  أ هر عأف اب الح ابم تردـ  رص ابمالواقعة .. 

 ِٓؾٞظخ 
ضمػغػررػعذاػاضطتؼمػبثطظػإذفرةػإضؽػاضطتؼمػاـألولػػ
ــرضػػػػػ ــظػأوػطح ــؽػارتصــفبػاضواشط دــوانػصذــرغكػس

ػرضغؼفػ.
 )ادلزْٜ اَُبكً( .......ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادلزْٜ / 

)ابمػػتلـ  ....ألف شػػقيؽ المػػدعو/ ..  أةػػ  عػػد تػػـ ابأػػعض عا ػػ  فأػػط أنكػػر صػػمتو بالواقعػػة 
كما أنو ال يعرؼ أيا مف المتيميف سوي شػقيقو ( .. أمه عف اب اعثط فال  ثاـ عةله  ػبء .. اباهبث
 . فقط

 )ادلزْٜ اَُبثغ(...../ و٤ن ٓغ ادلزْٜ  ؾًٔب أٗٚ ثبُز
وبمقػػابمتيـ عهمػػه عهالتصػػهؿ عػػ  رهتس ػػه  ا ػػتدع   .. ..  .....، ..... اعتػػرؼ بػػأف المػػدعو / 

. ...امػػػط  ػػػرص صػػػهلب ملػػػؿ .. ةصػػػب عاػػػب /ه بػػػأف وأخبػػػرو د عةػػػدرـ عػػػهعب ابمتلمػػػ ف .. ةػػػ  
وفػػػي يػػػـو ( .. عهبم ػػػر عهت ف م ػػػهس دأف   ػػػرع ا ابملػػػؿ مأهعػػػؿ رم ػػػ ف أبػػػؼ ةة ػػػ  )ويريػػػدىـ 

وأخػري ابص ه  ػ رات ا )لمػراء اباػ ف( مستخدميف السيارة  ا ترص ا فب اب رعط .. الواقعة توجو معيـ 
.. كمػا قػرر بأنػو قػد تػـ ....، .... لمدعو/ كما استخدموا أسمحة تخص امهرصط ر  ةدا  ف رةه .. 

..  تػػـ  ػػعط ةة ػػ ألػػؼ  021مقابػػؿ مبمػػغ )تػػهةر مرػػدرات(  ...ب ػػرص  ػػدعب /  ....بيػػ  كيمػػو 
 ألؼ جنيو منيـ . 021مبمغ 

 )ادلزْٜ اُضبٖٓ( هوه  ......ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادللػٞ / 
 ا ػػػترداـ . عمػػػي سػػرقة محػػؿ .. اتسػػؽ مثػػ  ..  ......بأنػػو تمقػػي اتصػػاؿ مػػػف المػػدعو / 

 حصػيمة السػرقة اقتسػاـمثلػـ أ ػالط .. عاػب أف  ػتـ وباالشتراؾ مػ  خخػريف اب  هرة ابرهصط ع  ، 
عاػػ لـ عهبت ػػه   ..  عهبسثػػؿ تػػـ ابتأهعػػؿ  ػػـ  اب اعثػػط ..  تػػـ تةس ػػذ اب ػػرعط ..  عػػد تػػـ  ػػعط  فػػب الػػد 

)المػػتيـ  ......وأف صػػاحب فكػػرة السػػرقة ىمػػا / اب ػػهعط اباهباػػط صػػعهله ..  -/-/-ابصمػػهةف  ػػـ  
)المػػتيـ التاسػػ ( وأنيمػػا كانػػا يراقبػػوف المحػػؿ منػػذ أربعػػة أشػػير  ......الحػػادي عشػػر( والمػػدعو/ 

 سابقة عمي الواقعة وعمموا أف بو ذىب كثير ويقؼ فيو )شاب صغير( .
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 ِٓؾٞظخ 
ضمػغذرػعذاػاضطتؼمػطنػشرغبػأوػبطغدػإضؽػاضطـتؼمػػ
ــظػ،ػأوػػػػػ ــؽػارتصــفبػاضواشط ــألولػدــوانػصذــرغكػس ا

ػحرضػرضغؼفػ.ط
 ٝجتله اإلّبهح

إظلمأغفمضذررمبذأغفؿمحذاوظقامدذرضةمػذذاماحملذؾمعـذذمذذفرمع ذلموظؽذـفؿمملمؼلذؿ قعقامممممممممممم

بغذاكمبلؾبموجقدماظؽـريمعـماحمللتمعػؿقحةم،مص لمسـموجذقدمزحذاممباٌـ ؼذةم..موعذـممممم

نثؿممتم غقريماٌقسدمواً ةمصؾدالمعـمادؿكدامماٌق قدقؽلتممتماال ػذاقمسؾذلمادذؿكداممممم

م.....،مم....قار نم..مطؿاممتمادؿكداممأدؾقةمعؾؽماٌؿفؿانم/ماظل

 ِٓؾٞظخ 
عذاػاضطتؼمػاضوحغدػاضذيػحصـرػططـػػاضتحػغـقػطحـفمػػػػػ

ػتمػاظتدابػػطنػاضظػفبظػ؟!!!
 )ادلزْٜ اُزبٍغ( هوه  ........ٛنا ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادللػٞ / 

ارمضربمواسؿذداءممبداؼةم..مصؼدم لحظمظؾلقدماحملؼؼمبأنماٌؿفؿماٌعروضمسؾقفمبفمأنث 

موبفمسدةمإصاباتم..موبلؤاظفمسـفامزسؿمأغفامغؿفتمبلؾبمدؼقرفمعـمسؾلماظلؾؿم.

 ٝهوه ادلزْٜ 
ولػـ يػتـ اإلشػارة فػي اتصػال عػ   اتسأػه مثػ  عاػب اب ػرعط ..  ......،  .....بأف المتيمػاف /  

 عـ بذلؾ مف ضابط كما تـ الز عاب ارتصهب اب اعثط أ  أة  ابملرض  أقوالو تماما إلي المتيـ األوؿ
 الواقعة .

 021ثَ أٗٚ هبّ ثَوك أمسبء ادلْرتًني يف اُٞاهؼخ رت٤ؼب ٓ 
 ٝمل ٣ْو ايل ادلزْٜ األٍٝ ٖٓ هو٣ت أٝ ثؼ٤ل 

،  ......بؿ قرر صراحة بػأف أصػحاب فكػرة السػرقة ىمػا ) 
 . وأنيما مف اختاروا األفراد المشتركيف في الواقعة.....

 )ادلزْٜ احلبك١ ػْو( .. هوه  ......ؾو٤ن ٓغ ادللػٞ/ زٝثبُ
.. وأف المتيـ األوؿ زبوف عنده ، وأنو أبمغو عػف ثمػة خثفػات بينػو .....بأف لديو ورشة  
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تػػػػػـ االتصػػػػػهؿ  عهبسثػػػػػؿ .. ب ث ػػػػػد لأػػػػػ  ويريػػػػػد بعػػػػػض األشػػػػػخاص  عػػػػػ ف  ػػػػػرص  ماػػػػػؾ ملػػػػػؿ .. 
 لواقعة.الذي جم  عدة أشخاص .. وتـ التقابؿ واالتفاؽ معيـ عمي ارتكاب ا.. ....عهبمدع /

 صْ ىػْ ثؤٕ ٓب رولّ ٝأفربٙ ثٚ ادلزْٜ األٍٝ 
 مت هجَ ػْوح أ٣بّ ٖٓ اُٞاهؼخ 

وأضرمبأنمدورماٌذؿفؿماألولماضؿةذرمسؾذلمذظذؽم..محقذثمضذاممػذقممبؿابعذةماظقاضعذةمعذعممممممممممم 

م......اٌؿفؿ/

 . هوه مبب ٢ِ٣ ....مت اُزؾو٤ن ٓغ ادلزْٜ األٍٝ /  -/-/-زبه٣ـ ٛنا .. ٝث
..م....طاصةماال فاعاتماٌـلذقبةمإظقذفم..موأضذافمبأغذفمطذانممبـ ؼذةمممممممأغؽرماٌؿفؿماٌانثؾم

وملمؼؽـمؼعؾذؿمدذؾبماظؾقذثممممم-/-/-وسؾؿمبأنماظصررةم ؾقثمسـفمصؼاممبؿلؾقؿمغػلفمبؿارؼخم

مسـفم.

 ٝأٙبف 
)اضطـتؼمػاضحـفديػرذـر(ػخالسـفتػشدغطـظػ..ػبدـببػرـدمػػػػػػػػػ....بؾنػبغظػػوبـغنػاضطـتؼمػ/ػػػ 

ػبػػ.ادتطفرتػػتصضغءػاضدغفرةػاضخفصظػ
 ٝهوه ٕواؽخ 

م)  مالمؼعرفماجملينمسؾقفؿا مم....بأغف م، مباألوراقمعـماظزسؿم....( مد ر وأغؽرمعباعمعا

مبؿقرؼ فمظؾاضلماٌؿفؿنمسؾلمدرضةماحملؾماًاصمبفؿا.

 )ٝاُل اجمل٢٘ ػ٤ِٚ( هوه ثبألر٢  .....ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادللػٞ/ 
ومحػػؿ .. .....  أف ملػػؿ  رػص ةةاػػ  /  ابصػهةف عػػ  ابملػؿ مصػػهف اب اعثػطبأنػو مالػػؾ لمعقػػار  

ولـ يخػرج اب اعثط صهف عملؿ ابمسر  هت ..  وأنو أثناء حدوثب  ماص  ر  .. المفروشات المجاور 
ملػػؿ   ػػرعط ابتلطػػـ زةػػهج ... إال عثػػد اةتلػػهء إطػػالؽ األع ػػرة ابةهر ػػط فسػػ ةئ عإصػػهعط ةةاػػ  / منػػو 

المسػػتخدمة فػػي الواقعػػة .. ولػػـ يشػػاىد  ولػػـ يشػػاىد أي مػػف المتيمػػيف أو السػػياراتملت  هتػػ  .. 
 الواقعة ذاتيا.

 وال يوجد بينيما ثمة خثفات. ......وقرر بأنو ال يعرؼ المتيـ األوؿ / 

بػػػػ س رػػػػذا فل ػػػػب .. عػػػػؿ عهمػػػػت ابة هعػػػػط ابثهمػػػػط عم اةلتػػػػ   
عهبمتلـ األ ؿ ..  صمـ  ابد ابمةةب عا   عأة  ال  ثػرؼ ابمػتلـ 
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 . ابمهاؿ  بـ   عؽ ب  ابتثهمؿ مث 
ػالػغطضمػدـببػطـفػشـررهػضـفبطػاضواشطـظػبذـؾنػوجـودػػػػػػػػػ وشررػبؾظػ

ػخالسفتػبغظػػوبغنػاضطتؼمػاألول
 .. هوه.....ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ / 

فخػػرج مػػف . تاأػػب اتصػػهؿ رػػهتسب .. ....،  ....عهبملػػؿ رفأػػ   ػػأ أ  / بأنػػو أثنػػاء تواجػػده  
ف ةئ ع ػ هرت ف مالصػب تأسػهف أمػهـ ابملػؿ .. ذلؾ وأثناء ..  صهة ا عاب   ؾ إ الؽ ابملؿ  المحؿ

. وكػاد أف ....  ةػر  ةلػ   ػأ أ  / " بسػنجو " األ رهص  رتد  ةاعهب  مم ػؾ وىبط منيا أحد 
ثػـ فػوجئ  عله ب ال صرار  عاب  أ أ  ابػذ  ةػر  ةلػ  ملػؿ ابمسر  ػهت ابرػهص ع ابػد  ..يضربو 

فػتـ نقمػو إلػي المستشػفي   فب رةا  ..  أ رهص ماام ف  تمت إصهعتبإطثؽ أعيرة نارية مكثؼ 
 بعد انتياء الواقعة وسرقة المحؿ .

  ال يعرؼ أي مف المتيميف .( ......وأقر صراحة بأنو ال يعرؼ المتيـ األوؿ )
  .......هوه ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ /

أ    ػر  مػف . .......وأكػد بأنػو ال يعػرؼ المػتيـ األوؿ /  ػهعأ  ..  أعػ اؿ بما ال يخرج عف
 ابمتلم ف .

 هوه ...........ًٝنا .. ثبُزؾو٤ن ٓغ اُْو٤ن اُضبُش / 
عمػػي أنػػو ال يعػػرؼ أي مػػف المتيمػػيف وعمػػي األخػػص المػػتيـ  ػػهعأ   مؤصػػدا بػػذات مػػا قػػرره 

  مق ذبؾ عرر عأة   تلم  عأة  مف لرض ابمتلم ف عاب اب رعط ؟!.األوؿ . 
 )زلوه اُزؾو٣بد( .. هوه  ..........ٛنا .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ ادلولّ / 

.. مػػػ  تػػػدارؾ الػػػزعـ بػػػأف المػػػتيـ األوؿ أخبػػػر بػػػاقي بػػػذات مػػػا قػػػرره بمحضػػػر التحريػػػات 
 المتيميف أف بينو وبيف المجني عمييـ خثفات سابقة .

 ؽ٤ش ىػْ يف أهٞاُٚ أٓبّ ا٤ُ٘بثخ 
مبأنماٌؿفؿماألولمأوػؿماٌؿفؿنماألخريؼـمبقجقدم ؾؽماًلصاتماٌزسقعةم..موضد 

مععرصؿفؿمباٌؿفؿم مسؾؿمبأنماجملينمسؾقفؿمذا فؿمغػقا مبعدعا ماظؿـاضضماظقاضحم.. جاءمػذا

ماألولموأضروامبعدمموجقدممثةمخلصاتمععفم.

 
 ٝاٍزٞوك ىاػٔب 
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فأد وأف التحريات التكميمية النيائية أ سرت عف  ة د رالفهت .. بأف تحرياتو األولي 
 ميف الباقيف بذلؾ ؟!.وأنو أوىـ المتيأ سرت عف عدـ  ة د رالفهت 

 ِٓؾٞظخ 
الـــػغوجـــدػبـــفألوراقػثطـــظػطحفضـــرػتدـــطؽػتحرغـــفتػػ
تصطغضغظػ..ػبطفػغؤصدػأنػتراجعػوتظـفشضػاضضـفبطػػػػ
ــغؼمػأظغدــؼمػػػػػ ــؽػرض ــػػدــببػػأنػاضطجظ ــؽػطزارط س
ػالػػػػػػػ ــػ ــألولػوأظ ــفضطتؼمػا ــدمػططــرستؼمػب ــرواػبط أش

ػتوجدػخالسفتػططػػ.
تحصػػؿ المتيمػػيف عمػػي األسػػمحة لػػـ تتوصػػؿ إلػػي مصػػدر .. عػػأف تلر هتػػ  وأشػػار الضػػابط ػ

 النارية والبيضاء .
 دلب ًبٕ مُي

وعـمعبؾةمعام ؼدممبقاغفم..موعـمعبؾةمعامػقمعلذ رمبذاألوراقم..مؼؿفؾذكمزذاػرامسذدممممممم 

..موأنماظذدورماٌـلذقبمظذفم)اظؿقذرؼض(ممممم......وجقدممثةمدـدمظل فامماٌقجفمظؾؿؿفؿماألولم/م

وملمؼذأتمإالممم........عذـمصذـعمخقذالماظ ذابطم/مممممملمؼؼؿمسؾقفممثةمدظقؾمعاديمععؿربموػقمصؼطم

..ماظذذذيمأضذذرماٌذذؿفؿماألولمبذذأنممثذذةمخلصذذاتمصقؿذذامبقـذذفموبذذنممممم......سؾذذلمظلذذانماٌذذؿفؿم/مم

اٌذطقرم..مػذامباإلضاصةمإظذلمسذدمموجذقدممثذةمدذؾبمأومداعذغمأومعةذؾقةممأومسائذدمظؾؿذؿفؿمممممممممم

ـمم ا فاعذفمواظذزجمبذفمؼبمػذذهمممممماألولمعـمػذهماظقاضعةم..ممبامؼ قلمععفمأعرماإلحاظذةماٌؿ ذؿ

اظقاضعةم..مبارؾموععقبموشريمضائؿمسؾلممثةمدالئؾمطاصقةم..موػذقمعذامضبذؼمععذفمظؾؿذؿفؿماألولمممممم

رؾذذبماظذذرباءةملذذامػذذقمعلذذـدمإظقذذفم..موذظذذؽمطؾذذفمسؾذذلماظـقذذقماظذذذيمغؿصذذرفمبؾقاغذذفم ػةذذقلممم

مو أصقلمؼبمدصاسـاماظؿاظلم:

م

م

م

ػ
ػػاضدســـــــفع
ػ
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 زْٜ اُل٤َُ األٍٝ ػ٢ِ ثواءح ادل
إٙ ػِت٢ ذتتخ ك٤ُتَ ٘تبثزاثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ اُٖبكه ػتٖ ا٤ُ٘بثتخ اُؼبٓتخ ُؼتلّ 

عٞك ذتخ كٝه أٝ َٓبٛٔخ ثؤ١ ٕٞهح ٖٓ اُٖتٞه .. ُِٔتزْٜ ٓبك١ ٓؼزرب ػ٢ِ ٝ
األٍٝ يف اُٞاهؼخ اُواٛ٘خ ، ٝٛٞ ٓب جيؼَ ٛنا االرٜبّ سلبُق ُِٞاهتغ ٝاُوتبٕٗٞ .. 

 ٓ٘ٚ . ٍٝمبب جيله ٓؼٚ اُوٚبء ثرباءح ادلزْٜ األ
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  10ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

التػػي  ةمػػق اال ػػتدالالت  بالبحػػث عمػػي الجػػرائـ ومرتكبييػػااب ػػعط ابأ ػػهةب  يقػػـو مػػأمورو 
 . تمـز لمتحقيؽ في الدعوى

 ػ٢ِ إٔ  23ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
تلـ ابله ػػر ابػػذ  ت ةػػد ..................... أف  ػػأمر عػػهبأعض عاػػب ابمػػ لمػػأمور الضػػبط 

 عاب اتلهم  . دالئؿ كافية
 ػ٢ِ إٔ  24/1ًٝنا ٖٗذ ادلبكح 

إذا وجدت دالئػؿ كافيػة فب ابمهدة اب هعأط ،  وفي غير األحواؿ المبينة....................  
عاػػب اتلػػهـ اب ػػرص عهرتصػػهب ةةه ػػط أ  ةةلػػ  ................ ةػػهز بمػػأم ر اب ػػعط ابأ ػػهةب أف 

 ءات ابتلسظ ط ابمةه عط . ترذ اإلةرا
 ػ٢ِ إٔ  52ٝأ٣ٚب ٖٗذ ادلبكح 

بنػػاء عمػػي فػػب مػػ اد ابمرهبسػػهت  ابةػػةح أف ابػػدع ى صػػهبلط برفثلػػه  إذا رأت النيابػػة العامػػة 
 ،  تصاؼ ابمتلـ معه رة أمهـ ابملصمط ابمرتصط ..............ابخ .االستدالالت التي جمعت 
 ػ٢ِ إٔ  048ًٝنُي .. هٚذ ادلبكح 

 ل ػؿ ابػدع ى إبػب  وأف األدلػة عمػي المػتيـ كافيػةأف اب اعثط ةةه ط  أي قاضي التحقيؽإذا ر  
 ملصمط ابةةه هت   صاؼ ابة هعط ابثهمط عإر هؿ األ راؽ إب له ف را .

 دلب ًبٕ مُي
وطنػخاللػجطضـظػاضظصـوصػاضػفظوظغـظػأظغـظػاضـذصرػغتضـءػوبجـالنػتـفمػأنػاضطذـرعػشـدػػػػػػػػػػػػ

تغذــػػوصــذاػضصــحظػإشفطــظػاضــدروىػاضجظفئغــظػضــدهػػاذــترطػضصــحظػاضػــبضػرضــؽػاضطــتؼمػوتغػ
شبـلػاضطـتؼمػتغغـدػػػػػأنػتػومػوتتواسرػأدضـظػودالئـلػصفسغـظػػػػوإحفضتػػإضؽػطحصطظػاضجظفغفتػ..

ارتصفبػػأوػاذتراصػػسؽػاضواشطظػاضطظدوبظػإضغػػ..ػوإالػوجبػرضؽػاضظغفبظػاضطفطـظػأوػشفضـؽػػػ
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ػػػإلشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػ.اضتحػغقػحدبػاألحوالػحغظػاألوراقػأوػإصدارػأطرػبؾالػوج

أما وأف تقـو النيابة بإحالة األوراؽ إلي محكمػة الجنايػات  
دوف تػػػوافر ثمػػػة دالئػػػؿ جديػػػة أو كافيػػػة عمػػػي صػػػحة االتيػػػاـ 

 المنسوب إلي المتيـ فإف ذلؾ  يعيب أمر اإلحالة بالبطثف.
 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 

نم ؽقنمػذهماظقضذائعمواألدظذةمطاصقذةمؼبم ؼرؼذرمعلذؽقظقةممممممصببمأنمؼؿؿم ؼدؼرماألدظةموأ

اٌؿفؿموادؿقؼاضفمظؾعؼقبةمأومإضاعةماظؿـادبمبنمػذهماٌلؽقظقةموعؼدارماظعؼقبةم،موأنمؼؽقنم

مذظؽمؼبمحدودماظؼاغقنمإؼـارامعـماٌصرعمٌةؾقةماٌؿفؿم.

 (8/11/1997ؽ ةا ط  68ب ةط  9378)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ابمرتاسػط ،  أدلتيا أو عناصرىاأف ت تراص اب اعثط مػف  حؽ محكمة الموضوعلما كاف مف  
قائمػػا فػػي أوراؽ  أف  صػ ف دب الػػه ف مػػه اةتلػػت إب ػػ   إال أف شػػرط ذلػػؾ أف يكػػوف استخثصػػيا سػػائغا

فػإذا اسػتند الحكػـ مػف أ راؽ ابػدع ى ،  أسػس صػحيحة، فب األلصهـ  ةب أف تعةب عاػب  الدعوى
 أصػؿ ليػا فػي التحقيقػات ، فإنػو يكػوف معيبػا ال بتنػاؤه عمػي أسػاس فاسػدإلي رواية أو واقعػة ال 

فإف عمؿ القاضي في ىذه الصورة يعتبر ابتػداعا لموقػائ  عل ث إذا صهف ال اار بله فب  بء مةله 
 . وانتزاعا ليا مف الخياؿ
 (6/2/2816ؽ ةا ط  85ب ةط  25951ابطثف رعـ )

 مُي دلب ًبٕ 
يتضػػح سػػهر ـ عهة ة ػػط  ع ػػهة ط عاػػب أ راؽ االتلػػهـ ابمهاػػؿ . مػػه تأػػدـ مػػف مجممػػة  وبتطبيػػؽ 
أو مهد  مثتعػر عاػب ت اةػد ابمػتلـ األ ؿ عم ػرح اب اعثػط  ثمة دليؿتهـ أةله ةهءت را  مف وبجثء 

بػؿ عمػي العكػس ف له عامط صػ رة مػف ابصػ ر ..  أو ساىـف له عأ     اط مف اب  هةؿ  أنو اشترؾ
بمػػػا هطثػػػط عػػػأف رػػػذا االتلػػػهـ معتػػػ ر  ػػػةد  ل ػػػهؿ ابمػػػتلـ األ ؿ ..  ابا اعػػػت ابأ فقػػػد تعػػػددت الحقػػػائؽ

 وذلؾ لثبوت ما يمي :ممه ر  م ةد إب   .. يستوجب القضاء ببراءتو 
 كبُضبثذ أٝال 
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..مضذذذدمأعبعذذذقامسؾذذذلم.....،مم.....،مم......،مم.....أنماجملذذذينمسؾذذذقفؿمذا فذذذؿم..موػذذذؿم/م 

ؿفؿماألولموباظؿاظلمصلم قجدممثةمخلصذاتمصقؿذاممماإلضرارمواظؿأطقدمبأغفمالم قجدممثةمععرصةمباٌ

بقذذـفؿموبذذنمػذذذاماٌذذؿفؿم..موػذذذامدظقذذؾمضذذارعمسؾذذلمزورموبفؿذذانمعذذامدذذ رهمضذذابطماظقاضعذذةممم

(م..موذظذذؽم-/-/-(ممبق ذذرهماٌزسذذقمم لذذؿقؿفمبأغذذفمهرؼذذاتم)اٌذذؤرخممم..........)اٌؼذذدمم/م

واجملذينمسؾقذفم..مدصعذتمممممحقـؿامزسؿمبأنمهرؼا فمأدػرتمظفمسـموجقدمخلصاتمبنماٌؿفؿ

ماألولمسبقماظؿقرؼضمسؾلمدرضةماجملينمسؾقفؿموه قؿماياغقتماًاصمبفؿم.

 كنُي ًِٚ ًٔب أّوٗب ٍِلب 
مف صن  خياؿ ضابط الواقعة ومجرد تخميف ال يقػوـ عمػي ثمػة وسػند أو دليػؿ مػف الواقػ   

 أو القانوف أو األوراؽ .
 ًٔب صجذ صب٤ٗب 

ــػػ..ػػػ  ــظػذات ــفبطػاضواشط ــومػػػػػػػأنػض ــػػاضطزر ــرػتحرغفت ــفػدــطرهػبطحض ــحظػط ــدمػص ــرػبط أش
حغــثػأظــػػبطــدطفػزرــمػبوجــودػخالســفتػبــغنػاضطــتؼمػواضطجظــؽػػ-/-/-واضطظدــوبػضــػػتــفرغخ

رضغؼمػدسطتػاألولػظحوػاظتوانػاالظتػفمػطظؼمػوذضكػبتحرغضػبفشؽػاضطتؼطـغنػرضـؽػدـرشظػػػػ
ػاضحفظوتػاضخفصػبؼمػوتحطغطػػ.

 ٝثؼل ٓضٍٞ اجمل٢٘ ػ٤ِْٜ األهثؼخ 
امماظـقابةماظعاعةم..موإضرارػؿمبعذدممععذرصؿفؿمبذاٌؿفؿماألولموأغذفمالم قجذدمععذفممثذةممممممممأع 

مخلصات.

 كول عبء يف أهٞاُٚ أٓبّ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
.. وفػػػي محاولػػػة لػػػرأب  -/-/-مقػػررا ببيتػػػاف تمػػػؾ المػػػزاعـ المسػػػطرة بالمحضػػػر المػػػؤرخ  

زعـ بػأف المػتيـ األوؿ أوىػـ الصدع ومعالجػة التنػاقض والتضػارب أنػؼ الػذكر .. جػاء الضػابط ليػ
باقي المتيميف بأنو عمي خثؼ م  المجني عمييـ .. وىذا بػث شػؾ محاولػة يائسػة مػف الضػابط 

 لمحاولة عثج ما ىوي فيو مف بيتاف ومخالفة لمحقيقة .
 ًٔب صجذ صبُضب 

أنمضابطماظقاضعةم..مضدمادؿؼلم ؾؽماٌعؾقعةماٌؽذوبةم)اظؼائؾةمبقجقدمخلصذاتمبذنممم 

)اٌذذؿفؿممم......)اٌذذؿفؿماظـاظذذثم(م،ممم.....فؿماألولمواجملذذينمسؾذذقفؿ(معذذـماٌؿفؿذذانم/مممماٌذذؿ
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ماياديمسصر(.

 ٝػ٢ِ كوٗ ٕؾخ أهٞاذلٔب 
 ٝػ٢ِ كوٗ ٕؾخ اُزؼ٣َٞ ػ٤ِٜب 

 كول صجذ ىٝهٛب ٝثٜزبٜٗب 
حيػػث زعػػـ المتيمػػاف المػػذكوراف بػػأف معمومػػة الخثفػػات بػػيف المػػتيـ والمجنػػي عمػػييـ ..  

مػػا يعممػػاف بيػػا .. فػػي حػػيف يػػزعـ الضػػابط بأنػػو أوىػػـ بػػاقي المتيمػػيف بػػأف ثمػػة مؤكػػده وكػػث مني
 خثفات .. وىو ما لـ يأت عمي لساف المتيماف المستقي مف أقواليما ىذه المزاعـ .

 ًٔب إٔ اُضبثذ هاثؼب 
)اضطتؼمػاضثفضث(ػوعوػأولػطنػأذفرػإضـؽػاضطـتؼمػاـألولػوزرـمػبؼتفظـفػػػػػػػ......أنػاضطتؼمػ/ػ 

ػرضػرضؽػارتصفبػاضواشطظػبرطتؼفػ.بؾظػػاضطح
 ػبك ٝهوه ٕواؽخ 

ولػػـ يسػػبؽ لػػو مقابمتػػو أو التعامػػؿ معػػو .. فكيػػؼ عمػػـ بأنػػو نػػو ال يعػػرؼ المػػتيـ األوؿ أب 
 القائـ بالتحريض عمي الواقعة ؟؟!.

 ٝأ٣ٚب صجذ فبَٓب
بأنمباضلماٌذؿفؿنمعبقعذام..مملمؼؼذررمأيمعذـفؿمبقجذقدممثذةمدورمأومعلذاػؿةمظؾؿذؿفؿممممممممم 

دذذقاءمباظػعذذؾمأوماظؿقذذرؼضمؼبمػذذذهماظقاضعذذةم..مبذذؾمأنمععظؿفذذؿمض ذذعمجازعذذامبذذأنمممممممماألول

)اٌذؿفؿماظؿادذع(مممم......اٌلؽقلمسـمػذهماظقاضعةمبرعؿفامواٌك طمواٌدبرمهلامػقماٌدسق/م

)اٌذذؿفؿمايذذاديمسصذذر(م..صؾؿذذاذاممتمادذذؿؾعادمعبذذاعمعذذامدذذ رهماٌذذؿفؿنمممممم......واٌذذدسق/

لموهؼقؼاتماظـقابةماظعاعةم..مومتماظؿؿلؽمواالسؿةذاممصؼذطممماآلخرؼـممبقاضرمعبعماالدؿدال

مبأضقالمػذؼـماٌؿفؿنماظغريمصقققةممتاعام.

 ًٔب صجذ ٍبكٍب  
ػ......سؿنػاضطتؼمػاضحفديػرذرػاضذيػأوردػبذصرػاضطتؼمػاألولػسؽػعذهػاضواشطـظػ..ػوعـوػ/ػػػم

تػدفبػظػ..ػوعوػطـفػغثبـتػػػ..ػسػدػأشرػاضطتؼمػاألولػذاتػػأظػػسغطفػبغظػػوبغنػاضطذصورػخالسف
غػغظفػردمػصحظػطزارمػاضطتؼمػاضحفديػرذرػ..ػوغثبتػأظـػػغحـفولػاضـزجػبـفضطتؼمػاـألولػسـؽػػػػػػػ

ػبراثنػاتؼفمػالػغدػضػػوالػإدؼفمػسغػػ.
 ًٔب صجذ ٍبثؼب
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  اربمو ـاضضمأضقالماٌؿفؿانم)اظـاظثم،مواياديمسصذر(مصقؿذامضذرراهمبصذأنماٌذؿفؿممممممػ

وأغفذؿممماتؿمسؾذلمار ؽذابماظقاضعذةمسؾذلمأالمميلذقاماٌلذروضمممممماألولم..موأغفمػقمماظذذيمحرضذفمم

مدققةؾقنمسؾلمغؼقدمعـفمصؼطم.

 ام صجذ ثٜزبٕ ٛنا اذلواء اُن١ ال ٣ؼلٝ إٔ ٣ٌٕٞ 
 زلبُٝخ إلُٖبم االرٜبّ ثبدلزْٜ األٍٝ ػ٢ِ فالف احلو٤وخ ٝاُٞاهغ 

 ٝاظٜبهٙ مبظٜو ادل٘زوْ ٝاُضبئو حلوٚ 
اؽ فيمػػا بيػػنيـ )مرتكبػػي الواقعػػة( كػػاف يرمػػي إلػػي فػػي حػػيف أقػػر بػػاقي المتيمػػيف أف االتفػػ 

أدؿ عمػي ذلػؾ .. مػف قيػاـ بعػض المتيمػيف وليس اقتساـ حصيمة السرقة بالسوية فيما بينيـ .. 
بالتصرؼ فعث فػي بعػض المصػوغات المسػروقة )وزف واحػد كيمػو جػراـ منيػا( لشػخص يػدعي / 

أال مسػاس بالمسػروقات .. فممػاذا  ألؼ جنيػو .. فػإذا كػاف االتفػاؽ عمػي 021.. مقابؿ مبمغ ...
)المػػتيـ الرابػػ ( ليتػػولى  ......تػػـ التصػػرؼ فػػي ىػػذه الكميػػة ؟! ولمػػاذا تػػـ السػػعي وراء المػػتيـ / 

 تصريؼ المسروقات.
 ًَ مُي ٣ئًل

بفؿانمعزاسؿماٌؿفؿانماظؾذؼـمحاوالماظزجمباٌؿفؿماألولمؼبمػذذاماال فذامم..موػذقمعذاممممم

مؾلمسؾقفؿموزباظػامظؾقؼقؼةمواظقاضعم.ؼؤطدمأنمعامضرراهمؼبمػذاماظصأنمل

 ًٔب صجذ صبٓ٘ب
أنػاضطتؼمػاألولػضمػغذتركػسؽػاضواشطـظػطحـلػعـذاػاالتؼـفمػوضـمػثبـتػأظـػػأطـرػأيػطـنػػػػػػػػػػم

طرتصبغؼفػبططضوطفتػأوػرتفدػأوػططداتػأوػأدضحظػ..ػصطفػضمػغثبتػأظـػػتحصـلػرضـؽػأيػذـؽنػػػػػ
ػضواشطظػ)صطفػزرمػضفبطػاضواشطظ(ػػاطنػطتحصالتػاضدرشظػ،ػوضمػغدبرػأوػغضعػاضخطظػالرتصفبػ

 مُي إٔ اُضبثذ 
مػف أقػػواؿ المتيمػػيف البػػاقيف )مرتكبػػي الواقعػة المعترفػػوف بيػػا( أنيػػـ قػػاموا بتوزيػػ  األدوار  

عمػػي أنفسػػيـ فمػػنيـ مػػف تػػولي مراقبػػة الحػػانوت محػػؿ جريمػػة السػػرقة ، ومػػنيـ مػػف عمػػؿ عمػػي 
ولي تػدبير األسػمحة المسػتعممة فػػي تجييػز السػيارات التػي ستسػتعمؿ فػػي السػرقة ، ومػنيـ مػف تػػ

 الواقعة .
 

 ًٔب أهوٝا ٝاػرتكٞا ٕواؽخ 
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ومتابعػػػػة مػػػػف بػػػػأف ذلػػػػؾ كمػػػػو كػػػػاف يػػػػتـ تحػػػػت إشػػػػراؼ 
 )الحادي عشر( ......)التاس ( و ......المتيماف/

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣ئًل 
بــؾنػاضػــولػبــؾنػاضطــتؼمػاــألولػعــوػواضــعػاضخطــظػواضتــدبغرػ..ػعــوػشــولػطبتــورػدــظدهػػ 

ضصحظػوطخفضفػضضحػغػظػ..ػاضعرضػطظػػخضقػدورػوعطؽػضضطتؼمػاألولػواضزجػبػػسـؽػعـذاػػػوططدومػا
ػاالتؼفمػبالػدظدػ.
 ًٔب صجذ ربٍؼب

اغعدامموجقدمأيمداصعمأومعةؾقةمأومسائدمظؾؿذؿفؿماألولمأومدذؿعقدمسؾذلماٌذؿفؿمعذـممممممػ

اتمعذعممجراءمار ؽذابمػذذهماىرميذةم..مصؼذدمنثؾذتمأغذفمالمسلضذةمظذفموالمدذابؼةمععرصذةمأومخلصذممممممممممم

اجملينمسؾقفؿم..ممبامؼؼ عمباغؿػاءممثةمغقةمظلغؿؼاممعـفؿم..مص لمسـمأغفمملمضبةؾمسؾلممثةم

ذلءمعـماٌلروضاتمأومحةقؾةمبقعفام..مطؿامملمؼـؾتمأغفمعـحمأليمعـمعذر ؽيبماظقاضعذةممثذةمممم

معؼابؾمالر ؽابفام..موػذامطؾفمؼؼ عمباغؿػاءمصؾؿفمبفذهماظقاضعةمعبؾةمو ػةقلم.

 بّوا ٝاُضبثذ ػ
أنػاضطتؼمػاألولػ..ػطفػأنػرضمػبؾنػاضذرطظػتبحثػرظـػػ..ػوألظـػػرضـؽػغػـغنػطـنػأظـػػضـمػػػػػػػػم

غرتصبػثطظػجرمػ..ػوألظػػضغسػضػػدوابق)صبفشؽػاضطتؼطغن(ػوأظػػابغضػاضغدػ..ػسػـدػتوجـػػػػ
إضؽػشدمػاضذرطظػبظغدػػ..ػطدتغدراػرنػدببػاضبحثػرظػػ..ػدوظطـفػأنػغطضـمػبـؾنػاضطـتؼمػػػػػ

ػفدػضػػوزجػبػػسؽػبراثنػاتؼفمػالػغطتػضػػبصضظػ.اضحفديػرذرػشدػص
 دلب ًبٕ مُي 

ومف جممة ما تقدـ .. وعمي الرغـ مف انعداـ وجود ثمة دالئؿ كافية عمػي المػتيـ األوؿ ، 
بؿ ثبوت أكثر مف دليػؿ جػاـز بانقطػاع صػمة المػتيـ األوؿ بيػذه الواقعػة برمتيػا .. إال أف النيابػة 

مت ضده ىذا االتياـ دونما سند أو دليػؿ .. وىػو األمػر الػذي يؤكػد العامة قد خالفت القانوف وأقا
وبمػػا ال يػػدع مجػػاال لمشػػؾ بػػبطثف أمػػر اإلحالػػة فيمػػا تضػػمنو مػػف مػػزاعـ فػػي حػػؽ ىػػذا المػػتيـ .. 

 الذي يجدر وبحؽ براءتو مما ىو مسند إليو .
 

 ك٤َُ اُرباءح اُضب٢ٗ
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ٚ( ٝثٞالٕ هواه ؽجَٚ اُوواه ثبُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ األٍٝ )ثؼل ر٤َِٔٚ ٗلَثٞالٕ 
ػ٢ِ مٓخ ٛتنٙ اُوٚت٤خ ، ٝمُتي الٗؼتلاّ ذتتخ كالئتَ ًبك٤تخ يف ؽوتٚ رْتري ايل 
اّرتاًٚ يف اُٞاهؼخ ثؤ١ ٕٞهح ٖٓ اُٖٞه ٝال اٍزٔواه اؽزغبى ادلزْٜ أًضتو ٓتٖ 

 ذتب٤ٗخ ٝأهثؼني ٍبػخ كٕٝ ػوٗ ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ .
 ٕ ٖٓ اُلٍزٞه ادلٖو١ ػ٢ِ أ 40ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

اظؽراعذذةمحذذؼمظؽذذؾمإغلذذانم،موالمضبذذقزماٌلذذاسمبفذذام،مو ؾؿذذزمماظدوظذذةممممم

مباححاعفاموغباؼؿفام.

 ػ٢ِ إٔ  43/0ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
الحريػػة الشخصػػية حػػؽ طبيعػػي ، وىػػي مصػػونة ال تمػػس ، وفيمػػا عػػدا حالػػة التمػػبس ، ال  

بػػأمر قضػػائي يجػػوز القػػبض عمػػي أحػػد ، وال تفتيشػػو ، أو حبسػػو ، أو تقييػػد حريتػػو بػػأي قيػػد إال 
 مسبب يستمزمو التحقيؽ .

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  31ٝٗلبم ُنُي .. كول ٖٗذ ادلبكح 
ال يجػػػػوز القػػػػبض عمػػػػي أي إنسػػػػاف أو حبسػػػػو إال بػػػػأمر مػػػػف السػػػػمطات 
المختصة بذلؾ قانونا ، كما يجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامػة اإلنسػاف 

 . ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا
 ٛنا ٖٝٓ فالٍ اُ٘ٔ اُلٍزٞه١ أٗق اُنًو 

 ٝٗٔ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ 
اضتفضؽػضػػ..ػغتجضؼػظفعراػأنػإجرانػاضػبضػضػػخطورةػوأعطغـظػحغـثػأظـػػغطثـلػاالرتـدانػػػػػػ 

رضــؽػاضحرغــظػاضذخصــغظػاضطغتــرضػأنػتصــونػطصــوظظػوــالػغحــوزػاضطدــفسػبؼــفػ..ػسػــدػأحفطؼــفػ
روطػاضجفزطــظػاضتــؽػغجــبػأنػتتحػــقػحتــؼػغــتمػػاضطذــروعػبدــغفجػطــنػاضحطفغــظػ..ػووضــعػاضذــػ

ػاضدطفحػبفضظغلػطنػعذهػاضحرغظػ..ػوإالػصفنػاإلجرانػاضطفسػبؼذهػاضحرغظػبفطلػوططغبػ.
 دلب ًبٕ مُي 

عاػػب ابمػػتلـ قػػد اسػػتوجب لمقػػبض  عمػػه ال  ػػدع مةػػهال با ػػؾ أف ابم ػػرع وحيػػث أف الثابػػت  
 ر إبب ارتصهع   اعثط ت ػت ةب مثهععػط ابمػتلـ  ع  ط ت أف تتوافر في حقو دالئؿ كافية   تأ  د لر ت 

.. أما إذا لـ تتوافر تمؾ الدالئؿ الكافيػة فػث يجػوز القػبض عمػي المػتيـ أو تقييػد   مؤارذت  عا لػه
ذا تـ ذلؾ كاف ىذا اإلجراء باطؿ ومعيب .  حريتو .. وا 
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 ٝٛنا ػني ٓب ّبة اإلعواءاد اُز٢ دتذ ٓغ ادلزْٜ األٍٝ 
اٌؿفؿمملمؼؿؿماظؼؾضمسؾقفم..مبؾمأغفمػقماظؼائؿمبؿلؾقؿمغػلفم،ممصعؾلماظرشؿمعـمأنمػذا 

إالمأغذفمضذدممتماحؿفذازهمواظؼذؾضمممممم-/-/-واالدؿػلارمسـمدؾبماظؾقثمسـفم..موذظؽمبؿذارؼخمم

اظذرمضذررتمحؾلذفممممم-/-/-سؾقفمو ؼققدمحرؼؿفمإظلمأنممتمسرضذفمسؾذلماظـقابذةماظعاعذةمبؿذارؼخمممممم

لمربؾذقسمحؿذكماآلنم..موػذذهماإلجذراءاتمضذدمممممماحؿقارقامسؾلمذعذةمػذذهماظؼ ذقةم..موالمؼذزامممم

مسابفاماظؾ لنمؼبمأطـرمعـموجفم.

 اُٞعٚ األٍٝ
أنػاضطتؼمػاألولػشفمػبتدضغمػظغدػػبظغدػػإضؽػشدمػاضذرطظػ..ػوعوػطفػغجزمػبحدـنػػم

اضظغظػضدغػػوأظػػبطغدػصلػاضبطدػرنػاضواشطظػطحلػعذاػاالتؼفمػ..ػوضمػغذـتركػسغؼـفػػػ
ــػػػػ ــكػت ــعػذض ــدػوط ــبػأوػبطغ ــنػشرغ ــظػػػط ــنػثطفظغ ــرػط ــفزهػألصث ــونػدــفرظػػمػاحتج وأربط

ػ واضطخفضغظػضضػفظون
  ٕأعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٠ِ إلم هبٕٗٞ ا 25كول ٖٗذ ادلبكح 

ذا و ط ،    اؿ ابمػػتلـ ابم ػععػأ أف يسػػم  فػػورااب ػعط ابأ ػهةب  يجػب عمػػى مػػأمور لػػـ يػػأت ا 
يجػب عمػى النيابػة و  ابمرتصطبى ابة هعط ابثهمط إ في مدي أربعة وعشريف ساعة عرة  ،  ر ا   بما

  رال  .إطالؽ ا   أ  أعض عـ تأمر عهبا هعط  في ظرؼ أرب  وعشريف أف ت تة ع العامة 
 ٝؽ٤ش ًبٕ ٓب رولّ

المأغذفمملمؼذؿؿمممإ...مم-/-/-ظبمضلذؿماظصذررةمبؿذارؼخممممإوطانماٌؿفؿمضدمضاممبؿلؾقؿمغػلفم

سؾذكمبراء ذفملذامػذقمممممضابطماظقاضعةمو أطذدهمباظذدظقؾماظؼذارعمممممـاضصةرشؿمعبقاظفم...موضاعمأمس

عذعمممكسـماظقاضعةم،موأغفمالمخلصذاتموالمدذابؼةمععرصذةمحؿذمممممتاعامظقفم،موأغفمعـؾتماظةؾةمإعلـدم

اٌذذؿفؿنمسؾذذكماضلمقرمأنمؼؽذذقنماحملذذرضمظؾذذمؿةذذاجملذذينمسؾذذقفؿممبذذامؼؼ ذذعمبادذذؿقاظةماظمم

مار ؽابماظقاضعةم.

 ال إٔ ٛنا اُٚبثٜا
واؿ ىػذا المػتيـ فػورا ، وال مػف حيػث قلـ يعمؿ عمى تنفيذ القانوف ... ال مف حيث سماع أ

لػػى إلػػى النيابػة العامػػة خػثؿ مػػدة أقصػاىا أربعػػة وعشػريف سػػاعة ... بػؿ أنػػو لػـ يرسػػمو إرسػالو إ
بػث شػؾ مخالفػة  اأي بعد ما يزيد عمى ثمانية وأربعوف سػاعة ... وىػذ -/-/-ال بتاريخ إالنيابة 

 وؿ .  أل ـ اجراءات المتخذة حياؿ المتياإلتبطؿ تمؾ صارخة لمقانوف 
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 اُٞعٚ اُضب٢ٗ 
لػبػدـمػاضذـرطظػػػألوذفبػاحتجفزػاضطتؼمػاػيضضبطالنػاضذػتغطنػأنػاضظغفبظػاضطفطظػضمػ

طنػذضكػسؿظؼفػشررتػحبدـػػوتػغغـدػػػواألصثرػدفرظػ،ػبلػػ44طنػألصثرػبدونػطػتضؼػ
ػتراصػػسؽػاضواشطظػ.ذرضؼػاػسؽثطظػدظدػأوػدضغلػصفغصونػضدغؼفػأنػػػػػػػغتػػدونحر

 اُ٘و٘ ػ٠ِ إٔ ؽٌبّ د أروادلوبّ رٞا ٛنا يفٝ
 ةراءات ابةةهة ط ابمثدبتهف ال تة ز إلمف عهة ف ا 35،  34،  صهةت ابمهدتهف  لما كاف ذلؾ

بمػػأم ر اب ػػعط ابأ ػػهةب أف  أػػعض عاػػى ابمػػتلـ ابله ػػر إال فػػب ألػػ اؿ ابتاػػعس عهبةةه ػػهت  ابةػػةح 
،  صػهف مػف  دالئؿ كافية عمى اتيامػو إذا وجدتابمثهعب عا له عهبلعس مدة تز د عاى االاط أ ػلر 

ابمأػػرر أف لهبػػط ابتاػػعس ت ػػت ةب أف  تلأػػؽ مػػأم ر اب ػػعط ابأ ػػهةب مػػف ع ػػهـ ابةر مػػط عم ػػهردتله 
عةس ػػ  أ  إدراصلػػه عله ػػط مػػف ل ا ػػ  ،  ال   ة ػػ  عػػف ذبػػؾ تاأػػب ةعأرػػه عػػف طر ػػؽ ابةأػػؿ مػػف اب  ػػر 

 أارا مف آاهرره  ةعئ عذات  عف  ع عله . هردا صهف أ  متلمه  أر عاى ةس   مه داـ ر  بـ   هردره 
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1345)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
وطذذانمعذذـماٌؼذذررمؼبمض ذذاءمػذذذهماحملؽؿذذةمإنمحاظذذةماظؿؾذذؾسم لذذؿقجبمأنمؼؿقؼذذؼمم

مماىرميذةممبصذاػد فامبـػلذفمأومبإدراطفذامحبادذةمعذـمحقادذفممممممممقاعأعقرماظ ؾطماظؼ ائلمعـمض

 ؾؼلمغؾأػامسـمررؼؼماظرواؼةمأوماظـؼؾمعـماظغريمعامداممػذقمملمؼصذفدػامأوممموالمؼغـقفمسـمذظؽم

ؼصفدمأنثرًامعـمأنثارػامؼـؾئمبذا فمسـموضقسفاموظؽـمطانم ؼدؼرماظظروفماظرم لبذسماىرميذةممم

وهقطمبفاموضتمار ؽابفامو ؼدؼرمطػاؼؿفامظؼقاممحاظةماظؿؾؾسمأعذرامعقطذقالماظذلم ؼذدؼرمربؽؿذةمممممم

أنمذظؽمعصروطمبأنم ؽقنماألدؾابمواالسؿؾاراتماظرمبـتمسؾقفذامماٌقضقعمدونمععؼبمإالم

ماحملؽؿةمػذاماظؿؼدؼرمصايةمألنم ؤديماظلماظـؿقفةماظرماغؿفتماظقفام.

 (4/8/2814ؽ ةا ط  84ب ةط  14778)ابطثف رعـ 
 (6/3/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  3316)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي
مػف  أنيػا قػد خمػتأ راؽ االتلػهـ ابمهاػؿ ...  ،  مػف رػالؿ وكػاف الثابػت مػف جممػة مػا تقػدـ

تراص  ف ػ   ػ ا و لػو أو مسػاىمتوتيانأو إ ؿ ألبب ة عط االتلهـ بامػتلـ اإـ    ر ز امط دب ؿ عهطق  ةه
ورغػػـ ذلػػؾ كمػػو تقػػرر النيابػػة العامػػة حبسػػو احتياطيػػا عمػػى أنػػو ىػػذه صػػ ر  مػػف ابصػػ ر ...   عػػأ
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جػراءات النيابػة عميػو ... إلبطؿ بالتبعية لو كافة اجراء باطؿ وقرار معيب تإالقضية ... وذلؾ في 
ليػو والمخالفػة لمحقيقػة بػث سػند إوؿ مػا ىػو مسػند أل راءة المػتيـ ابػمعػو القضػاء بجػدر وىو مػا ي

 . ةوبإجراءات معيب
 ٍٝاألاُل٤َُ اُضبُش ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ 

 صجتبدإلا٤ٜٗبه ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔل ٖٓ أهٞاٍ اجمل٢٘ ػِت٤ْٜ األهثؼتخ )ّتٜٞك ا
ٍٝ اُتن١ مل ٣ضجتذ يف ؽوتٚ ذتتخ كؼتَ ألاألهثؼخ األٝائَ( يف ّؤٕ ارٜبّ ادلتزْٜ ا

ًضتو ٓتٖ ك٤ُتَ ألرتاًٚ يف اُٞاهؼخ ، ثَ ٝاّيل اا٣ْري  فالكٚٝ أٓبك١ أٝ ٓؼ١ٞ٘ 
هثؼخ ك٤ُتَ هتبٝغ ػِت٠ ثواءرتٚ إلهتواهْٛ ثو٤تبّ ألٞاٍ ٛئالء اُْٜٞك اه... كبٕ أ

 ٝعٞك ذتخ فالكبد أٝ ٓؼوكٚ ٍبثوخ ٓؼٚ .
 رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٠ِ إٔ ؽ٤ش 

أف يغيػر وجػو  مػف  ػأف ذبػؾ بػ  صػح  إذا كاف الػدفاع قػد قصػد بػو تكػذيب شػاىد اإلثبػات
 و بنفسػيايػكػاف لزامػا عمػى المحكمػة أف تمحصػو وتقسػطو حقػو بتحقيػؽ تجر ،  ىفػب ابػدع   الرأي
مسػكت عػف أأمػا وقػد عمػه  دل ػ  إف رػب رأت طرلػ  ،  أو ترد عميػوبب  ه ط األمر مة  ، إعا  ه 

تحقيقو وكاف ما أوردتو ردا عميو بقالو االطمئناف إلي أقػواؿ الشػاىد فيػو غيػر سػائغ لمػا ينطػوي 
 عميو مف مصادرة الدفاع بأف حكميا يكوف معيبا يستوجب النقض .

 (714ص  124ؽ  21س  18/5/1998)ةأض ةا ط 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

دمودذائرماظعـاصذرمممعذـماٌؼذررمأنمحملؽؿذةماٌقضذقعمأنم لذؿكؾصمعذـمأضذقالماظصذفقمممممممم

،موأنم  ذذرحمعذذاممىاٌ روحذذةمأعاعفذذامسؾذذلمبلذذاطماظؾقذذثماظةذذقرةماظةذذقققةمظقاضعذذةماظذذدسق

طباظػفذذامعذذـمصذذقرمأخذذريم،معذذامداممادؿكلصذذفامدذذائغامعلذذؿـداماظذذلمأدظذذةمعؼؾقظذذةمؼبماظعؼذذؾمممم

مواٌـ ؼموهلامأصؾفامؼبماألوراقم.

 (12/6/2814ةا ط  –ؽ  83ب ةط  18363)ابطثف رعـ 
 (7/6/2814ةا ط  –ؽ  83ب ةط  24118)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
باسػػـ المػػتيـ ابػػزج  ػػهت االتلػػهـ ابمهاػػؿ أف علػػداث  مالأ   اعثػػهت مػػف رػػالؿ  وكػػاف الثابػػت

 راص  فػب اب ػط  عاػى ػتأةػ  لمػؿ  ػالح ةػهر  أ    ػر   ا لـ يكف بزعـرذا االتلػهـ عرااف فب  الماثؿ
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ا ػتثمات ممػه أةػ  عػهد  ػ هرة أ  دراةػط عرهر ػط   ػزعـ كما لـ يكفابرهص عهبمةةب عا لـ ،  ابلهة ت
صػػهعط ابمةةػػب إلػػداث إمةةػػب عاػػ لـ أ    مػػف اب  عاػػى أةػػ ػػزعـ اعتدا كمػػا لػػـ يكػػفب اعثػػط ، فػػب ا
رػذ  األفثػهؿ  ػزعـ أةػ   ػرؽ أ  لػه ؿ ع ثلػه أ  .......... أ   ػبء مػف  كما لـ يكػف،  .....عا  /

 ابمهد ط.
ــػػ ــػػوأدفدـ ــؽػاتؼفطـ ــلػأنػطبظـ ــؾنػػػػبـ ــزرمػبـ ــفئمػاضـ اضػـ

أسطفضـػػػػإتغـفنػاضطتؼطغنػرضؼػارتصفبػػوػشؽبتحرغضػبف
ــفنػ ــفػوبؼت ــمػتدــبػػ ..ػوزرط ــكػغث ــؽػإفدهػوإدــظػبػذض ض

ػؾنػثطــظػخالســفتبــاالدرــفنػاضبفطــلػواضطخــفضفػضضحػغػــظػ...ػ
سغطفػبغظػػوبـغنػاضطجظـؽػرضـغؼمػدرتـػػظحـوػاضتغصغـرػػػػػػػ

 . طظؼم ضالظتػفم واضتدبغر

 ٍلود األٝهامأٛنا ... ٝؽ٤ش 
ولم،موضذذرروامألاجملذذينمسؾذذقفؿمضذذدمغػذقاممسلضذذؿفؿمأومصذذؾؿفؿمبذذاٌؿفؿماممسذـمأنمعبقذذعم

عرماظذذيممتلذؽمبذفممممألغفؿمالمؼعرصقغفموالم قجدمخلصاتمبقـفؿموبقـفم...موػقمذاتماأصراحةمب

معامبأغفمالمؼعرفمأؼامعـماجملينمسؾقفؿموالمخلصاتمدابؼةمععفؿم.زولمضارعاموجاألاٌؿفؿما

 دلب ًبٕ مُي
تػطواجؼتؼطـفػػطـػولػ...ػوتأل)اضواضد(ػشدػررضػرضغـػػاضطـتؼمػاـػػػػ....../ػػوصفنػاضطجظؽػرضغػ

ػضػػوالػرالشظػوالػخالسفتػبغظؼطفػػأطفمػاضظغفبظػاضطفطظػ..ػوتطدكػصالعطفػبؾنػالػغطرفػاآلخرػوالػص
 ئًل ٝث٤وني٣ ١ٓو اُنألكٜٞ ا

وؿ قػد انيػار وتسػاقط ... أل أف مبنى االتياـ الماثػؿ فػي حػؽ المػتيـ ا
ذا لـ يكف ىناؾ ثمػة ا  ناؾ خثفات ، وال قصد االتياـ ، و ذا لـ يكف ىإف

ذف إوؿ ... فممػػاذا أل فائػدة أو مصػػمحة أو عائػػد سػتعود عمػػي المػػتيـ ا
 عمى ارتكاب الواقعة . وفاقبسيقوـ بتحريض المتيموف ل

 ٔلٕ ٣َزأاُل٤َُ اُن١ ميٌٖ ٔب ٛٞ ٖ ٗبؽ٤خ أفو١ ... كٓٝ
 ٍٝ ؟؟؟!!ألدلزْٜ آٖ أهٞاٍ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ ٣ِٖٝؼ ٍ٘لا إلكاٗخ ا

ولمأومألسلضذةم ذرب فؿمظؾؿذؿفؿمامممميأمقدغؽارماجملينمسؾقفؿموجإبؾمسؾكماظعؽسمصإنم

ظقذفم...موػذقمممإامػذقمدذـدمممخلصاتمضدمعبعتمبقـفؿم...مصقفمدظقؾمضارعمسؾكمبراءةماٌذؿفؿملذمم
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لذـدممعصقةمدصاعماٌؿفؿموأضقاظذفممبذامؼلذؿقجبماحملؽذؿمبرباء ذفمعذامػذقممممممممؤطدماظذيمؼمعرمألا

مظقفم.إ

  اُل٤َُ اُواثغ ػ٢ِ اُرباءح 
ٝادلَتٞو  –ادليػّٞ اعوائٜتب  –ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔل ٖٓ حتو٣بد ادلجبؽش ثٞالٕ 

.. ٝمُي ُزٜبروٛب ٝر٘بهٜٚب يف ؽن ادلتزْٜ األٍٝ  ......زلٚوٛب مبؼوكخ ادلولّ / 
، ٝٓج٘بٛب زل٘ اكرتاٗ ٝختٔني ؿ٢ هبئٔني ػِت٢ ٓؼِٞٓتبد أٝ ؽوتبئن .. مبتب 

 بُق احلو٤وخ ٓجل١ ٖٓ زلوهٛب .جيؼِٜب رلوك هأ١ خي
 ؽ٤ش إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ 

عمي التحريات باعتبارىا معززه أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله ولئف كاف لمحكمة الموضوع  
إال أنيا ال تصمح وحدىا أف تكوف دليث بذاتو أو قرينة بعينيا عمي الواقعة مف أدبط ، لما ساقتو 

فب لؽ قد اتخذ مف التحريات دليث وحيدا عمي ثبوت التيمة صهف ابلصـ   المراد إثباتيا ، 
 فإنو يكوف فضث عف فساده في االستدالؿ قاصرا في بيانو .ابطهعة ف ، 

 (9/5/2815ؽ ةا ط  84ب ةط  22781)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ا معززه باعتبارىأف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله عاب ابتلر هت لما كاف األصؿ أف لممحكمة  
عر ةط إال أنيا ال تصمح ألف تكوف مف أدبط مهداـ أةله صهةت مطر لط عاب ع هط ابعلث لما ساقتو 

قد اقتصر في التدليؿ عمي ثبوت أ  دب ال أ ه  ه عاب اع ت ابتلمط ،  صهف ابلصـ ابمطث ف ف   
الحكـ  فإففب  لؽ ابطهعف عاب تلر هت اب رطط د ف أف تص ف مثززة عأدبط أرر  ، الجريمة 

يكوف قد بني عمي عقيدة حصميا مف رأي محرر محضر التحري مف تحريو ال عمي عقيدة 
 استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا وىو يعيبو بالقصور والفساد في االستدالؿ .

 (26/1/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  6585)ابطثف رعـ 
 ٝه٢ٚ ًنُي ثؤٕ 

ذا ذفمإذمػذلمالم عذدومأنم ؽذقنممممماظؿقرؼاتمالم ةذؾحممبػردػذامأنم ؽذقنمدظذقلمطاصقذامبممممم 

ذبردمرأيمظةاحؾفامطب عمالحؿؿاالتماظةقةمواظذؾ لنمواظةذدقمواظؽذذبمإظذلمأنمؼعذرفمممممم

عةدرػاموؼؿقددم،موحؿكمؼؿقؼؼماظؼاضلمبـػلفمعـمػذاماٌةدرمؼلذؿ قعمأنمؼؾلذطمرضابؿذفمممم

مسؾلماظدظقؾموؼؼدرمضقؿؿفماظؼاغقغقةمؼبماإلنثؾاتم.
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 (19/4/2886ؽ ةا ط  78ب ةط  18323رعـ )ابطثف 
 دلب ًبٕ مُي 

 -/-/-عتػهر خ .. أنػو بػرغـ أف الواقعػة حػدثت  مف رالؿ أ راؽ االتلػهـ ابمهاػؿوكاف الثابت 
تلر ػهت ..  فػب صػؿ مل ػر ألكثر مف محضر أسماه محضر  ......اب  د ابمأػدـ / وبرغـ تحرير 

لػـ  -/-/-يخ .. إال أنػو وحتػى تػار  مػف مرتصعػب اب اعثػطيزعـ أنو توصؿ إلي شخص أو أكثر  صػهف
 يشر مف قريب أو بعيد إلي اشتراؾ المتيـ األوؿ في الواقعة أو إتيانو ألي مف أفعاليا المادية .

 اال أٗٚ كغؤح ٝثال أ١ ٍ٘ل ٖٓ اُٞاهغ أٝ اُوبٕٗٞ 
أذذذارمزاسؿذذامبذذأنماٌذذؿفؿماٌانثذذؾمضذذدمم-/-/-وعذذـمخذذللم لذذ ريهمظؾؿق ذذرماٌذذؤرخم 

اػـةم..مبزسؿمأغذفمضذاممبؿقرؼ ذفؿمسؾذلمار ؽابفذام..مممممماذحاكمععمباضلماٌؿفؿنمؼبماظقاضعةماظر

موأغفمعـمبثمؼبمغػقدفؿماظػؽرةموداسدػؿمبؿؼدؼؿمخ ةمار ؽابماظقاضعةم.

 ٝمُي ًِٚ ث٘بء ػ٢ِ اكػبء ٌٓنٝة 

وىػػػو الػػػزعـ بػػػأف ثمػػػة خثفػػػات فيمػػػا بػػػيف المػػػتيـ األوؿ  
والمجني عميو .. تجعمو يحمؿ ليـ ضغينة ويرغب في االنتقاـ 

 منيـ .
 اُٞاهؼخ ثوٓزٜب أٍبٍٜب االٗزوبّ  أ١ إٔ

 خلالكبد ٍبثوخ ك٤ٔب ثني ادلزْٜ األٍٝ ٝاجمل٢٘ ػ٤ِْٜ 
وػقماألعرماظذيم ؾنمبفؿاغفم..محقثمأضرماٌذؿفؿماألولمبأغذفمالمؼعذرفماجملذينمسؾذقفؿمممممم 

موالمصؾةمظفمبفؿموالمخلفمبقـفموبقـفؿم.

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
ػالػغطرسـونػاضطـتؼمػػػػػػبلػأنػاضطجظـؽػرضـغؼمػأظغدـؼمػأشـرواػطـفػتػـدمػػػػػػػم وجزطـواػبـؾظؼم

األولػوالػرالشظػضؼمػبػػوالػخالسفتػبغظؼمػوبغظػػ..ػوعوػاألطرػاضـذيػغؼـدمػاألدـفسػاضـذيػبظـؽػػػػػػ
ػرضغػػطحررػطحضرػاضتحرغفتػوبرأيػذخصؽػطظػػوطنػصظعػخغفضػػ..ػاالتؼفمػاضراعنػ.

 ٝال ٣ولػ يف مُي 
العامة .. مف أف تحرياتو  ما زعمو الضابط المذكور مف خثؿ أقوالو أماـ النيابة 
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التكميمية أشارت إلي أف المتيـ األوؿ أوىـ باقي المتيميف بوجود تمؾ الخثفات المزعومة بينو 
 وبيف المجني عمييـ.

 ٝٛٞ أٓو ثال ّي ٓؼلّٝ اُٖؾخ ٝاَُ٘ل 
 ٝمل ٣وٖل ٓ٘ٚ هبئِٚ 

ذذؽمممإالمرباوظةمرأبماظةدعماظذيمسابمهرؼا ذفمبصذأنماٌذؿفؿماألولم..مواظذذيمبذلممممم 

صببمأنمؼفدمماال فاممؼبمحؼفمعـمأدادفم..موذظؽمظـؾقتمخؾقمأوراقمػذاماال فاممعذـممثذةممم

دظقؾمميؽـماظؿعقؼؾمسؾقفمؼبماظؼقلمبذأنممثذةمهرؼذاتم ؽؿقؾقذةمأجرؼذتمأوممثذةمدظقذؾمأخذرممممممممم

مؼصريمإظلماذحاكماٌؿفؿماألولمؼبمػذهماظقاضعةم.

 دلب ًبٕ مُي 
النيابػة العامػة تأكيػدا عمػي صػحة وحيث أف بػاقي أدلػة الثبػوت المسػاقة مػف 

االتيػاـ فػػي حػؽ جميػػ  المتيمػيف .. قػػد عجػزت عػػف إثباتػو فػػي حػؽ المػػتيـ 
األوؿ وال تصمح أف تكوف أدلة سػائغة تبػرر إدانتػو .. األمػر الػذي يؤكػد بػأف 
النيابة العامة قد جانبيا الصواب فػي التعويػؿ عمػي تمػؾ األدلػة لمقػوؿ بنسػبة 

، كما يتضح مف خثؿ قائمة األدلػة أنيػا لػـ تفطػف ىذا االتياـ لممتيـ األوؿ 
توصػػؿ  ......لصػػحيح واقعػػات التػػداعي وذلػػؾ حيػػث زعمػػت بػػأف الضػػابط / 

 لمقبض عمي المتيميف مف األوؿ حتى الساب  .
 إٔ اُضبثذ ثبألٝهام  يف ؽني

ف المتيـ األوؿ ىو مف قاـ بتسميـ نفسو ولـ يتـ القبض عميو بمعرفة الضابط المذكور أ 
مأدؾسمإظلمأغفام .. ممبا ماظعاعة مظديماظـقابة ماظقاضعة مصقرة مباػؿزاز ماظذيمؼؼ ع ماألعر وػق

حرطتمػذاماال فاممدونمدالئؾمطاصقةموبلمدـدمصققحموباٌكاظػةمظؾؼاغقنم..موػقمعامؼؼ عم

موحبؼمبرباءةماٌؿفؿماألولملامػقمعلـدمإظقفم.

 
 

 ث٘بء ػ٤ِٚ 
 هوح احلٌْ ٣ِزٌٔ ادلزْٜ األٍٝ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞ

 ععراءت  ممه ر  م ةد إب   . 
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  ص ؿ ابمتلـ األ ؿ          
 

 ابملهمب     
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 ماجستير في التحكيـ الدولي
 ىارتفورد شاير )انجمترا( جامعة 

 

 .............زلٌٔخ ع٘ب٣بد 
 اُلائوح اُزبٍؼخ 

 
ػػطذصرةػبفضدسفعػطػدطػ

ػطـــــــن
ػ

ػ
 زْٜ ٓ        .............................ا٤َُل / 

 
ػػضــــــــــــد

 
 

 ٍِٞخ ارٜبّ          ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
ػ

 ...........جظفغفتػ ......َُ٘خ  ....... وذضكػسؽػاضػضغظػرشم
  ..........صضؽػجظوبػ .....َُ٘خ  .... اضطػغدةػبرشم

  -/-/- اضطحددػضظظرعف
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33031330999999   - 33031339100399 – 33031000139000موبايل :   Mobile   : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 

 Fax : 0020233359970 Tel : 0020233359996 3303099993333فاكس :  3303099993333تليفون : 

                                                                                                                     Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com ريد االلكترونيلبا   

 www.HamdyKhalifa.com ك :  

ػاضطوضــــــــــــوع
حيث ..  ممه ر  م ةد إب  .. المؤكدة عمي براءتو ......المتيـ /  مذصرة عدفهع  دف ع 
 ملهفظط ابة زة ...  .....بدائرة قسـ  -/-/-بزعـ أنو بتاريخ ابثهمط .. ابة هعط  اتيمتو
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أحرزمبؼةدماالوارمجقػرامزبدرام)ػريوؼـ(مؼبمشريماألحقالم -

 ضاغقغام.اٌةرحمبفام
أحرزمبؼةدماالوارمجقػرامزبدرام)حصقش(مؼبمشريماألحقالم -

 اٌةرحمبفامضاغقغام.
مشريمم- مؼب م) راعادول( مزبدرا مجقػرا ماالوار مبؼةد أحرز

ماألحقالماٌةرحمبفامضاغقغام.

والذي ينـ عف عدـ إلماـ  ابمثدـ  اب ةد  ابدب ؿ ،  ىذا .. وبناء عمي ىذا االتياـ الباطؿ 
اهعت تحط بما ىو صمه أةله بـ وظروفو ومثبساتو ، همط عصل ح  اعثهت رذا االتلهـ ابة هعط ابث
وطالبت باملهصمط عهبمرهبسط باأهة ف ، وقدمت المتيـ عال  ةد ، .. فقد أقامت ىذا االتياـ عهأل راؽ 

 بعقابو وفؽ مواد االتياـ الواردة باألوراؽ .
ػاضوشفئـــــــــع

عهبمل ر  المستيمة بداءة ل عمه أ سرت عة  األ راؽ ..  ابمهاؿ ص واقعات االتياـخمت 
قد وردت .. ابذ   طر مف رالب  عأة  ......الرائد / عمثرفط  مساءا 01الساعة  -/-/-المؤرخ 

ابمهاؿ  تفيد بأف المتيـمثا مهت مف ألد مصهدر  اب ر ط ) ابتب زعـ عأف ابتلر هت أصدتله(  إليو
متخذا مف منطقة .. .....فب اآل ةط األر رة إبب ملهفظط  انتقؿ وأنو ................مف أرهبب 

فب االتةهر فب ابم اد ابمردرة  رهصط  لمزاولة نشاطومصهةه   صةه إلعهمت   مرصزا  م رله  .....
 " . بالجممة والقطاعية رر ابل  ش  ابل ر  ف ابمردر ف " 

 ًٔب اٍزٞوك زلوه احملٚو 
مكانا إلخفاء  ترذ مف  رص   م صة  عف أف المتيـ  أسفرت)ابمزع مط(  بأف تحرياتو 

مهرصط دا    ....رعـ وأنو يستخدـ السيارة ف له ، المعدة لثتجار  تر  ج تةهرت  فب ابم اد ابمردرة 
 في إخفاء وترويج نشاطو اإلجرامي .الة س 

 ٝػ٤ِٚ 
ػاإلذنػبضبطػوتغتغشػذخصػوطدصنػ  ػالدتصدار ػاضطفطظ ػإضؽػاضظغفبظ تمػرسعػاألطر

ػودغفرةػاضطتؼمػ..ػوضبطػطفػشدػغحرزهػأوػغجوزهػطنػطوادػطخدرةػ.
 ٝثبُلؼَ 

 ٕجبؽب 00ه21اَُبػخ  -/-/-ٝثزبه٣ـ 
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أصدرتماظـقابةماظعاعةماإلذنممبذام ؼذدمم..مسؾذلمأنمؼذؿؿم ـػقذذهمخذللمأربذعموسصذرؼـممممممممم 

مداسةم)وذظؽمبعدعامضررتماظـقابةماظعاعةمبأغفامارؿأغتمظؾؿقرؼاتماٌزسقممإجرائفا(؟!.

 نا .. ٝثناد ربه٣ـ اإلمٕ ادليػّٞ ٛ
 َٓبءا حتوه زلٚو 3ه21ٝيف اَُبػخ 

.. عرر مف رالب  زعمه عأة  تةس ذا إلذف ابة هعط ابثهمط .. فأد بمعرفة ذات الضابط السابؽ  
إبب ل ث م صف  وتوجيوا..  ع ة مف أفراد اب رطط ،  .......مساعد الشرطة السري /اصطلب 

 عهـ عستلله  ةاس داراله  متوجيا لمسيارةى  هرد   رهرةه مف م صة  لت وما أف اقتربواابمتلـ 
أفهد عأةله ترص  ابدت  وبسؤالو عف رخصة السيارة  عهـ ع عط   فباغتو الضابط.. 

عاب عدد أاة ف ص س عمه ب  طيات مثبسو.. تـ ابثا ر ع ف  وبتفتيشو( .. .........)اب  دة/
كبيرة مف مادة بنية الموف تشبو جوىر الحشيش  عمي قطعةأع ض ابا ف  لت ى صال مةلمه 

 .( عذغنػاضصغدغنػػطضحوظظػ:ػضمػغحددػاضضفبطػسؽػأيػطصفنػتحدغداػتمػضبط)المخدر 
مهرصط مبمغ ثثثة أالؼ جنيو ، وىاتؼ محموؿ .. تـ ابثا ر عاب وباستكماؿ التفتيش  

 ذرعب ابا ف . – هم  ةج 
اثنيف كيس عهب  هرة عاب عدد عد السائؽ أسفؿ مق.. تـ ابثا ر استكماؿ التفتيش وب 

 عدد وبداخؿ الثاني بمهدة ابل  ش ابمردر ،خمسة قط  كبيرة الحجـ عدد  بداخؿ األوؿبثستيؾ 
 اثني    عشر قطعة متوسطو الحجـ مف ذات المادة .

اثنيف عمبو مدوف عمييا عاب عدد بتابموه السيارة تـ ابثا ر وباستكماؿ التفتيش ..  
 أما الثانيةأ رطط  عصؿ  ر ط ع رة أعراص بثأهر ابترامهد ؿ ، عشرة  األولي تحوي. ترامادوؿ .

كما وجد بذات فتلت ى عاب عدد  تط أ رطط عصؿ  ر ط ع رة أعراص مف ذات ابثأهر ابمردر .. 
 يشبو الييرويف المخدر .ع ج ابا ف مسحوؽ " عدد ااة ف بسهف  عال ت ؾ تلت ى عاب "  ةالعمب

كماؿ تفتيش شخص المتيـ وسيارتو ومسكنو لـ يتـ العثور عمي شيء ىذا .. وباست 
 بخثؼ ما تـ ذكره مف مضبوطات .

 
 ٝاٍرتٍَ زلوه زلٚو اُٚجٜ 

ػضؼفػ  ػبحغفزتػ ػ)زرطف( ػأشر ػ.. ػاضتغتغش ػرظػ ػأدغر ػبطف ػاضطتؼم ػبطواجؼظ ػشفم بؾظػ
سؽػاالتصفلػػوأنػاضؼفتفػاضطحطولػغدتخدطػبػصدػاالتجفرػ،ػوأنػاضطبضغػطنػحصغضظػاضبغعػ،ػ
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ػبططالئػػ،ػوصذاػاضدغفرةػغدتخدطؼفػسؽػتروغقػتجفرتػػ.
 ٝػوت ٓب رولّ 

مإظلماظـقابةم  مإلرداهلا ماٌ ؾقراتماٌذطقرة مبؿقرؼز مضام مبأغف م.. مضابطماظقاضعة أورد

مسةرام ؼرؼؾا؟!.م3اظعاعةم..معؼررامبأنمداسةماظؼؾضمسؾلماٌؿفؿمطاغتمؼبماظلاسةمم

ػػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػعذاػ..ػوبطرضػاضػضغظػاضراعظظ
ػػتوضتػاضتحػغقػسغؼفػوبدؤال

 .. هوه  .........ادلزْٜ / 
نكار  أقر أف الرخصة فب م اةلت  .. وبفض االحراز ةمهع مه ة ب إب   .. بنفي وا 

أما باقي المضبوطات فث يعمـ عنيا شيء .. وقرر ماؾ ب  .. والياتؼ المحموؿ والمبمغ المالي 
 جراـ . 451غ الضباط أف وزف الحشيش بم

ػطضحوظظػ:
أثظفنػسضػاضظغفبظػاضطفطظػضضطضبوطفتػشررتػبؾنػاضطدحوقػ

ػ ػ.. ػاضؼغروغن ػغذبػ ػاضذي ػاضضون ػبلػاضبغق ضغسػطدحوشف
ػجرامػ.ػ2أظػػشطعػطتحجرةػ؟!ػوزظؼفػ

 ٝهوه ادلزْٜ ٕواؽخ 
بمناسبة  قد ذىبت عند والدتيا لمنحيا ىديةابأعض عا   صهةت بأف زوجتو في ذات يوـ  
، ......)فاتصؿ بصديقيف لو ( بذبؾ صهف مت اةدا عهب أط  صة   ل دا .. -/-/-)األـ عيد 
 .. ليقوـ كؿ منيـ بإعطاء ىدية لوالدتو .....ا تثدادا بات ة  إبب فحضرا إلي شقتو ( ......

 ًٔب أهو ثؤٕ ا٤َُبهح ادلٚجٞٝخ ٓؼٚ ِٓي ٝاُلرٚ 
 ٝأٗٚ " اٍزِلٜب " ٜٓ٘ب دللح ٣ٞٓني كوٜ 

وقاموا بالقبض عأة  ف ةئ عل  ر عدة أ رهص إبب اب أط  صة  ائث .. واستطرد ق 
اـ ولـ يتـ العثور عمي شيء .. اب أط  اب  هرة وقاموا بتفتيش ابمتلـ  صد أ  ( عمييـ جميعا )
 إلي حيث مكتب المخدرات .تـ اصطلهعلـ 

 ٝهوه ٕواؽخ )كٕٝ إٔ ٣ؼِْ أصو مُي ػ٢ِ ٕؾخ اإلعواءاد(
الساعة  -/-/-والتفتيش تمت بتاريخ بأف إجراءات القبض  
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 ...........ظيرا بشقتو الكائنة  2
ػطضحوظظػ:

أيػأنػجطغعػإجراناتػاضػبضػواضتغتغشػتطتػشبلػاضحصولػ
ػأوػ ػدالئلػصفسغظ ػأو ػتحرغفت ػوبعغر ػ، ػاضطزروم ػاإلذن رضؽ

ػتواسرػحفضظػطنػحفالتػاضتضبسػ.
 مستمفياماؾ  ابدت   صهف "  ارةواف السيال عالعط ب  عهبم ع طهت ، عأة   وأضاؼ المتيـ

 "   م ف ..  ةسب ةمهع مه  طر عمل ر اب عط . 
  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 

وردمإظلماظـقابةماظعاعةم ؼرؼرماٌعؿؾماظؽقؿاويمبـؿقفةمعػادػامبأنمإعباظلموزنمعادةم 

م) م)885ر63ايصقش ماهلريوؼـ مٌادة ماٌؿقفرة مواظؼ ع م، موم1ر40جرام( ضراصمأجرام(

مضاغقنماظحاعادو معـ ماألول ماىدول معدرج موعبقعفا م.. مضرص مودؿقن معائف مسددػا ل

ماٌكدراتم.

 ......ٝثناد اُزبه٣ـ مت اُزؾو٤ن ٓغ اُوائل / 
مف أة  عهـ عهبتلر  عف كما خمت أقوالو تماما عمل ر   اب هعأ ف ..  ما سطرهوقرر بذات 

وماىية المصادر التي استعاف بيا وكيفية التحري  رعله فب ابتلر  ، ا تاب اعثط ، أ  ابمدة ابتب 
. 

 ٝهوه ٕواؽخ ثؤٕ 
ضةدماٌؿفؿمعـمحقازةماٌ ؾقراتم..مػقماالوارمصقفام..موأغفموضػمسؾلمػذاماظؼةدم 

م م؟؟ ماٌ ؾقرة ماظؽؿقة موعـ م)اٌزسقم( ماٌؿفؿ مإضرار معبعمعـ مبأغف مؼزسؿ ممل م: )عؾققزة

م.ممدماالوارماٌزسقم(ععؾقعاتمأومأجريمهرؼاتمأومعراضؾةمظؾؿؿفؿمأصاد فمبقجقدمضة

 ٛنا .. ٝث٘بء ػ٢ِ ٓب رولّ 
وبرشؿم فا رماألوراقم،موسدمموجقدممثةمدظقؾمسؾلمصقةمعامد رمبفام،موبرشؿمنثؾقتم 

اظؾ لنمؼبمطاصةماإلجراءاتم،موبرشؿماظؼةقرماظصدؼدماظذيمسابمهؼقؼاتماظـقابةماظعاعةمؼبم

واظدظقؾم..مصربشؿمعباعمعام ؼدممإالممػذهماظقاضعةم..ممبامصبعؾماال فامماٌانثؾمعؿفا رماظلـد

مباٌكاظػةم مظؾؿقاطؿة موضدعؿف محقالماٌؿفؿ ماال فام مضاعتمبؿقرؼؽمػذا ماظعاعة ماظـقابة أن
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ظؾقاضعمواظؼاغقنم،موػقماألعرماظذيمؼلؾسمباظ رورةمسبقماظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدم

مسـاماظؿاظلم:إظقفم..موػقماألعرماظذيمغؿصرفمبؾقاغفم ػةقلمو أصقلمؼبمدصا

ػعفــــــــــــدساض
م

 اُل٤َُ األٍٝ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
ثٞالٕ اُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ ٝرلز٤ْٚ ٝمُي إلعوائٜٔب هجَ احلٍٖٞ ػ٢ِ امٕ  

ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ، ٝثلٕٝ رٞاكو أ١ َٓٞؽ ّوػ٢ ٖٓ اُوبٕٗٞ ، ٝثلٕٝ رٞاكو أ١ 
لٕٝ اعواء حتو٣بد أٝ رٞاكو ؽبُخ ٖٓ ؽبالد اُزِجٌ اُٞاهكح ؽٖوا يف اُوبٕٗٞ ، ًٝنا ث

 ذتخ كالئَ ًبك٤خ ػ٢ِ ٕؾخ ٛنا االرٜبّ .
 ٖٓ اُلٍزٞه ػ٢ِ إٔ  40ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

مو ؾؿزمم م، ماٌلاسمبفا موالمصبقز محؼمظؽؾمإغلانم، اظؽراعة

ماظدوظةمباححاعفاموغباؼؿفام.

 ػ٢ِ إٔ  43/0ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
محاظةماظؿؾؾسم،مالمايرؼةماظصكةقةمحؼمرؾقعلم،موػلمعةقغةم  مسدا الممتسم،موصقؿا

مض ائلم مبأيمضقدمإالمبأعر م ؼققدمحرؼؿف مأو م، محؾلف مأو م، م ػؿقصف مأو ماظؼؾضمسؾلمأحدم، صبقز

معلؾبمؼلؿؾزعفماظؿقؼقؼم.

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  31ٝٗلبما ُنُي .. ٖٗذ ادلبكح 
ال يجوز القبض عمي أي إنساف أو حبسو إال بأمر مف 

طات المختصة بذلؾ قانونا ، كما يجب معاممتو بما السم
يحفظ عميو كرامة اإلنساف ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 

. 
 ٛنا ٖٝٓ فالٍ ٕو٣ؼ اُ٘ٔ اُلٍزٞه١ 

 أٗق اُنًو ٣زغ٠ِ ظبٛوا 
ػاضذخصغظػ  ػاضحرغظ ػرضؽ ػوارتدان ػخطورة ػطن ػضؼطف ػواضتغتغشػضطف ػاضػبض ػإجراني أن

ػاضطذرعػبدغفجػطنػاالعتطفمػػاضطغترضػأظؼفػطصوظظػوال ػسػدػأحفطؼطف ػ.. غجوزػاضطدفسػبؼف
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ػاضدالئلػ ػبطلػعذغنػاإلجرانغنػوبطضتػبفضتبطغظ ػوإال ػ، ػاضواجبػاالضتزامػبؼف وذروطػاضصحظ
ػأحدػ ػصفظتػصغتػ ػأغف ػاضػضفئؽ ػاضضبط ػضطؾطور ػاضطذرع ػردم ػضذضكػسػد ػ، ػطظؼطف اضطدتػفة

ذاػأرادػاضػبضػرضؽػأحدػاألذخفصػوتغتغذػػطرغػغنػ)الػثفضثػضؼطف(ػغجبػأنػغدضكػإحدعطفػإ
ػوعذغنػاضطرغػغنػعطفػ:

أنمؼلؿقةؾمعأعقرماظ ؾطمسؾلمإذنمعـمالطريؽ األوؿ : 

اظـقابذذةماظعاعذذةمؼؾذذقحمظذذفماظؼذذؾضمواظؿػؿذذقشممممم

ودخقلماٌلاطـموؼردؿمظفمحذدودامععقـذةممم

 المصبقزم عدؼفامأومواوزػام.
 اجل٘بئ٤خ اُوبئِخ ثؤٕ  ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد 24/0ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ ادلبكح  ٝٛنا

جاز لمأمور الضبط فب األل اؿ ابمع ةط فب ابمهدة اب هعأط  إذا لـ يكف المتيـ حاضرا 
حضاره  ويذكر ذلؾ في المحضر . القضائي أف يصدر أمر بضبطو وا 

 دلب ًبٕ مُي 
صر ابأهة ة ط أةسط ابذ.. تطبيقا لجممة المفاىيـ مف رالؿ أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ وكاف الثابت  

عهبأعض  عمي إذفمف ابة هعط ابثهمط تحصؿ بالفعؿ  قد الواقعة أف ضابطيتضح وبجثء تاـ .. 
 عاب ابمتلـ ابمهاؿ  تست     تست ش م صة     هرت  .. ابخ .

 ٌُٖٝ كول صجذ مبب ال ٣لع رلبال ُِْي
.. أ  أف .. الحؽ زمنيا عمي إجراء القبض والتفتيش ابم طر عهأل راؽ أف ذلؾ اإلذف  

 مف ابة هعط ابثهمط عهبأعض  ابتست ش .كاف تحت يد الضابط بالفعؿ قبؿ استصداره اإلذف بمتلـ ا
 ٝاُل٤َُ اُوبٝغ ػ٢ِ مُي 

أغفمإبانماظؿقؼقؼمععماٌؿفؿمأعامماظـقابةماظعاعةم..مضررمصراحةم)وػقمالمؼعؾؿممثةمأنثرم 

ؿقشمذكةفمظذظؽمسؾلمصقةماإلجراءاتمأومصقةماإلذن(مبأنماظؼؾضمسؾقفمعـمعلؽـفمو ػ

ماظلاسةماظـاغقةمزفرا.م-/-/-وعلؽـفمودقار فمضدممتمبؿارؼخم

 ٝؽ٤ش أٗٚ دلٖ ادلؼِّٞ ُل١ اذل٤ئخ ادلٞهوح )ٜٝٓ٘ب َٗزو٢ اُؼِْ(
أف ابمتلـ ل ةمه  أرر عم ثهد   هعط  تهر خ  مصهف ابأعض  

عا   .. إة   ص ف األعرب إبب ابمصداع ط ل ث أة  ال  ثاـ مد  
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صلط اإلةراءات ابماعتط عهأل راؽ ابتب بـ  تأا ر مه  أرر ع  عاب
  طاق عا له لتمه رذا ابمتلـ .

 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 
.. ىذا وقد قرر المتيماف فور استجوابيما بتحقيقات النيابة العامة 

مساءا( وقد  5الساعة  9/4/0552أنيما تـ القبض عمييما بتاريخ )
يود نفي و .... و .... أي أف القبض تـ قبؿ أيدىما في تمؾ الرواية ش

صدور إذف النيابة العامة ، لما كاف ذلؾ ، وكاف إذف النيابة العامة 
ورقة سرية ال يعمـ مضمونيا سوي مصدرىا والصادر إليو بمحتواىا 
وكاف المتيماف منذ المحظة األولي عند استجوابيما بتحقيقات النيابة 

عمييما بتاريخ سابؽ عمي استصدار اإلذف العامة قررا بأنيما تـ القبض 
وجاءت أقواليما مؤيدة بأقواؿ شيود و ..... و ..... وىو ما تطمئف 
إليو المحكمة ، ومف ثـ يكوف القبض عمي المتيميف وتفتيشيما قد وقعا 
بغير إذف مف السمطات المختصة وفي غير حالة مف حاالت التمبس مما 

اء الباطؿ وما تثه مف إجراءات ييدر الدليؿ المستمد مف ىذا اإلجر 
 متعينا لذلؾ القضاء ببراءتيما .

 (12/2/2887ؽ ةا ط  67ب ةط  8676)ابطثف رعـ 
 ٝرؤ٤ًلا ػ٢ِ رِوبئ٤خ ادلزْٜ ٝأٗٚ هوه ٓ٘ن اُِٞٛخ األٝيل 

 حبو٤وخ ٤ٓؼبك ٝربه٣ـ ٍٝبػخ اُوج٘ ػ٤ِٚ 
مػد  ماألخرية مظؿلؾقؿ مظديمواظد فا مزوجؿف مبقجقد مادؿفؾمأضقاظف مسقدمأغف ممبـادؾة ؼف

ظقلؾؿمطلمعـفؿمػدؼةمم......األمم،مطؿاماضرمصراحةمبأغفمطانمعؿقجفامععمصدؼؼقفمإظلمعـ ؼةم

مظقاظد فممبـادؾةمسقدماألمم.

 ٝؽ٤ش أٗٚ دلٖ ادلؼِّٞ ثؤٕ ػ٤ل األّ ٣زْ االؽزلبٍ ثٚ 
 ٓبهً ٖٓ ًَ ػبّ  10ثزبه٣ـ 

وىذا ما يؤكد مصداقية المتيـ وتمقائيتو حينما قرر 
 -/-/-د وتاريخ وساعة القبض عميو بأنو بتاريخ بميعا
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الساعة الثانية ظيرا .. وأف ذلؾ ىو األقرب لممصداقية 
 مف ضابط الواقعة .

 اُن١ ىػْ ثؤٕ زلٚو اُزؾو٣بد 
 -/-/-عتهر خ .. ثـ تحصؿ عمي اإلذف  العاشرة مساءااب هعط  -/-/-تـ تحريره بتاريخ  
عهبسثؿ عاب ابمتلـ  تست     تست ش بعد القبض أي أف اإلذف صدر صعهله  11ر38اب هعط 

م صة     هرت  عمه  أرب مف أرعثط  ع ر ف  هعط .. عمه  عطؿ رذ  اإلةراءات إذ تمت عال م  غ 
 وقد تعددت الحقائؽ المؤكدة عمي ما تقدـ .مف ابأهة ف .. 
  احلو٤وخ األٝيل

مصإغف  م.. ماٌؿفؿ معع موذبرؼاتماظؿقؼقؼ ماألعقر مظ ؾائع موصؼا مسؾلممأغف مإرلسف مؼؿؿ ال

األوراقممتاعام..مبؾمؼؿؿماظؿقؼقؼمععفموػقمصبفؾممتاعامعامػقمعل رمباألوراقم..مظذظؽمؼؽقنم

عامؼؼررهم ؾؼائقامعـمأضقالمػلماألضربمظؾةقةمواٌةداضقةمحقثمأغفمالمؼعؾؿمعامإذامطانمهلام

مأنثرمدؾيبمأومإصبابلمؼبمصقةماإلجراءاتماٌل رةمباألوراقم.

 خاحلو٤وخ اُضب٤ٗ
ػ  ػبفألوراق ػاضثفبت ػأوػأن ػبطحفم ػاضطفطظ ػاضظغفبظ ػضدي ػابتدانا ػغطثل ػضم ػاضطتؼم ػأن ..

طداسعػرظػػ،ػبلػأنػاضطداسعػاضحفضرػطعػاضطتؼمػ..ػشدػحضرػإضؽػاضظغفبظػاضطفطظػطتؾخراػوبطدػ
ػغدتحغلػططػػتصورػأنػغصونػاضطداسعػعوػطنػاخبرهػبفإلدالنػ ػوعوػطف ػسؽػاضتحػغقػ.. اضبدن

سضالػرنػأنػػ–وإالػصفرػإثبفتػػبفألوراقػػ-رنػردمػدطفحػاضظغفبظػاضطفطظػبذضكػبذضكػ..ػسضالػ
اضطداسعػاضحفضرػرنػاضطتؼمػضمػغثبتػإطالرػػرضؽػاألوراقػوطفػدطرػبؼفػطنػإجراناتػ..ػوعوػطفػ

ػغجطضػػزغرػرفضمػآظذاكػبؽثفرػطفػشررػبػػاضطتؼمػرضؽػصحظػاإلجراناتػ.
  احلو٤وخ اُضبُضخ

ضرارهمعـذماظقػؾةماألوظلمبؿارؼخموداسةماظؼؾضمسؾقفم..ممبامؼؤطدمبأغفم ؾؼائقةماٌؿفؿموإ 

ملمؼػؽرموؼؿدبرمؼبمأضقاظفمسؾلمسبقمؼـريماظصؽمصقفام..مبؾمضررمعؾاذرةموبـؼةمؼبماٌةداضقةم

ماظلاسةماظـاغقةمزفرام.م-/-/-بأنماظؼؾضمسؾقفمو ػؿقصفممتمبؿارؼخم

 احلو٤وخ اُواثؼخ
ػ  ػسغطفأن ػاضتضػفئغظ ػاضربط ػوبغنػػرطضغظ ػ، ػاضػبضػواضتغتغشػاضبفطضغن ػتفرغخ بغن

ػضضػبضػواضتغتغشػ..ػ ػاضطحدد ػاضغوم ػواالدتداللػبذضكػرضؽػتحدغد ػ.. ػاألم االحتغفلػبؾرغفد
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ػضضصحظػ ػاألشرب ػعو ػاضذؾن ػعذا ػسؽ ػاضطتؼم ػشرره ػطف ػبؾن ػضضذك ػطجفال ػغدع ػال ػبطف غؤصد
ػواضطصداشغظػ.

 دلب ًبٕ مُي
الئؿ يتأكد يقينا لدي الييئة الموقرة بطثف إجراءات ووفقا لما تقدـ جميعو مف حقائؽ ود 

القبض عمي المتيـ وتفتيشو وذلؾ إلجرائيا قبؿ الحصوؿ عمي إذف بذلؾ مف النيابة العامة بما 
 يقرب مف أربعة وعشروف ساعة .
ماظؼؾضم : الطريؽ الثاني ماٌراد ماٌؿفؿ مؼؽقن مأن وػق

محؼفم مؼب مو قاصرت مباىرمية معؿؾؾلا سؾقف

مح معـ محةرامحاظة ماظقاردة ماظؿؾؾس االت

مأوم مدبؿن مأو مضقاس مدون باظؼاغقن

 اصحاضاتم.
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ام هبُذ ثؤٕ  21ٝٛٞ ٓب ٗظٔزٚ ثلا٣خ .. ادلبكح 

 تثتعر ابةر مط ببرىة يسيره ، ارتصهعله أو عقب ارتصهعله  حاؿ عله تكوف الجريمة متمبسا 
أو إذا وجد مق ابص هح إار  ع عله ، أو تبعتو العامة رتصعله ، ابمةةب عا   مإذا اتب  متاع ه عله 
يستدؿ لهمال آالت أ  أ الط أ  أمتث  أ  أ راعه أ  أ  هء أرر  بوقت قريب عثد  ع عله مرتكبيا 

 أثار أو عثمات تفيد ذلؾ .أ  إذا  ةدت ع  فب رذا اب عت منيا عمي أنو فاعؿ أو شريؾ فييا 
 ٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ ٝيف ٛنا ادلوبّ رٞارود أؽ

 يزجال تمف عهة ف اإلةراءات ابةةهة ط ابمثدبتهف  35،  34،  صهةت ابمهدتهف لما كاف ذلؾ  
عهبةةه هت  ابةةح الضبط القضائي أف يقبض عمي المتيـ الحاضر إال في أحواؿ التمبس  لمأمور

 صهف مف اتيامو ، إذا وجدت دالئؿ كافية عمي ابمثهعب عا له عهبلعس مدة تز د عاب االاط أ لر 
بمشاىدتيا مف ع هـ ابةر مط تستوجب أف يتحقؽ مأمور الضبط القضائي ابمأرر أف لهبط ابتاعس 

بنفسو أو إدراكيا بحاسة مف حواسو ، وال يغنيو عف ذلؾ تمقي نبأىا عف طريؽ النقؿ مف الغير 
ارىا ينبئ بذاتو شاىدا كاف أو متيما يقر عمي نفسو ماداـ ىو لـ يشاىدىا أو يشيد أثرا مف خث

 عف وقوعيا .
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1345)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
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م  محاظة مإن ماحملؽؿة مػذه مؼبمض اء معـماٌؼرر مؼؿقؼؼمماظؿؾؾسوطان  لؿقجبمأن

عأعقرماظ ؾطماظؼ ائلمعـمضامماىرميةممبصاػد فامبـػلفمأومبإدراطفامحبادةمعـمحقادفموالم

مأومم ؾؼلمغؾأػاؼغـقفمسـمذظؽم ماظـؼؾمعـماظغريمعاداممػقمملمؼصفدػا مأو سـمررؼؼماظرواؼة

ؼصفدمأنثرامعـمأنثارػامؼـؾئمبذا فمسـموضقسفاموظؽـمطانم ؼدؼرماظظروفماظرم لبسماىرميةم

عقطقالمإظلممأعراوهقطمبفاموضتمار ؽابفامأومبعدمار ؽابفامو ؼدؼرمطػاؼؿفامظؼقاممحاظةماظؿؾؾسم

إالمأنمذظؽمعصروطمبأنم ؽقنماألدؾابمواالسؿؾاراتم ؼدؼرمربؽؿةماٌقضقعمدونمععؼبم

ماظرمبـتمسؾقفاماحملؽؿةمػذاماظؿؼدؼرمصايةمألنم ؤديمإظلماظـؿقفةماظرماغؿفتمإظقفام.

 (4/8/2814ؽ ةا ط  84ب ةط  14778)ابطثف رعـ 
 (6/3/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  3316)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
ذات  فب مل ر اب عط .. أة  عد أعر الواقعة  وكاف الثابت مف خثؿ ما سطره ضابط 

 فمـ يكف ممسكا بمواد مخدرة..  لـ يكف في حالة تمبسصرالط عأف ابمتلـ لهؿ ابأعض عا   
  اء أو يشترييا رذ  ابم اد ابمردرة كما أنو لـ يكف يقوـ ببي  عاب مرأى  م مق مف ابةم ق ، 

 أو أثناء القبض أو بعده .ععؿ لص ؿ ابأعض ععررط 
 ثَ إٔ اُضبثذ ٖٓ أهٞاٍ اُٚبثٜ مارٚ 

غؼؾتمإظقفمو ؾؼلمم–عزسقعةمم–أغفماغؿؼؾمإظلمحقثمإضاعةماٌؿفؿمبـاءمسؾلمععؾقعاتم 

غؾأػامعـمأذكاصمذبفقظنم،موعـمنثؿمصإغفمملمؼصاػدماىرميةماٌزسقعةمبـػلفموملمؼدرطفام

عامم–ضمصقؿفمحؿكمععمصرم–بإحدىمحقادفم..مبؾمغؼؾمإظقفمخربػاماٌؽذوبم..مصفقماألعرم

مواظؿػؿقشم ماظؼؾض مإجراءي موؼؽقن م.. محةرا محاال ف مسؾل ماٌـةقص ماظؿؾؾس مضبؼؼ مل

اجملرؼانمؼبمحؼماٌؿفؿمبارؾنموععقؾنمإلجراءػؿامبغريم قاصرمحاظةمعـمحاالتماظؿؾؾسم

م..موػقماألعرماظذيمأضرمبفمضابطماظقاضعةمغػلفم.

 دلب ًبٕ مُي 
ابط الواقعة قاـ وحيث ثبت بما ال يدع مجاال لمشؾ بأف ض

بالقبض عمي المتيـ وتفتيشو قبؿ صدور اإلذف المرفؽ 
باألوراؽ ولـ يكف المتيـ في حالة مف حاالت التمبس 



 

 88 

 المحصورة قانونا .
 ثَ ٝاألًضو ٖٓ مُي ًِٚ 

ػحفلػ ػصفسغظ ػدالئل ػثطظ ػاضضفبط ػعذا ػضدي ػغصن ػضم أظػ
ػاالظتػفلػ ػضػ ػغخول ػبطف ػضجرغطظ ػاضطتؼم ارتصفب

ثػتواجدػاضطتؼمػوغػومػبفضػبضػرضغػػطبفذرةػإضؽػحغ
ػوتغتغذػػوتغتغشػطدصظػ.

عـمضاغقنماإلجراءاتماىـائقةم،ماٌعدظؿانمم35،مم34حقثمأنماٌصرعمؼبماٌاد نمم

اٌؿعؾؼمب ؿانمايرؼاتم..مملمصبقزمٌأعقرماظ ؾطمأنمؼؼؾضمسؾلمم1972ظلـةمم37باظؼاغقنم

مةم..موحلبم.اٌؿفؿمؼبمأحقالماظؿؾؾسمأوممبقجبمإذنمعـماظـقاب

 ثَ اٍزٞعت إٔ ٣ٌٕٞ مُي ث٘بء ػ٢ِ رٞاكو أكُخ ًبك٤خ 
 رْري ايل اهرٌبثٚ ُِغوميخ ادلَ٘ٞثخ ا٤ُٚ  

مف عمي توافر حالة أمر صلط ابأعض  ابتست ش  مد  م ر ع ت  فمـ يقصر المشرع  
ي .. بؿ أستوجب في الحالتيف وكشرط أساس مف ابة هعط ابثهمطأو عمي وجود إذف لهالت ابتاعس 

 وىاـ وجاـز .. أف تتوافر الدالئؿ الكافية عمي نسبة االتياـ لممتيـ .
 ٝٛٞ ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 

مف عهة ف اإلةراءات ابةةهة ط ابمثدبتهف عهبأهة ف  91،  90لما كاف ذلؾ ، وكانت المادتاف 
 هةب أف  أعض عاب ابمتثاؽ ع مهف ابلر هت ال تة ز بمأم ر اب عط ابأ 1973ب ةط  37رعـ 

ابمتلـ ابله ر إال فب أل اؿ ابتاعس عهبةةه هت  ابةةح ابمثهعب عا له عهبلعس مدة تز د عاب االاط 
 عاب اتلهم  . دالةؿ صهف طأ لر أف  ةدت 

 (2/12/2814ط ؽ ةا  84ب ةط  14778)ابطثف رعـ 
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1325)ابطثف رعـ 
 (5/4/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  17575)ابطثف رعـ 

 ٝؽ٤ش ًبٕ ٓب رولّ 
عاب أنيا قد خمت مف ثمة دالئؿ كافيو مف رالؿ أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ وكاف الثابت  

 وعمي األخص ىذه الجريمة المنسوبة إليو وذلؾ كمو لألتي :ارتصهب ابمتلـ بامط ةر مط ، 
 كول صجذ أٝال
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مضابطماظقا  ماظرمدوغفا ماٌعؾقعاتماٌزسقعة ماٌؤرخمأنمطاصة م-/-/-ضعةممبق ره

اظلاسةماظعاذرةمعلاءام..مػلمععؾقعاتم)بػرضموجقدػا(م..مذبفقظةماٌةدرم..ماألعرماظذيم

 ؽقنمععفماألوراقمضدمخؾتمعـممثةمدظقؾمسؾلمصقؿفامأومأنمعةدرػامعـزهمسـماظؽقدمأوم

ماًلفمععماٌؿفؿممبامؼدصعفمظؾزسؿممبامضررمبفم.

 ًٔب صجذ صب٤ٗب 
ػاضوا  ػضفبط ػعذهػبؾن ػصحظ ػطن ػتؾصد ػبؾظػ ػاضطذصور ػبفضطحضر ػزرم ػأظػ ػرزم شطظ

ػاضذخصػاضذيػتحريػرنػ ػضمػغوضءػطنػعذا ػأظػ ػإال اضططضوطفتػاضطزروطظػرنػطرغقػاضتحريػ..
اضطتؼمػ،ػوعلػشفمػبظغدػػبؿجرانػاضتحريػ؟؟ػوطفػعؽػاضطدةػاضتؽػإدتعرشؼفػاضتحريػإذاػصفنػ

ػلػتطتػطراشبظػاضطتؼمػذخصغفػ؟؟ػوعلػذفعدشدػحصلػبفضغطلػ؟؟ػوطفػعؽػودغضظػاضتحريػ؟؟ػوع
ػصفنػػ ػوإذا ػ؟؟ ػغذتري( ػ)غبغعػأو ػاضطخدرة ػسؽػاضطواد ػحفلػاتجفره ػاضطتؼم اضضفبطػبظغدػ

ػضمػغػمػبفضػبضػرضغػػطتضبدفذفعدهػرؤىػاضطغنػ ػعؽػاضطصفدرػاضتؽػادتطفنػػسضطفذا ػوطف ؟!
بػػواحدهػرضؽػاألدئضظػبؼفػاضضفبطػػ؟!ػوططفػتػدمػجطغطػػتصونػاألوراقػشدػخضتػطنػثطظػأجف

أظغظػاضذصرػ..ػواضتؽػتػطعػبفظطدامػثطظػدالئلػرضؽػوجودػاالتؼفمػاضطفثلػحفلػشغفمػاضضفبطػ
ػبؿجرانيػاضػبضػواضتغتغشػاضبفطضغنػ.

 ًٝنا كول صجذ صبُضب
مظـؾتمظدؼفمعةدرمحةقلم  مظقمطانمضدمأجريممثةمهرؼاتمجدؼة أنمضابطماظقاضعة

م ماٌكدرة ماٌقاد مسؾل ماٌم–اٌؿفؿ مععف مضؾ فا ماظلقارةمم–زسقم مبأن مظف منثؾت مضد وظؽان

مصؼطمعـفام،موطانم اٌ ؾقرةمععماٌؿفؿمظقلتمعؾؽفموإمنامػلمعؾؽمواظد فموأغفمعلؿعريػا

ضدم ؾنمظفمبأنماٌؿفؿمؼؼقممباالوارمؼبمسؼارماظحاعادولموظقسمؼبماٌقادماٌكدرةمصؼطم

ؤطدمبأنماظ ابطمملمؼؽؾػمغػلفمسـاءم)طؿامؼزسؿماظ ابط(م..موػذامعبقعفموشريةماظؽـريمعامؼ

ماظؿقريمبؾماسؿؿدمسؾلم ؾؽماٌعؾقعاتماجملفقظةماٌةدرممبامؼعقبماظؼؾضمواظؿػؿقشم.

 ًٔب صجذ هاثؼب 
ػدظداػػ ػاضطتخذة ػاضطصذوبظ ػاضططضوطفت ػطصدر ػبتجؼغل ػغصتف ػضم ػاضواشطظ ػضفبط أن

ػرضؽػتجؼغلػرظفصرػاضذرطظػا ػضضػبضػرضؽػاضطتؼمػ،ػبلػرطلػأغضف صغنػسؽػضطذتروأدفدف
..ػاضذيػزفبػتطفطفػرنػ......ػ..ػوضمػغذصرػطظؼفػإالػاضطدرو/إجراناتػاضػبضػواضتغتغشػاضبفطضظػ

ػاألوراقػورنػثطظػدورػضػػسغؼفػ..ػصطفػضمػتدتدرػػاضظغفبظػاضطفطظػأوػتحػقػططػػ.
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ػاضطظفصرػػ ػأو ػضضططضوطفت ػاضطصفدر ػأدطفن ػغورد ػسضم ػ.. ػاضواشطظ ػضفبط ػإضؽ ورودة
ػ ػسؽ ػغجوزػاضطذترصظ ػال ػدرغغن ػاألذخفص ػعؤالن ػأن ػ..بزرم ػاضبفطضغن ػواضتغتغش اضػبض
ػ ػ، ػرظؼم ػأدطػػاإلسصفح ػاضطذصور ػاضرازق ػربد ػسخري ػصفبر ػ/ ػذرطظ ػاضطدفرد ػأن طتظفدغف

؟!ػوعذاػصضػػغدروػػضضذكػػبفألوراقػ..ػزرمػأغضفػبؾظػػ"ػدريػ"ػوطعػذضكػأدضؽػبفدطػػصفطال
ػبؾوراقػاالتؼفمػاضطفثلػ.واضرغبظػسؽػجطضظػاإلجراناتػاضتؽػاتخذتػ

 دلب ًبٕ مُي 
ما تقدـ بيانو مف حقائؽ يتجمى ظاىرا مف خثليا انعداـ وجود ثمة دالئؿ ومف جماع  

كافية عمي صحة نسبة ىذا االتياـ لممتيـ بما يتأكد معو عدـ جواز القبض عمي المتيـ أو 
ثبت أف القبض والتفتيش تفتيشو السيما وقد ثبت عدـ وجود ثمة حالة مف حاالت التمبس كما 

قد تما قبؿ الحصوؿ عمي إذف مف النيابة .. وىو األمر الذي يتأكد معو تعدد صور البطثف في 
 القبض والتفتيش بما يستوجب وبحؽ القضاء ببراءة المتيـ مما ىو مسند إليو .

 اُل٤َُ اُضب٢ٗ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
خ ٝمُي ػ٢ِ اُلوٗ اجلليل امٕ ا٤ُ٘بثخ الثز٘بءٙ ػ٢ِ حتو٣بد ؿري عل٣ثٞالٕ  

ثؤٕ امٕ ا٤ُ٘بثخ هل ٕله هجَ اُوبء اُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ .. ٗظوا دلب أؽبٛ ٛنٙ اُزؾو٣بد 
ٖٓ اُوٖٞه ٝاُؼٞاه ٝػلّ اجلل٣خ مبب ٣ئًل أٜٗب ٝاُؼلّ ٍٞاء .. ٝمبب ٣ئًل ػلّ اعواء 

 ٙبثٜ اُٞاهؼخ ذتخ حتو٣بد ثْؤٕ اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ثْؤٜٗب اإلمٕ أٗق اُنًو .
 ش اٍزوو اُوٚبء ػ٢ِ أٗٚ ؽ٤

مإم ماغؿػت مبفمذا مد ر موعا ماظعاعة ماظـقابة مإظل ماٌرصقع ماظ ؾب مؼب ماظؽاصقة اظدالئؾ

ماظدالئؾم م ؾؽ موجقد مظعدم ماإلذن مإصدار ماظعاعة مظؾـقابة مضبقز مصل مهرؼات مبأغفا واٌؼال

اظؽاصقةموإنمػلمصعؾتمؼؽقنمإذغفامبارؾم،مذظؽمأنم قاصرماظدالئؾماظؽاصقةمذرطمأدؿؾزعفم

اٌصروعمإلجراءماظؼؾضمسؾلماٌؿفؿمو ػؿقصفم،مو ؾؽماظدالئؾمؼؼةدمبفاماظعلعاتماٌلؿػادةم

معـمزاػرماياظةمأوماألوراقمدونماظؿعؿؼمؼبممتققةفام.

 (336ص  1985معهدئ اإلةراءات ابةةهة ط طعثط  –عع د  )د/ رؤ ؼ
 ٝؽ٤ش رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ يف ٛنا اُْؤٕ ػ٢ِ إٔ 

ال كاف القبض باطؿ ، ال يجوز القبض عمي ال متيـ بغير توافر دالئؿ كافية وا 
فالدالئؿ شرط ال غني عنو لصحة اإلذف بالقبض وتفتيش المتيـ ، وعمي 
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المحكمة أف تبطؿ اإلجراء إذا لـ تجد لو دالئؿ كافية وتبطؿ بالتالي الدالئؿ 
 المستمدة منو .
 (1182ص  1121ؽ  37ألصهـ ابةأض س  5/12/1966 )ةأض

 ثؤٕ ًٔب ه٢ٚ 
عـماٌؼررمأنم ؼدؼرمجدؼةماظؿقرؼاتموطػاؼؿفامإلصدارماإلذنمباظؼؾضمواظؿػؿقشمػقمم

معـماٌلائؾماٌقضقسقةماظرمؼقطؾماألعرمصقفامإظلمربؽؿةماٌقضقعم.

 (15/18/2812ؽ ةا ط  74ب ةط  21441)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

وعمي األخص منيا ابمهاؿ االتلهـ عمي أوراؽ مه تأدـ مف مسهر ـ عهة ة ط وبتطبيؽ جممة 
 أف ابلدؼ مف ت ط رره صهف علدؼ مله بط  عدـ مصداقيتيا ع ف بال ةط ابم عرة  اتمحضر التحري

وليس أدؿ عمي ذلؾ مف إ سهء ابم ر ع ط عاب اإلةراءات ابعهطاط ابتب عهـ عله  هعط اب اعثط 
 الحقائؽ اآلتية :
 احلو٤وخ األٝيل :

مؼؤطدمؼبم مبـػلف مبأنماٌؿفؿمضبقزممأنمضابطماظقاضعة مسؾؿ مضد مبأغف هؼقؼاتماظـقابة

اٌقادماٌكدرةمبؼةدماالوارموذظؽمعـمخللماسحافماٌؿفؿمظفم..موػقماألعرماظذيمؼؤطدم

ظؾفقؽةماٌقضرةمأنمضابطماظقاضعةمملمؼؼؿمبإجراءمهرؼاتم..موإمناماسؿةؿمبأضقالماٌؿفؿمظفم

زسقعةماظرمضررمبصأغفام..موادبذمعـم)سؾلمصرضمصقؿفا(مبأنم ؽقنمبدؼلمسـماظؿقرؼاتماٌ

ػذاماالسحافم)اظذيمأغؽرهماٌؿفؿ(مدظقلمسؾلمأنمؼؾةؼموصػماالوارمباٌؿفؿمرشؿمسدمم

مإؼ احمضابطماظقاضعةمعـمأغفمضدمسؾؿمبذظؽمعـمخللماظؿقرؼاتم.

 احلو٤وخ اُضب٤ٗخ 
ؼمػ..ػأنػضفبطػاضواشطظػضوػصفنػصفدشفػبذؾنػطفػدطرهػبؾظػػشدػأجريػاضتحريػرنػاضطت

ػعؽػدغفرةػبفدمػواضدةػ ػ.. ضصفنػشدػرضمػبؾنػاضدغفرةػاضتؽػغػررػأظػػوجدػاضطخدراتػسغؼف
ػوطعػذضكػسػدػرجزػضفبطػاضواشطظػطنػ ػوعؽػصفظتػططػػرضؽػدبغلػاالدتطفرةػ.. اضطتؼمػ..

ػاضتوصلػضذضكػاألطرػ..ػبطفػغؤصدػردمػطصداشغتػػسؽػإجرانػعذهػاضتحرغفتػ.
 احلو٤وخ اُضبُضخ 

أغفمضدمضاممبإجراءماظؼؾضمسؾلماٌؿفؿمأنثـاءم قجففمظؾلقارةم..مػلمرباوظةمأنماظؼقلمب
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محالم م.. ماظؼؾضمسؾلماٌؿفؿ موزعان مؼبمعؽان مايؼقؼة ماظقاضعة مبإخػاء عـمضابطماظقاضعة

 قاجدهممبـزظفم..موحالم قاجدمصدؼؼقفمععفم..موػقماألعرماظذيمؼـؿمأؼ امسـمسدممإجراؤهم

مظؾؿقرؼاتماظرماسؿةؿمبفام

 خ اُواثؼخ احلو٤و
أظػػإذاػصفنػضفبطػاضواشطظػصفدشفػسغطفػأدضؽػبػػبذؾنػاضتحرغفتػاضتؽػشررػبذؾظؼفػ
ػبؼد ػبفدتططفضػ ػاألخغر ػغػوم ػاضطتؼم ػطع ػبضبطػ ػشفم ػاضذي ػاضطحطول ػاضتضغغون ػأن ػفطن

ضصفنػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػاإلطالعػرضؽػطفػحواهػعذاػاضتضغغونػطنػطصفضطفتػواضتطرفػاالتجفرػ
شفطواػبؿردفلػعذهػاضطصفضطفتػأوػادتػبفضؼفػضبغفنػرطفػإذاػصفظتػتخصػطنػػرضؽػأذخفصػطن

شررػبذؾظؼمػضفبطػاضواشطظػطنػأنػاضطتؼمػغتطفطلػططؼمػأوػغتطفطضونػططػػ..ػضطفػصفنػذكػ
ػوردمػ ػاضجدغظ ػبطدم ػاضتحرغفت ػغوصم ػاضذي ػاألطر ػذضك ػرن ػاضظغفبظ ػاضتغتت ػشد وصفن

ػ.اضطصداشغظػػ
 دلزْٜاُل٤َُ اُضبُش ػ٢ِ ثواءح ا

اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ الثز٘بءٙ ػ٢ِ امٕ ٤ٗبثخ ثبَٝ .. مُي إٔ اُضبثذ ٖٓ ثٞالٕ  
ٝاهغ األٝهام إٔ اإلمٕ اُٖبكه ثبُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ هل ٕله ثؼل اُوبء اُوج٘ ػ٤ِٚ 
ثبُلؼَ .. ٝٛٞ األٓو اُن١ رؤًل ٖٓ ٝاهغ األٝهام .. ٝػ٢ِ اجلبٗت ا٥فو كبٗٚ يف ؽبُخ 

مٕ هجَ اُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ .. كبُضبثذ إٔ اإلمٕ هل ٕله اُلوٗ اجلليل ٖٓ ٕلٝه اإل
كٕٝ اعواء ُضٔخ حتو٣بد األٓو اُن١ ٣جَٞ ٓؼٚ اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ احلبِٕني ػ٢ِ 

 .ادلزْٜ 
 مُي إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ ٗوٚب إٔ 

مسؾلمأيمدظقؾم  مباإلداغة ماظؿعقؼؾمؼبمايؽؿ مسدم ب لنماظؼؾضمواظؿػؿقشمعؼؿ اه

مدمبصفادةمعـمضاممبفذاماإلجراءماظؾارؾم.علؿؿدمعـفموباظؿاظلمصلمؼعؿ

 (18/4/2813ؽ ةا ط  75ب ةط  86743)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

في صحة ملصمط ابم   ع أف تتشكؾ  ابملهصمهت ابةةهة طمف المقرر أنو يكفي في 
مهداـ لصمله   تمؿ عاب مه  س د أةله ملصت لكي تقضي لو بالبراءة ،  ابتلمط إبب ابمتلـ إسناد
عف بصر وبصيرة ووزانت بينيا   ى  ألهطت عظر فله  عأدبط اباع ت ابتب عهـ االتلهـ عا لهابدع
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أ  داراتله ابر عط فب صلط عةهصر االتلهـ  صهةت وبيف أدلة النفي ورجحت دفاع المتيـ 
 رأت ولـ تقتن  بيا  ابتب عدمتله ابة هعط ابثهمط فب ابدع ىلـ تطمئف إلي أدلة الثبوت  ابملصمط
وخصمت في أسباب سائغة إلي ارتيابيا في   ر صهبل  بال تالؿ عله عاب اع ت االتلهـأةله  

 أقواؿ الشيود وعدـ االطمئناف إلييا .
 (1/6/2814ةا ط  ؽ 83ب ةط  9859)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي
أف ضابط األ ؿ  اباهةب اباذ ف تأصد مف رالبلمه عاب  وكاف الثابت مف خثؿ الدليميف 

..  عأب ذبؾ  ثـ احتجازه لديوةل  ابأعض عاب ابمتلـ  تست     در ؿ م صة  ..  الواقعة توجو
 .ومعيب  مي إذف باطؿعتقدـ إلي لنيابة العامة لثستحصاؿ 

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣ئًل إٔ اُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ ٝرلز٤ِ ٌَٓ٘ٚ 
ماإلجراءاتمبلم  مؼؾ ؾمػذه ممبا م.. ماظعاعة ضدممتمضؾؾماالدؿقةالمسؾلمإذنماظـقابة

دغلمذؽم..مطؿامؼـؾتمأغفمسؾلماظػرضماىدظلمبأنماظؼؾضممتمبعدماإلذنمصإنماإلذنمضدمأ

نثؾتمب لغفمظعدممإبؿـائفمسؾلممثةمدالئؾمطاصقةمأومهرؼاتمجدؼةم..موػقماألعرماظذيمصبعؾم

مإجراءيماظؼؾضمواظؿػؿقشمؼبمطؾماياالتمبارؾنمب لنمع ؾؼ.

 اُل٤َُ اُواثغ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
ك٤َُ هل ٣ٌٕٞ َٓزٔل ٖٓ ٛن٣ٖ اإلعواء٣ٖ اُجبِٝني )اُوج٘ ذتخ ثٞالٕ  

ٝاُزلز٤ِ( احلبِٕني ثال َٓٞؽ ٖٓ اُوبٕٗٞ ، ٝػ٢ِ األفٔ اعواء اُزلز٤ِ اُن١ 
رٖٚٔ كفٍٞ ٌٓبٕ ٌَٕٓٞ ثال ٍ٘ل ٕؾ٤ؼ ٖٓ اُوبٕٗٞ مبب ٣ئًل ثواءح ادلزْٜ شلب 

 ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ.
 كل٢ ٛنا اُٖلك رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 

ابمطث ف ف   عد اترذ مف مةرد ص ف ابطهعةط م ة دة ع  هرة ابملص ـ ف الحكـ وحيث أ
وبالتالي فضبطيا وتفتيشيا يكونا باطث ، ويبطؿ كذلؾ كؿ ما ترتب عا   األرر .............. 

  ص ف مه أ سر عة  اب عط  ابتست ش عميو تطبيقا لقاعدة كؿ ما يترتب عمي الباطؿ فيو باطؿ ، 
لكونيا مترتبة عميو وال يصح التعويؿ عمي الدليؿ المستمد ا  عد  عثت عهطا    لهدة مف أةر 

 منيا في اإلدانة .
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1345)ابطثف رعـ 
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 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
فإنو يكوف عمي ىذه الصورة ىو القبض الذي ال ابمظهرر ابتب تعرر اال ت أهؼ  إذا انتفت 

ذ رهبؼ ابلصـ ابمطث ف ف   رذا ابةظر  ةر  فب باطؿ يستند إلي أساس في القانوف فيو   ا 
 . فإنو يكوف معيبا بالخطأ في تطبيؽ القانوف بما يوجب نقضوع هة  عاب صلط رذا اإلةراء 
 (18/4/2813ؽ ةا ط  75ب ةط  86743)ابطثف رعـ 
 (17/11/2812ؽ ةا ط  75ب ةط  23589)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ًنُي ثؤٕ 
أو توافر حالة تجيز عهبةر مط صمه ر  مثر ؼ عهة ةه حاالت التمبس بدوف قياـ حالة مف  
فإف تفتيشو يكوف باطث ويبطؿ كذلؾ كؿ ما ترتب عميو عاب ابمتلـ  عهبتهبب تست    ، القبض 

  ص ف مه أ سر عة  ذبؾ ابتست ش  أع اؿ مف تطبيقا لقاعدة كؿ ما يترتب عمي الباطؿ فيو باطؿ 
عاب ابدب ؿ ابم تمد مةله فب اإلداةط وال يصح التعويؿ ه مترتعط عا   بص ةلقد وقعت باطمة أةرا  

أف الدليؿ الوحيد في الدعوى ىو ما أسفر عنو مف مد ةهت ابلصـ ابمطث ف ف   ولما كاف الثابت 
في إدانة الطاعف فإف ابلصـ عد ع ؿ عاب ذبؾ ابدب ؿ ابعهطؿ التفتيش الباطؿ وشيادة مف أجراه 

 ا لمقانوف الستناده في اإلدانة إلي دليؿ غير مشروع .، يكوف باطث ومخالف
 (23/1/1998ؽ ةا ط  59ب ةط  15833)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
يضحي ظاىرا .. ابمسهر ـ ابأهة ة ط أةس  ابذصر عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ .. وبتطبيؽ جممة  

فضث صا ف مق ابمتلـ ، ابلهبطثف كافة إجراءات التفتيش والقبض  –هبتسص ؿ عسةه ا صمه أ  -
 رةهؿ اب رطط ابمرافأ ف ب  إبب  صف ابمتلـ ..  عهبتهبب فأد عف بطثف دخوؿ ضابط الواقعة 

 ترتب عاب ذبؾ عمال  ةسهذا عألصهـ ابةأض ابم عرة  ة ب إطرح أ  دب ؿ  ص ف م تمد مف رذ  
 اإلةراءات ابعهطاط تأ   ه عاب عهعدة مه عةب عاب ابعهطؿ فل  عهطؿ .

 
 
 
 
 

 اُل٤َُ اخلبٌٓ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
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( ٝمُي ُضجٞد .......ل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ أهٞاٍ ٙبثٜ اُٞاهؼخ )اُوائل / ثٞالٕ اُ 
أٗٚ اُوبئْ ثبعواءاد اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ اُجبِٝخ ، كٚال ػٖ اٗؼلاّ ٝعٞك ذتخ ك٤َُ 
 ػ٢ِ ه٤بٓٚ ثبعواء اُزؾو٣بد ادليػٞٓخ ٝاٗلواكٙ ثبُْٜبكح ، ٝؽ٤ش فِذ األٝهام ٖٓ

 ذتخ ك٤َُ أفو شلب ٣َزٞعت اُوٚبء ثرباءح ادلزْٜ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ
 إٔ يف هٚبء اُ٘و٘ ادلَزوو ػ٤ِٚ مُي إٔ 
فػي الحكػـ باإلدانػة عمػي أي دليػؿ مقتضػاه عػدـ التعويػؿ الف ابأػعض  ابتستػ ش بمه صػهف عطػ 

 مستمد منو وبالتالي فث يعتد بشيادة مف قاـ بيذا اإلجراء الباطؿ .
 (18/4/2813ؽ ةا ط  75ب ةط  86743)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
مف ابمأرر أف عطالف ابأعض مأت ه  عهة ةػه عػدـ ابتث  ػؿ فػب ابلصػـ عهإلداةػط عاػب أ  دب ػؿ  

،  بمػػه صهةػػت ابػػدع ى ل ػػعمه لصػػاله ابلصػػـ  وبالتػػالي فػػث يعتػػد بشػػيادة مػػف قػػاـ بػػوم ػػتمد مةػػ  
 ة   تث ف ابلصـ ععراءة ابطهعف .ابمطث ف ف   ال   ةد ف له دب ؿ     تاؾ اب لهدة فإ

 (25/9/2812ؽ ةا ط  74ب ةط  823)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

وتطبيقو فب رذا اب أف ،  –ملصمط ابةأض  –مه ا تأرت عا   ملصمتةه ابثا ه مف خثؿ و  
أنيا خمت مف ثمة دليؿ عمي نسبة االتياـ عاب أ راؽ   اعثهت االتلهـ ابمهاؿ   لب ظهررا 

بطثف إجراءات ..  ل ث عد اعت  اسه تيـ إال ما ورد عمي لساف ضابط الواقعة الماثؿ لمم
وبدوف عاب إذف ابة هعط ابثهمط ، إلجرائيا قبؿ الحصوؿ ابتب عهـ عله رذا اب هعط  ابتست ش القبض 

امط دالةؿ صهف ط عاب صلط رذا االتلهـ .. فضث عف عدـ توافر مف لهالت ابتاعس ، توافر حالة 
 الذي يستتب  بطثف الدليؿ المستمد مف أقواؿ ىذا الضابط . وىو األمر

 ال٤ٍٔب ٝهل ػبثذ أهٞاُٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُؼ٤ٞة ػ٢ِ حنٞ ٓب ٢ِ٣ 
 اُؼ٤ت األٍٝ 

ماٌعؾقعاتم  معـف مادؿؼل مأغف مزسؿ ماظذي ماٌةدر موفقؾ ماظقاضعة مضابط م عؿد صؼد

ماٌصحطن ماظصررة مأصراد موفقؾ م عؿد مطؿا م، ماٌؿفؿ محؼ مؼب ماظ ؾطمماٌزسقعة ؼب

واظؿػؿقشموذظؽمظ ؿانمسدمماطؿصافمأعرمأغفمضاممبفذهماإلجراءاتمضؾؾماالدؿقةالمسؾلم

مإذنماظـقابةماظعاعةم.
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 اُؼ٤ت اُضب٢ٗ 
ػ......أنػطفػشررهػضفبطػاضواشطظػطنػأنػاضطتؼمػصفنػغػغمػب  الػػ–ػ......ثمػاظتػلػإضؽػػ

غظػاضخفصظػبفضطتؼمػ،ػوعوػطفػغطصنػاصتذفسػػإالػطنػخاللػإطالرػػرضؽػبطفشظػإثبفتػاضذخص
ػغؤصدػأنػاضطتؼمػصفنػتحتػغدػاضضفبطػحفلػتحرغرػاضطحضرػاضطدطؽػبفضتحرغفتػ.

 ٝهل أٝهك مُي ثبحملٚو 
صخطوهػإدتبفشغظػغطظعػاضطتؼمػطنػاضدسعػبفختالفػطصفنػاضضبطػرنػطحلػإشفطتػػ 

نػدسعػاضطتؼمػاضثفبتػبفضبطفشظػ..ػسؾذفرػاضضفبطػإضؽػذضكػضغصونػطفػشررهػبفضطحضرػأدبقػط
..ػوعذاػدضغلػشفطعػرضؽػأنػاضطتؼمػشدػتمػاضػبضػرضغػػأوالػ..ػثمػتحررتػاضطحفضرػاضصفدرػبظفنػ

..ػالدغطفػواظػػضمػغدعػػ.......رضغؼفػاإلذنػ..ػوإالػسطفػعوػاضدارؽػضذصرػططضوطظػأظػػصفنػطػغمػ
ػ.ػ.....أظػػصفنػغطفرسػظذفطػػاضطزرومػبدائرةػشدمػ

 اُؼ٤ت اُضبُش 
وراقمضدمخؾتمعـممثةمعامؼػقدمضقامماظ ابطمبؿقرؼاتمجدؼةمحقلماظقاضعةم..مأنماأل 

حقثمظقمطانمضدمصعؾم..مظؿؾنمظفمطقػقفمحةقلماٌؿفؿمسؾلماٌقادماٌكدرةم،موطقػقفمبقعفام

موهدؼدماألذكاصماظذؼـمؼؿعاعؾقنمععفمدقاءمؼبماظؾقعمأوماظصراءم.

 اُؼ٤ت اُواثغ 
طدفناػأنػاضطتؼمػغتخذػطنػػ10اضدفرظػػ-/-/-ؤرخػشررػضفبطػاضواشطظػسؽػاضطحضرػاضط 

ػوطعػذضكػسػدػثبتػحفلػتغتغشػطدصنػ ػوتداولػاضطوادػاضطخدرةػ.. ػإلخغفن طدصظػػطصفظف
ػاضتحرغفتػوردمػ ػغػطعػبتؼفتر ػطف ػوعو ػ، ػطخدرة ػسغػػرضؽػثطظػطواد ػضمػغطثر اضطتؼمػأظػ

ػجدغتؼفػ.
 اُؼ٤ت اخلبٌٓ 

مضرؼبمأو  معـ ماظؿقرؼاتماٌزسقعة م صر مؼبمممل مباالوار مؼؼقم ماٌؿفؿ مأن مإظل بعقد

اظعؼاضريماٌكدرةم)اظحاعادول(محقثمأطؿػلمباظؼقلمبأغفمؼؿاجرمؼبمايصقشمواهلريوؼـمصؼطم

..مأعاماظحاعادولمصؾؿم لػرمسـفماظؿقرؼاتمرشؿماظؽؿقةماٌ ؾقرةماظرم صريمإظلمأنماٌؿفؿم

مصإنماألضربمظؾعؼؾمواٌـ ؼمأنمؼ ؽقنمغصارفماألدادلمػقمبػرضمصقةماال فاممؼبمحؼف

ماظحاعادولم.

 اُؼ٤ت اَُبكً
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ػاظػػدبقػػ ػاضطتؼمػأو ػشفمػبطراشبظ ػإضؽػأظػ ػسؽػأشواضػ أنػضفبطػاضواشطظػضمػغذغر
ػوأبصرهػحفلػشغفطػػبفالتجفرػسؽػاضطوادػاضطخدرةػ.

 ٝامنب أهو ثزؾو٤وبد ا٤ُ٘بثخ 
بإقرار المتيـ بذلؾ الزعـ  مستمد مف بأف ما يزعمو مف توافر قصد االتجار لدي المتيـ 

)وىو ما لـ يحدث تماما( وكذا ومف خثؿ الكمية المضبوطة .. مما يؤكد أنييار الزعـ بقصد 
 االتجار .. وأنو مجرد تخميف مف عنديات ىذا الضابط لـ يصدقو ثمة دليؿ أخر .

 ثَ ٣لؽ٘ ٛنا اُزقٔني 
ػ  ػغتطدى ػال ػاضطتؼم ػطع ػضبطػ ػاضطزروم ػاضؼغروغن ػطخدر ػ)وػ1ر4أن ػجرامػجرام احد

ػإضؽػظغظػ ػتذغر ػاضصطغظ ػعذه ػسؼل ػ.. ػاضصغطفوي ػاضطططل ػشرر ػحدبطف ػ( وأربطونػدظتجرام
ػاالتجفرػ؟.

 اُؼ٤ت اَُبثغ  
أوردمضابطماظقاضعةمؼبماحمل رماٌزسقممبأنمهرؼا فمأدػرتمسـم..مأنماٌؿفؿمؼؼقممػ

اٌكدرةم..موععمبادؿعؿالماظلقارةمرضؿمعارطةمداؼقمالمغقسم..مؼبماالوارمواإلخػاءمظؾؿقادم

ذظؽمملمؼصرمعـمضرؼبمأومبعقدمإظلمأنمػذهماظلقارةمظقلتمعؾؽماٌؿفؿموإمنامعؾؽمواظد فم

م..موإمنامػقمعلؿعريػامصؼطمظققعنم.

 ٝٛنا ٣لؽ٘ ٣ٝ٘بٛ٘ 
ال صهف اصت ؼ   مه زعم   هعط اب اعثط تمهمه   أطق عأة  بـ  أـ إةراء أ  تلر هت ةد ط  ا 

 .أف اب  هرة ماؾ  ابدة ابمتلـ 
 اُؼ٤ت اُضبٖٓ 

شررػضفبطػاضواشطظػطنػخاللػطحضرػاضضبطػأظػػبتغتغشػذخصػاضطتؼمػرثرػططػػرضؽػػ
صغدغنػشطفشػصالػطظؼطفػغحتوىػرضؽػشططظػصبغرةػطنػاضحذغشػ..ػوذضكػصضػػبغنػطغفتػ

ػطالبدػػ.
 
 

 ٝام رجني أٓبّ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
أف ابمتلـ صهف  رتد  عةطهؿ ة ةز أزرؽ  ةهصت أ  د ع   
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 هف مف األمهـ فأط .ة ع
 ٝٛٞ ٓب ٣َزؾ٤َ ٓؼٚ 

تصورػأنػتصونػاضطضبوطفتػاضطذصورةػبغنػطغفتػطالبدػػ..ػذضكػأنػاضبظطفلػاضجغظزػ 
ػبداخضؼطفػ ػبؾن ػغدرؽ ػبفضكػوأظػ ػطف ػشطفشػسفرزغن ػصغدغن ػبػ ػغوضع ػأن ػاضطدتحغل طن
ػعذغنػ ػاضطتؼم ػغضع ػأن ػاضطدتحغل ػطن ػأظػ ػصطف ػاضحذغشػ.. ػطفدة شططتغنػصبغرتغنػطن
ػغطصنػأنػتدتوربؼطفػ ػال ػحغثػأظؼف ػ.. اضصغدغنػاضػطفشػسؽػاحدػجغوبػاضجفصتػاألطفطغظ

ػضصعرػحجمػاضجغوبػاألطفطغظػسؽػصلػاألحوالػ.
 ٝؽ٤ش رؼٔل اُٚبثٜ 

تةل ؿ مصهف  عط رذ ف ابص   ف زاعمه فأط عأةلمه صهةه ع ف ط هت مالعس ابمتلـ .. فل  
 ع ؿ مثدـ  ابصلط  مف ابم تل ؿ عأال عع ب  .

 اُؼ٤ت اُزبٍغ 
مذظؽمأنمضابطماظقاضعةمزسؿمبأنمرب رمػ اظؿلحؼماظزعينماظلرؼعمؼبماإلجراءاتم..

مبؿارؼخم ماظعاعةمؼبمم-/-/-اظؿقرؼاتمد ر مسؾلماظـقابة مومتمسرضف م.. ماظعاذرةمعلاءا اظلاسة

م..موبعدمذظؽمبدضائؼمزسؿمربررماحمل رماغفمضاممباالغؿؼالم ايادؼةمسصرةمواظـةػمصؾاحا

مسةرام.م3اٌؿفؿم..موؼـؾتمصراحةمبأنماظؼؾضمضدممتماظلاسةممظؾؼؾضمسؾل

 ٝاَُئاٍ ٛ٘ب 
 ساعة متواصمة ؟!. 20ىؿ يعمؿ ىذا الضباط لمدة  -
ىؿ أفرغ نفسو مف كافة أعمالو ومسئولياتو وذلؾ لمقبض عمي  -

 !.المتيـ؟
م ؾؽمم مسـ ممتاعا معغاؼرة مصقرة ماظقاضعة مظةقة مأن م ام موجبلء مؼؤطد م.. م ؼدم معا ظعؾ

م.اظرمضباولماظ ابطمرمسفامؼبماألوراقمماظةقرة

 اُؼ٤ت اُؼبّو 
ػبفضطحفضرػػ ػدطره ػوطف ػوأشواضػ ػإجرائؼف( ػ)ضطزروم ػاضواشطظ ػضفبط ػتحرغفت ػرفب وططف

ػ..ػ ػسؽػحغنػثبتػأظػػذرغكػسؽػذرصظػادتغرادػوتصدغر ..أظػػزرمػبؾنػاضطتؼمػرفطلػ..
ػوعذاػدضغلػشفطعػرضؽػردمػاضتحريػجدغفػحولػاضطتؼمػ.
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 مُي دلب ًبٕ
عهأل راؽ ، مف أقواؿ ضابط الواقعة ، وما سطره ابة رر ط ابتب ةهبت جممة العيوب ورغـ  

.. إال أف النيابة العامة ش ت ابمتمااط فب ابأعض  ابتسئـ باإلجراءات الباطمة أنو القا عر ـ اع ت 
  د ابمتلـ ابمهاؿ ." دليؿ وحيد " عد اترذت مف أع اؿ رذا اب هعط 

 و ػ٤ِٚ ٗوٚب يف ٛنا اُْؤٕ ٝؽ٤ش إٔ ادلَزو
اظؿقرؼاتمالم ةؾحممبػردػامأنم ؽقنمدظقلمطاصقامبذا فمإذمػلمالم عدومأنم ؽقنمذبردمرأيم

مؼعرفمعةدرػام مواظةدقمواظؽذبمإظلمأن موباظؾ لن مطب عمالحؿؿاالتماظةقة ظةاحؾفا

مسؾلم مؼؾلطمرضابؿف مأن مؼلؿ قع ماٌةدر معـمػذا موحؿكمؼؿقؼؼماظؼاضلمبـػلف م، وؼؿقدد

مظقؾموؼؼدرمضقؿؿفماظؼاغقغقةمؼبماإلنثؾاتم.اظد

 (19/4/2886ؽ ةا ط  78ب ةط  18323ابطثف رعـ )
 ًٝنُي ه٢ٚ ثؤٕ 

عمي التحريات باعتبارىا معززة أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله  ولئف كاف لمحكمة الموضوع 
مي الواقعة أنيا ال تصمح وحدىا ألف تكوف دليث بذاتيا أو قرينة بعينيا ع إالمف أدبط  لما ساقتو

فب لؽ قد اتخذ مف التحريات دليث وحيدا عمي ثبوت التيمة  صهف ابلصـ ، المراد إثباتيا 
 فإنو يكوف فضث عف فسادة في االستدالؿ قاصرا في بيانو .ابطهعة ف ، 

 (9/5/2815ةا ط  84ب ةط  22781)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

باعتبارىا معززة  دتله عاب ابتلر هت أف تث ؿ فب تص  ف عأ لما كاف األصؿ أف لممحكمة 
عر ةط  إال أنيا ال تصمح ألف تكوفمف أدبط مهداـ أةله صهةت مطر لط عاب ع هط ابعلث  لما ساقتو

قد اقتصر في التدليؿ عمي ثبوت أ  دب ال أ ه  ه عاب اع ت ابتلمط ،  صهف ابلصـ ابمطث ف ف   
فإف الحكـ ص ف مثززة عأدبط أرر  .. فب لؽ ابطهعف عاب تلر هت اب رطط د ف أف ت الجريمة

يكوف قد بني عمي عقيدة حصميا مف رأي محرر محضر التحري مف تحريو ال عمي عقيدة 
 استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا وىو يعيبو بالقصور والفساد في االستدالؿ .

 (26/1/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  6585)ابطثف رعـ 
 

 ٛنا .. ٝثزٞج٤ن رتِخ ٓب رولّ 
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ػاػقؿمض ائقةمسؾلمعامنثؾتمبأضقالمضابطماظقاضعةموعامأوردهمباحملاضرماٌزسقممعـمعم

ذظؽمطؾفمظلدؿداللمبفمؼبمإنثؾاتمدممصلحقةمأغفامهرؼاتمنثؿمضؾطمؼؿ حموجبلءم اممس

ػذاماال فامماٌعدوممحقالماٌؿفؿم..مػقماألعرماظذيمؼلؿقجبمررحمأيمدظقؾمضدمؼلؿؿدم

قماألوراقموسفزماظـقابةماظعاعةمسـم ؼدؼؿممثةمدظقؾمأخرمعـمأضقالمػذاماظ ابطم..موغظرامًؾ

م..ماألعرماظذيمؼؼ عمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.

اُل٤َُ اَُبكً ػ٢ِ ثواءح 
 ادلزْٜ
أٓو اإلؽبُخ اُٖبكه ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ؽ٤ش ّبثٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُؼ٤ٞة ثٞالٕ  

ٖ إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ مل حتٜ ٝأٝعٚ اُؼٞاه اُز٢ جتؼِٚ هبئْ ػ٢ِ ؿري ٍ٘ل مبب ٣ْ٘ ػ
ثظوٝف اُٞاهؼخ ٝٓالثَبرٜب ٝٓب ٛٞ صبثذ ثؤٝهاهٜب ، كٚال ػٖ هٖٞهٛب ادلجَٞ يف 

 .حتو٤وٜب مبب ٣ٌَِ ثبُٚوٝهح حنٞ ثواءح ادلزْٜ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ 
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  10ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

التي تمـز  ةمق اال تدالالت ث عف الجرائـ ومرتكبييا بالبحب عط ابأ هةب يقوـ مأمورو  
 لمتحقيؽ في الدعوى .

 ػ٢ِ إٔ  23ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
الذي يوجد دالئؿ عاب ابمتلـ ابله ر  أف يأمر بالقبض.............  لمأمور الضبط 

 كافيو عمي اتيامو .
 ػ٢ِ إٔ  24/1ًٝنا ٖٗذ ادلبكح 

عاب  إذا وجدت دالئؿ كافيةع ةط فب ابمهدة اب هعأط ،  ..............  فب   ر األل اؿ ابم 
اتلهـ اب رص عهرتصهب ةةه ط أ  ةةلط .. ةهز بمأم ر اب عط ابأ هةب أف  ترذ اإلةراءات 

 ابتلسظ ط ابمةه عط .
 ػ٢ِ إٔ  52ٝأ٣ٚب ٖٗذ ادلبكح 

عمي بناء فب م اد ابمرهبسهت  ابةةح أف ابدع ى صهبلط برفثله  إذا رأت النيابة العامة 
 ،  تصاؼ ابمتلـ معه رة أمهـ ابملصمط ابمرتصط ....... ابخ . االستدالالت التي جمعت
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 ػ٢ِ إٔ  048ًٝنُي .. هٚذ ادلبكح 
 ل ؿ ابدع ى إبب  وأف األدلة عمي المتيـ كافيةإذا رأ  عه ب ابتلأ ؽ أف اب اعثط ةةه ط  

 ف را .ملصمط ابةةه هت   صاؼ ابة هعط ابثهمط عإر هؿ األ راؽ إب له 
 دلب ًبٕ مُي 

وطنػخاللػجطضظػاضظصوصػأظغظػاضذصرػغتضءػوبجالنػتفمػأنػاضطذرعػشدػاذترطػضصحظػ 
اضػبضػرضؽػاضطتؼمػوتغتغذػػوصذاػضصحظػإشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػضدهػوإحفضتػػإضؽػطحصطظػ
ػأوػ ػارتصفبػ ػتغغد ػاضطتؼم ػشبل ػصفسغظ ػودالئل ػأدضظ ػوتتواسر ػتػوم ػأن ػ.. اضجظفغفت

ػوإالػوجبػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػأوػشفضؽػاضتحػغقػاذتراصػػسؽػ اضواشطظػاضطظدوبظػإضغػػ..
ػحدبػاألحوالػحغظػاألوراقػأوػإصدارػأطرػبؾالػوجػػإلشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػ.

أٓب ٝإٔ روّٞ ثبؽبُخ األٝهام ايل زلٌٔخ اجل٘ب٣بد كٕٝ رٞاكو ذتخ كالئتَ عل٣تخ أٝ 
 .مُي ٣ؼ٤ت أٓو اإلؽبُخ ثبُجٞالٕ ًبك٤خ ػ٢ِ ٕؾخ االرٜبّ ادلَ٘ٞة ُِٔزْٜ كبٕ 
 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 

واألدلة كافيو في تقرير مسئولية المتيـ  أف تص ف رذ  اب عهةق  يجب أف يتـ تقدير األدلة
 ا تلأهع  باثأ عط أ  إعهمط ابتةه ب ع ف رذ  ابم ة ب ط  مأدار ابثأ عط ،  أف  ص ف ذبؾ فب لد د 

 إيثارا مف المشرع لمصمحة المتيـ .ابأهة ف 
 (8/11/1997ؽ ةا ط  68ب ةط  9378)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ابمرتاسط ،  أدلتيا أو عناصرىاأف ت تراص اب اعثط مف  لما كاف مف حؽ محكمة الموضوع

قائما في أوراؽ  أف  ص ف دب اله ف مه اةتلت إب    إال أف شرط ذلؾ أف يكوف استخثصيا سائغا
فإذا استند الحكـ مف أ راؽ ابدع ى ،  أسس صحيحة، فب األلصهـ  ةب أف تعةب عاب وى الدع

 إلي رواية أو واقعة ال أصؿ ليا في التحقيقات ، فإنو يكوف معيبا البتناؤه عمي أساس فاسد
فإف عمؿ القاضي في ىذه الصورة يعتبر ابتداعا لمواق  عل ث إذا صهف ال اار بله فب  بء مةله 

 . ليا مف الخياؿوانتزاعا 
 (6/2/2816ؽ ةا ط  85ب ةط  25951)ابطثف رعـ 

 ٝدلب ًبٕ ٓب رولّ 
أمر اإلحالة م  أة  عمطهبثط يتضح وبجثء ابمسهر ـ ابأهة ة ط أةسط ابذصر .. وبتطبيؽ جممة  

أف النيابة العامة لـ تحط  ت ح  عةالء تهـ الوض  في االعتبار ظروؼ ومثبسات الواقعة .. 
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عمه ر  وأمسكت عف القياـ بمه ر  اهعت عهأل راؽ ولـ تفطف ؼ  تاؾ ابمالع هت .. علذ  ابظر  
إبب صد ر أمر اإللهبط ابمأدـ ابمتلـ باملهصمط عم ةع  عاب رذ  وىذا كمو أدي  اةب عا له .. 

 ومف ضمف األخطاء التي شابت أمر اإلحالة والمؤدية لبطثنو ما يمي :ابص رة ابمث عط .. 
 اخلٞؤ األٍٝ 

بتـواسرػظغـظػػػػ–وبـدونػثطـظػدضغـلػدـفئغػػػػػػ–شررتػاضظغفبظػاضطفطظػطنػخاللػأطرػاإلحفضـظػػ 
ػاالتجفرػسؽػحقػاضطتؼمػاضطفثلػرزمػردمػوجودػثطظػدضغلػرضؽػذضكػ

أف  –ومنيا نستقي العمػـ  -حيث أنو لمف المعموـ لدي الييئة الموقرة 
االتجػػار فػػي المػػواد المخػػدرة .. يتحقػػؽ بقيػػاـ شػػخص لحسػػابو الخػػاص 
بمزاولػػة عمميػػات تجاريػػة متعػػددة )شػػراء د بيػػ ( قاصػػدا مػػف ذلػػؾ أف 
يتخذ منيا حرفو معتادة لو ، فث يكفي لثبػوت االتجػار عمميػة واحػده ، 
نما يمـز  وال عده عمميات متفرقة في أوقات مختمفة ال اتصاؿ بينيا ، وا 
فضػػث عػػف تعػػدد العمميػػات أف يجمعيػػا غػػرض واحػػد )محػػدد( ىػػو أف 

كػػػرس نشػػػاطو بصػػػفو معتػػػادة لمقيػػػاـ بيػػػذا العمػػػؿ  يكػػػوف الجػػػاني قػػػد
 واالرتزاؽ منو.

ضطفػصفنػذضكػ..ػوصفظتػأوراقػاالتؼفمػاضطفثلػشدػخضتػطنػثطظػدضغـلػغذـغرػطـنػشرغـبػػػػػ 
أوػبطغدػإضؽػتواسرػشصدػاالتجفرػبفضطغؼومػاضطتػدمػبغفظػػضديػاضطتؼمػ..ػصطفػأظػػضـمػغثبـتػػػ

بغـعػأوػاضذـرانػ..ػ..ػسضـمػغـزرمػطحـررػاضطحضـرػػػػػػػبفألوراقػشغفمػاضطـتؼمػبفضطدغـدػطـنػرطضغـفتػاضػػػػ
)واضذفعدػاألوحدػسؽػاالتؼـفمػاضطفثـل(ػبؾظـػػراشـبػاضطـتؼمػأوػذـفعدهػحـفلػشغفطـػػبـفضبغعػأوػػػػػػػػػػ

ػاضذرانػ.
 ثَ إٔ ٛنا اُْبٛل اُٞؽ٤ل ىػْ أٗٚ اٍزو٢ االػزوبك 

 ثزٞاكو هٖل االجتبه ُل١ ادلزْٜ ٖٓ فالٍ 
قرار بذلؾ ، ومف وما نسب إليو فييا مف إ" أقواؿ المتيـ  

 خثؿ الكمية المضبوطة " .
يتضح أف ما قرر بو الضابط فػي ىػذا المقػاـ مػا ىػو إال رأيػو الشخصػي القػائـ  ومف ثـ .. 

عمي محض افتراض وتخميف وليس عمي أدلة قاطعة .. وحيػث انسػاقت النيابػة العامػة وراء ىػذا 
نوف وبنػت االتيػاـ عمػي رأي الضػابط الزعـ المعدوـ الدليؿ .. ومف ثـ فإنيا تكوف قػد خالفػت القػا
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 وليس عمي رأي استقتو ىي مف األوراؽ في الدعوى .
  ضب٢ٗاخلٞؤ اُ
سؿظػػبرزمػاظتغفنػثطظػدالئلػشفططـظػوطظـفعرػجفزطـظػضتـواسرػشصـدػاالتجـفرػاضطزرـومػ..ػػػػػػػػ 

ػ.سػدػشدطتػاضظغفبظػاضطفطظػاضطتؼمػبؼذاػاضػصدػ..ػبطفػغؤصدػطخفضغتؼفػضضػفظونػ
 اُ٘و٘ ثؤٕ  كول هوهد زلٌٔخ

قصد االتجار واقعة مادية يستقؿ قاضي الموضوع بالفصػؿ فييػا مػاداـ 
استخثصػػو سػػائغا تػػؤدي إليػػو ظػػروؼ الواقعػػة وأدلتيػػا وقػػرائف األحػػواؿ 

 فييا 
 (17/18/2812ؽ ةا ط  74ب ةط  5383)ابطثف رعـ 

تةػهر بأصػد االثمػة مظػاىر أو شػواىد عمػي انتػواء المػتيـ ..  ل ث رات األ راؽ مف  ىذا
حيث لـ يضبط م  المتيـ خلة تقطيػ  ابمزعـ  ) رذا عاب فرض صلط االتلهـ عرمت  فب لأ  ( .. 

 . لمحشيش ، أو ميزاف ، أو أي شيء مف ىذا القبيؿ
 ًٔب مل ٣زْ ٙجٜ ادلزْٜ ؽبٍ اُو٤بّ ثبُج٤غ أٝ اُْواء 

 أٝ ٢ّء شلب ٣ل٤ل االجتبه 
ػػ ػوشغطتػ ػططػ ػاضطضبوط ػاضطبضغ ػأن ػرن ػسضال ػ.. ػاالتجفرػعذا ػطتحصالت ػبؾظؼف ػتوحؽ ال

اضطزرومػ..ػالدغطفػواظػػضوػدفغرظفػاضضفبطػسؽػطزارطػػ..ػسؿنػاضطتؼمػصفنػخفرجفػطنػطدصظػػ
ػضغرصبػاضدغفرةػ)حفلػاضػبضػرضغػ(ػ.

فػػأي عمميػػة بيػػ  ىػػذه التػػي كػػاف يجرييػػا داخػػؿ منزلػػو 
ليصػػح القػػوؿ بػػأف المبمػػغ المضػػبوط مػػف متحصػػثت 

 التجارة ؟!.
ؼـزلماظصكصمعـمعـزظفمبفذاماٌؾؾغم؟!..مصإذامطانماٌؿفؿمطانمعؿقجفذامممؼعؼؾمأنصفؾم

ظؾقعمعامظدؼفمعـمعقادمزبدرةم..مصؾؿاذاماص قبمػذاماٌؾؾغمععفم؟!مالدذقؿاموأغذفمدقؿقةذؾمممم

سؾلمغؼقمدمعـمأمثانماٌقادماٌكدرةماٌزععمبقعفام؟..مصؾؿاذامدقكرجمعـمبقؿفمبفذاماٌؾؾغم

ؾؾغمؼبمعلؽـفمواالطؿػاءممبامدققةؾمسؾقفمعـممثذـماٌذقادمممأظقسمعـماٌـ ؼلمأنمؼحكماٌ

ماٌكدرةم؟!.
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 ٖٝٓ صْ 
ىو قوؿ مبتور السند يضحي ظاىرا أف ما قررتو النيابة العامة مف توافر قصد االتجار  

 يقط  بتياتر االتياـ الماثؿ وبطثف أمر اإلحالة 
 ٝيف ٛنا اُٖلك 

ػأظ ػإضؽ ػسطن ػاضواشطظ ػضفبط ػأن ػإضؽ ػاإلذفرة ػطعػتجدر ػغضبط ػضم ػ
اضطتؼمػثطظػأدواتػتذغرػإضؽػاالتجفرػصفضطغزانػ،ػأوػآضظػتػطغعػ،ػأوػ
ػأوػأيػذؽنػغذغرػإضؽػشصدػ ػ، طوادػطخدرةػطػططظػططفػغدؼلػبغطؼف
االتجفرػ..ػسطفػصفنػطظػػإالػأنػوضعػسؽػاضطحضرػاضطزرومػتدطغتػػبؾظػػ

ػتحرغفتػ..ػبؾنػاضطتؼمػغتفجرػسؽػاضطوادػاضطخدرةػجطضظػوشطفرؽ.
وػذامؼؤطدممبامالمؼدعمذباالمظؾصؽمأنماظ ابطمحاولمبصؿكماظلؾؾماٌؾؿلرةمبؿػةقؾم 

اظقاضعةماظراػـةمو ؾػقؼفامبدضفمذدؼدةمظؾؿؿفؿماٌانثؾم..موػقمعامطانمصببمسؾلماظـقابةماظعاعةم

اظػ ـةمإظقفمإالمأغفامملم ػعؾم..ملامصبعؾمأعرمإحاظؿفامظل فامماٌانثؾمإظلمربؽؿةماىـاؼاتم

مبارلم.ععقؾامو

  ضبُشاخلٞؤ اُ
أذفرتػاضظغفبظػاضطفطظػسـؽػأطـرػاإلحفضـظػإضـؽػاضـزرمػبـؾنػاضطـتؼمػحـفزػطـفدةػاضؼغـروغنػػػػػػػػػػػ 

ػجرامػ.ػػ1ر4اضطخدرػبػصدػاالتجفرػرزمػأنػجطضػػطفػتمػاضزرمػبضبطػػطعػاضطتؼمػالػغتطدىػ

 فلؿ رذ  ابصم ط ت لب عأصد االتةهر؟؟
مم م.. مصقلب م ظقسمػذا ممل ماظعاعة ماظـقابة مأن مزسؿمبؾ ماظقاضعة مضابط مأن مإظل ػ ـ

ؼبمحنمأنمعاموصؾمعلققق ممبق رماظ ؾطمأنمزبدرماهلريوؼـماٌ ؾقطمسؾارةمسـم م

عـمػذهماٌادةم..ملامؼؤطدمض عمعؿقفرةم مإظلماظـقابةموعـفامإظلماٌعؿؾماظؽقؿاويمػقم م

م مسـف محرر مأو ماظعاعة مظؾـقابة موصؾ معا مظقسمػذا ممتمهرؼزه مصؿا  ؼرؼرماظؿلسبمؼبماالحراز

ماٌعؿؾماظؽقؿاويم.

ذلؾ كمو لػـ تفطػف النيابػة العامػة أف لصػحيح الواقػ  فػي ىػذا االتيػاـ صػورة مغػايرة ـ غور  
 تماما لما ىو ثابت باألوراؽ .
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  واثغ اخلٞؤ اُ
أظػػرزـمػرـدمػصـحظػوصـفػاالتجـفرػبذـؾنػطخـدرػاضؼغـروغنػ)بغـرضػصـحظػاالتؼـفمػسـؽػػػػػػػػػػػػػ 

لػاضطـتؼمػإضـؽػاضطططـلػاضجظـفئؽػضضصذـفػرطـفػإذاػػػػػػػاألصل(ػضمػتططلػاضظغفبظػاضطفطظػرضـؽػتحوغـػػ
ػصفنػغتطفطؼػأيػظوعػطنػأظواعػػاضطخدراتػطنػردطػػ.ػ

وػذامبلمذؽمؼربزمضةقرماظـقابةماظعاعةمؼبمهؼقؼماظقاضعةماظراػـةم..محقثمأغفمبرشؿمم

مغػلمضةدم مإنثؾاتمأو مسبق ماظعاعة مملم لعماظـقابة م.. مضةدماالوار ماظدالئؾمسؾلماغؿػاء  عدد

ماظؽصػماظ يبمسؾقفماظؿعا مإظلماظ بماظصرسلمظؿقضقع مبؿققؼؾف موملم ؼؿ م، رلمسـماٌؿفؿ

مظؾقانمعامإذامطانمؼؿعاركماٌقادماٌكدرةمعـمسدعفم.

  بٌٓاخلٞؤ اخل
وططفػغؤصدػإطدفكػاضظغفبظػاضطفطظػرنػاضػغفمػبطفػعـوػواجـبػرضغؼـفػ..ػوتحػغـقػدسـفعػػػػػػ 

..ػأصدشفنػاضطتؼمػواضضذغنػصفظفػططـػػػػ.......،ػوػ.......اضطتؼمػ..ػأظؼفػضمػتػمػبفدتدرفنػصالػطنػ/ػ
حفلػاضػبضػرضغػػ..ػوعذاػرغنػاضػصورػسؽػاضتحػغػفتػ..ػسطضؽػاضرزمػطـنػتؾصغـدػاضطـتؼمػأظـػػػػػػ
وشــتػاضػــبضػرضغــػػصــفنػبرسػتــػػاضصــدغػغنػاضطــذصورغنػ..ػوبــرزمػتضــفربػطــزارمػضــفبطػػػ

مػجوعرغـظػاضوشـوفػرضـؽػػػػاضواشطظػ)طنػحغثػتفرغخػووشتػاضػبض(ػطـعػطـفػشـررهػاضطـتؼمػ..ػورزـػػػػػ
ػصحظػأيػطنػاألطرغنػ.ػ

 اال إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
مطانمعـم  ملم لؿدعماظةدؼؼنماٌذطقرؼـماظؾذؼـمعـماٌؤطدمأنماظؿقؼقؼمععفؿا

ذأغفماظػةؾمصقؿاماخؿؾػمصقفماظ ابطمواٌؿفؿمواظؿأطقدمسؾلمصقةمأضقالمأحدػؿام..مموػقم

مانثؾم.بلمذؽمأعرمجقػريموجازممؼـقلؿمبفماال فامماٌ

  َبكًاخلٞؤ اُ
نػاضظغفبظػاضطفطـظػضـمػتػـمػبتغرغـعػاضؼـفتفػاضطحطـولػاضخـفصػبـفضطتؼمػضضتوصـلػإضـؽػػػػػػػػػػػأ 

ػعؤالنػاألذخفصػاضطزرومػأظػػغتطفطلػططؼمػسؽػذرانػأوػبغعػاضطوادػاضطخدرةػػ.
   ٝٛٞ أٓو ثال ّي 

مايؼقؼلم  موذظؽمظؾؽصػمسـماجملرم مإجرائف ماظعاعة طانمعـماظقاجبمسؾلماظـقابة

مصػلمطؾماألحقالماٌز م.. ماظؾقعمظف مأو معـف مدقاءمسـمررؼؼماظصراء م عاعؾماٌؿفؿمععف سقم

دقؿؿمضؾطمأحدماٌؿعاعؾنمععماٌقادماٌكدرةم)وذظؽمسؾلمصرضمصقةماال فاممؼبمحؼم
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مملمؼؿعاعؾمععماٌقادم موأغف ماٌؿفؿ مظؾصؽمبراءة مؼدعمذباال مال مدقـؾتممبا مأغف مأو اٌؿفؿ(

ماحملؿقلمؼبمذظؽمحلؾؿامزسؿمضابطماظقاضعةم.اٌكدرةموملمؼلؿعؿؾماهلا ػم

 اخلٞؤ اَُبثغ 
أنػاضضفبطػػحدبطفػغػررػسؽػطحضرػاضضبطػأظػػشدػأضػؽػاضػبضػرضؽػاضطتؼمػحلػتوجػػ
األخغرػضضدغفرةػ..ػوطغؼومػذضكػأنػاضطتؼمػضمػغصنػطدتػالػضضدغفرةػ..ػأوػأنػاضدغفرةػتحتػ

قػاضطفمػوضغدتػبحوزةػاضطتؼمػ..ػوعوػاضدغطرةػاضغطضغظػضػػ..ػوأنػطصفنػتواجدعفػسؽػاضطرغ
األطرػاضذيػصفنػحرغفػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػطظفشذظػضفبطػاضوشطظػسؽػعذهػاضجزئغظػ..ػوططفغظظػ
اضطصفنػاضذيػبػػاضدغفرةػوعلػغدتطغعػأحدػأنػغدخضؼفػدونػرضمػطفضصؼفػطنػردطػػ..ػوعلػعؽػ

سغؼفػطنػطوادػطخدرهػتخصػػتحتػاضدغطرةػاضغطضغظػضضطتؼمػطنػردطػػ..ػورطفػإذاػصفنػطفػضبط
اضطتؼمػطنػردطػػ..ػأمػأظػػشدػغصونػعظفكػطنػأوذؽػبػػوشفمػبدسػاضطخدرػضػػ)رضؽػاضغرضػ
ػاضظغفبظػ ػرضؽ ػغػتضؽ ػذضكػصفن ػصل ػبفضدغفرة( ػطخدره ػطواد ػوجد ػشد ػطحرره ػسؿن اضجدضؽ

ػاضطفطظػتحػغػػػتبغفظفػضوجػػاضحقػسؽػصحظػاالتؼفمػأوػردمػصحتػػ.
  ضبٖٓاخلٞؤ اُ
وسؽػطجفلػإثبفتػشصـورػتحػغػـفتػاضظغفبـظػاضطفطـظػ..ػسـؿنػضـفبطػػػػػػػػ–دغفقػطتصلػوسؽػ 

اضواشطظػأخغـؽػجطغـعػاضطذـترصغنػططـػػسـؽػاضتحـريػ)بغـرضػإجرائـػ(ػوسـؽػإجـراناتػاضػـبضػػػػػػػػػػػػ
واضتغتغشػسغطفػرداػاضطدفردػ/ػصفبرػسخريػربدػاضرازقػ..ػوطعػذضكػضمػتػـمػاضظغفبـظػاضطفطـظػػػػ

ػبفدتدرفئػػواضتحػغقػططػػ.
 مُي  دلب ًبٕ 

مواظعقارمأغػةماظؾقانمؼؿ حموجبلءم امماغفقارماال فامماٌانثؾم  وعـمعبؾةمأوجفماً أ

وضقاعفمسؾلمشريمدـدمعـماظقاضعمأوماظؼاغقنم،مص لمسـمزباظػؿفمظؾـابتمباألوراقم،ملامصبعؾم

أعرماإلحاظةماظةادرمسـماظـقابةماظعاعةمواٌرصقعماال فامممبقجؾفمإظلمربؽؿؿؽؿماٌقضرةم..م

مقبمباظؾ لنم..ممبامؼلؿقجبماظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.عع

م

م

م

 اُل٤َُ اَُبثغ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
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اُل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ روو٣و ادلؼَٔ اجل٘بئ٢ ؽ٤ش عبءد ٗز٤غزٚ ثٞالٕ  
اؽزٔب٤ُخ ٤َُٝذ عبىٓخ يف اصجبد االرٜبّ هجَ ادلزْٜ .. ًٔب أٜٗب مل حتَٔ ذتخ ك٤َُ 

 اك ادلقلهح ختٔ ادلزْٜ ادلبصَ .ػ٢ِ إٔ ٛنٙ ادلٞ
  ٚؽ٤ش إٔ ادلووه يف ٛنا اُْؤٕ أٗ

فب ابلصـ ع هةه  وبياف مؤداىاأة   ةب إ راد األدبط ابتب ت تةد إب له ابملصمط  مف المقرر 
وذكر مؤداه بطريقة وافية يبيف إب له عؿ  ةع ب  رد م م ف ابدب ؿ  فث يكفي مجرد اإلشارةصهف ه 

صمه اعتةثت عله ابملصمط  معاغ اتسهع  مق عهعب األدبط ابتب اعرره ابلصـ  اقعةمنيا مدي تأييده لمو 
ذ فات الحكـ المطعوف فيو بياف مؤدي ما أشتمؿ عميو تقرير لتى  ت ح  ة  ا تدالب  عله ،  وا 

ابذ    تأ ـ  الدليؿ الفنيعمصالط ابطب اب رعب ، فإة   ص ف عد رال مف ع هف  المعامؿ الكيماوية
ب ابص ؼ عف صة  ابمهدة ابم ع طط  ابأطق علأ أتله عمه  ث ع  عهبأص ر ابذ   عطا  ع  ع هؤ  ف

    ةب ةأ    اإلعهدة  ذبؾ ع  ر لهة  إبب علث عهعب أ ة  ابطثف .
 (381ص  61س  28/3/2818ةا ط  73ب ةط  68179)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
لـ يتضػمف ثمػة  ابطب اب ػرعبابصهدر عف ابمثمؿ ابص مه ى ابتهعق بمصالط وكاف التقرير  

بػػأف المػػواد قوؿ لإذ اكتفػػي بػػا فػػب إاعػػهت االتلػػهـ ابمهاػػؿ ل ػػهؿ ابمػػتلـ ..دليػػؿ يمكػػف االسػػتناد إليػػو 
 المخدرة محؿ البحث المرسمة إليو مدرجة بالجدوؿ األوؿ مف جداوؿ قانوف المخدرات .

 ٝٛٞ أٓو ٓؼِّٞ 
رفػاضطفنػبطدػاضطظفنػبؾظػػضغسػبحفجػػضتوضغءػوبذضكػغصونػاضطططلػاضصغطفويػشدػر 
ػاضطفنػ؟!.

فلػػػص أ ػػػعهب مػػػه عػػػرر   ػػػهعط اب اعثػػػط ع ػػػأف مرػػػدر بينمػػػا كػػػاف عمػػػي المعمػػػؿ الكيمػػػاوي 
وبياف سبب ىذا االختثؼ "  قط  متحجرة  مق ذبؾ عررت ابة هعط عأةػ  "مسحوؽ " ابل ر  ف عأة  " 
 وذلؾ التناقض .

 ًٔب إٔ ػ٤ِٚ 
نمزبؾأمبفاموبنمرقا فامأيمعقادمزبدرةم)طؿامعلبسماٌؿفؿمظؾقانمسؿامإذامطاصقصمم

مؼزسؿمضابطماظقاضعة(معـمسدعفم؟!.

 ًٝبٕ ٖٓ ّؤٕ مُي 
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بياف مدي إمكانية وض  المواد المخدرة المزعومة بيف طيات تمؾ 
  المثبس مف عدمو .

 كٚال ػٖ أٗٚ ًبٕ ػ٤ِٚ 
اٌكدرةممصقصماظلقارةماٌ ؾقرةمععماٌؿفؿموبقانمسؿامإذامطانمؼؿؿمدبزؼـماٌقاد 

مبفامعـمسدعفم؟!.

 ٝأفريا .. كول ًبٕ جيت  
فحص المتيـ ذاتو لبياف عما إذا كاف يتعاطى المواد المخدرة مف 

 عدمو ؟!.
صإذامطانماٌعؿؾماىـائلمضدمصقصمعبقعمعام ؼدمم..مظؽانم ؼرؼرهمباتمعػقدامؼبمم

موا مصفق م.. ماظراػـة مباياظة موأغف مأعا م.. ماٌانثؾ مغػلماال فام مسـمإنثؾاتمأو موؼعفز مدقاء ظعدم

مإنثؾاتماال فاممحقالماٌؿفؿممبامؼؼ عموحبؼمبرباء فملامػقمعلـدمإظقفم.

 ث٘بء ػ٤ِٚ 
 ٣ِزٌٔ ادلزْٜ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞهوح احلٌْ 

مبرباء فملامػقمعلـدمإظقفم. 

  ص ؿ ابمتلـ 
 
 ابملهمب  
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.. حيػػػػػث اتيمتػػػػػو النيابػػػػػة مػػػػػ  أخػػػػػري  .......مػػػػػذكرة بػػػػػدفاع ودفػػػػػوع المػػػػػتيـ األوؿ / 
 : ....... محافظة  ....... بدائرة -/-/-.. بزعـ أنيما في يوـ  .......تدعي/

ضراصمظعؼارم)اظحاعاول(ماٌكذدرمؼبمم محازامبؼةدماالوارمأ

مشريماألحقالماٌةرحمبفامضاغقغام.

عػػف عػػدـ إبمػػهـ والػػذي يػػنـ  ابمثػػدـ  اب ػػةد  ابػػدب ؿ ىػػذا .. وبنػػاء عمػػي ىػػذا االتيػػاـ الباطػػؿ  
ابة هعػط عمػه رػ  اهعػت كمػا لػـ تحػط ابة هعط ابثهمط عصل ح  اعثػهت رػذا االتلػهـ  ظر فػ   مالع ػهت  ، 

بالمخالفػػة لمقػػانوف .. عػػال  ػػةد  عػػدمت ابمتلمػػهف باملهصمػػط قامػػت ىػػذا االتيػػاـ فقػػد أعػػهأل راؽ .. 
 اب اردة عهأل راؽ . )الغير منطبقة تماما عمي المتيميف( فؽ م اد االتلهـ وطالبت بعقابيما 

ػػفئعــــــــــــاضوش
عهبمل ػػر التػػي اسػػتيمت ابمهاػػؿ  ل ػػعمه أ ػػسرت عةػػ  األ راؽ .. واقعػػات االتيػػاـ  مخػػصت

الػذي مسػتش ابصػ دبط( ).... والمحرر بمعرفػة الصػيدلي / صعهله  12.58 اب هعط -/-/-رخ ابمؤ 
.. أثبػت بأنػػو بنػػاء عمػػي معمومػات وردت إلػػي قسػػـ مباحػػث المخػدرات .. تفيػػد قيػػاـ المػػتيـ األوؿ 

.. ابصهةةػط .......باالتجػار فػي األدويػة المخػدرة مػف خػثؿ صػيدلية/ ابذ   ةتلؿ صس  ص دبب .. 
 . .... – ....مرصز  - ....عثزعط 

 ٝٓجبّوح 
م  م/ ماٌؼدم موععف م  ؿـؿف مغبؾف م صؽقؾ ممت مضد مبأغف ماٌذطقر مضلؿمم....ضرر )رئقس

 )مستش ابص دبط( . ....(م،مواظةقدظل/....)رئقسمعؾاحثمم....عؽاصقةماٌكدرات(،واظـؼقبم/
 ٝهل رٞعٜذ ٛنٙ احلِٔخ 

( .. وتـ التقابؿ ند منتصؼ الميؿعص ) 02.11لي الصيدلية المذكورة في تماـ الساعة إ 
.. وزعما ....عمثرفط ملرر ابمل ر  مث  ابص دبب / م  المتيـ األوؿ .. وتـ تفتيش الصيدلية 

 بأنو قد تبيف ليما المخالفات اآلتية :
ػردمػوجودػصغدضؽػبفضصغدضغظػإبفنػاضتغتغشػ. .1
ػض .2 ػتخضع ػاضتؽ ػ.. ػعغدروصضورغد ػاضتراطفدول ػطفدة ػرضؽ ػتحتوي ػأدوغظ ضػدمػوجود

 :وعذهػاألدوغظػصفضتفضؽػاضثفظؽػطنػاضجدولػاألولػطنػشفظونػاضطخدراتػ..ػ
( كػث منيػا تحػوي عشػرة 221عدد اثنيف عمبو مدوف عمييا )تاموؿ إكػس  -ػأ

 أشرطة كؿ شريط بو عشرة أقراص .
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( ويحتػػوي عمػػي عشػػرة 221عػػدد واحػػد شػػريط مػػدوف عميػػو )تػػاموؿ إكػػس  -ػب
 أقراص .

( وتحتػوى عمػي أربعػة أشػرطة 221ترامػادوؿ عدد واحد عمبو مػدوف عمييػا ) -ج
 كؿ منيا تحوى عشرة أقراص .

محرر المحضر بأف جمي  المضبوطات تحتوي عمي مادة ترامادوؿ ىيدروكموريد واسترسؿ  
 ؟! وعميو تـ تحريز المضبوطات . ويوصي بإعداميا  وغير مسجمة بوزارة الصحة

 ءا َٓب 3ه21حتوه زلٚو اَُبػخ  ....ٝيف ماد اُزبه٣ـ 
  ....أ١ ثؼل اُٚجٜ ثؼلح ٍبػبد مبؼوكخ ادلولّ / 

 هوه ٖٓ فالُٚ 
وما إذا كاف المتيـ حسف ل ؿ اب اعثط  بإجراء التحرياتبأرار ابة هعط ابثهمط  بأنو تنفيذا 
..  مد  عامله ع ة د ابثأهع ر ابم ع طط  .......المتيمة الثانية / مف عدم   صذا النية 

 ومف ثـ زعـ محرر المحضر باألتي :.. عهبص دب ط ماصله مف عدم  
ماألولم ماٌؿفؿ مأدػرتمسـمضقام مهرؼاتمدرؼة مبإجراء مضام بأغف

ماالوارم مبؼةد مظؾفؿفقر مبؾقعفا مواظؼقام ماٌكدرة ماظعؼاضري بصراء

ماٌؿفؿةم مغقة مبلقء ماظؿقرؼات مأضاصت مطؿا م، ماظـقة مدلء وأغف

.مطؿاماظـاغقةماظرم عؾؿمبـصاطماألولمو ؼؿلؿمععفمحةقؾةماظؾقعم.

موأنم ماظةقدظقة مسؾل ماظـاغقة ماٌؿفؿة مبحدد ماظؿقرؼات أردصت

معدؼرػاماٌلؽقلماٌؿفؿماألولم.

دلب ًبٕ مُي .. ًٝبٗذ األٝهام هل ػوٙذ ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ .. ٝثبُزؾو٤ن ٓغ  
 ادلزْٜ األٍٝ .. أكبك ثب٥ر٢ :

قاقير المضبوطة بالصيدلية .. وأقر بأنو لـ يكف يعمـ بوجود العابم ةد إب   بإنكار االتياـ  
قاموا بتفتيش الصيدلية وأخرجوىا دوف عمـ منو بمكانيا .. وأنو  أف أفراد ابلماط ابمذص ر ف ، 

مه إذا صهف مررصه باص دب ط عهبتثهمؿ وال يعمـ  مجرد عامؿ بالصيدلية وال عثقة لو بالمضبوطات
 . ة الثانية المالكة لمصيدليةحيث أف العمـ بذلؾ عند المتيم.. فب رذ  ابثأهع ر مف عدم  

 
 ٛنا .. ٝمبٞاعٜزٚ ثبُزؾو٣بد 
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ضررمبعدممصقةمعبؾةمعامد رمبفام..موغػلمصؾؿفممتاعامباظقاضعةمواٌ ؾقراتم..موضررم 

مبأغفمظقسمظدؼفمأيمدقابؼم.

.. المشترؾ في واقعة الضبط ، ومجري  ....تـ التحقيؽ م  المقدـ /  ....وبتاريخ م
 فأفاد :التحريات المزعومة ، 

عد وأضاؼ بأنو عمل ر اب عط  مل ر ابتلر هت )ابمزع مط( .. بذات ما ىو مسطر 
عهالتةهر فب ابثأهع ر بشأف قياـ المتيـ  بـ  صرح عمأدمله( عدة شكاوى ) عؽ   ردت ب  

 .  فقاـ بإخطار قسـ التفتيش الصيدلي ابمردرة ..
 ٝأٙبف 

مادؿغرضتماٌدةماظزعـقةمبنمصدورمبأغفمعـمضاممبإجراءماظؿقرؼاتم)اٌزسقعة(مواظر 

مضرارماظـقابةمحؿكم ارؼخمهرؼرماحمل رم؟؟م.

 ِٓؾٞظخ
ػ ػاضدفرظ ػتطفم ػسؽ ػاضتحػغق ػستحت ػػ11اضظغفبظ ػغوم ػ....صبفح

ػأنػ ػصطف ػ.. ػاضتحرغفت ػبؿجران ػاضتصضغف ػشررت ػظؼفغتػ وسؽ
ػ ػاضدفرظ ػاضتحرغفتػطحرر ػطحضر ػبذاتػػ4ر30اضثفبتػأن طدفنا

دشفئقػطنػاظتؼفنػاضتحػغقػسطتؽػوصغفػاضتفرغخػإيػبطدػردةػ
ػتحريػوجطعػطصفدرهػوططضوطفتػػ.

غير مصرح ليا بتداوؿ ماؾ ابمتلمط اباهة ط  بأف الصيدليةزاعمه  د المذكورواستطر  
 .العقاقير المضبوطة ؟!

 ٛنا .. ٝثناد اُزبه٣ـ مت اُزؾو٤ن 
  ....ٓغ اُ٘و٤ت / 

 اُن١ أكبك ثبألر٢ 
ماظ  مػذه مبصأن مععؾقعا ف م ػؿقشمبأن مؼبم أعنمعأعقرؼة مؼبماالذحاك م ـقةر قاضعة

ماظةقدظقةم..موأغفمظقسمظدؼفمأيمععؾقعاتمسـماظقاضعةم؟!.

م

 ِٓؾٞظخ
ػرنػ ػططضوطفتػضدغػ ػثطظ ػاضضفبطػبطدمػوجود ػعذا ػإشرار برزم
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اضواشطظػإالػأنػاضظغفبظػاضطفطظػاتخذتػطظػػذفعدػإثبفتػوتمػ
..ػوذضكػرضؽػػ..../ػاضزرمػبؾنػأشواضػػضمػتخرجػرنػأشوالػاضطػدمػ

ػخالفػاضحػغػظػواضثفبتػبفألوراقػ.
 مت اُزؾو٤ن  ....ٝثزبه٣ـ 

  ....ٓغ ا٤َُل / 
 ٓلزِ ا٤ُٖبكُخ .... ٓووها 

ليا حؽ ..  أي صيدلية فييا دكتور مسئوؿ..  أ هؼ عأف  بذات ما جاء بمحضر الضبط 
ات ذلؾ فيو ويتـ التفتيش في تداوؿ األقراص المخدرة وليا حصة معينة وأف ىناؾ دفتر يتـ إثب

 عميو .
 ٝثال ٍ٘ل ٝثٌَْ ٓوٍَ هوه ثؤٕ 

األضراصماٌ ؾقرةمعفربفموشريمعلفؾةمبقزارةماظةقةموالمؼلؿحمبؿداوهلام)وملمؼؼدمم 

ممثةمدظقؾمعاديمأومصينمأومطؿابلمسؾلمػذاماظزسؿ(م.

 ٝاٍزٞوك ىاػٔب )ٝثال ٍ٘ل أ٣ٚب(
وأنو  صرح ممف عدمت تاؾ اب صه ى( تـ تأد مله  د ابص دب ط ) بـ  بأف ثمة شكاوى 

 سبؽ التنبيو عمي المتيمة الثانية أف تفصؿ المتيـ األوؿ إال أنيا تمسكت بو .
 صْ ػبك ٝهوه 

بأنمػـاكمدطؿقرةمصقدالغقةمح رتمواذؿؽتمعـماٌؿفؿماألول)وملمؼةرحمأؼ امعـم 

مػلمػذهماظةقدالغقةموأؼـمػلماظصؽقىماٌؼدعةمعـفاموعامػقمصققاػا؟!.

 د اُزبه٣ـ مت اُزؾو٤ن ٝثنا
  ....ٓغ ا٤َُل / 

 كووه 
بذاتػتغفصغلػأشوالػدفبػػػ..ػوغتالحظػأنػأشواضػػتطفثضتػتطفطفػبفضحرفػواضضغظػطعػ 

ػدفبػػػ..ػططفػغثغرػاضذكػسؽػصحظػاضتحػغػفتػواضواشطظػبرطتؼفػ.
 ٝهك ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ  ....ٝثزبه٣ـ 

 روو٣و ادلؼَٔ ا٤ٌُٔب١ٝ 
وطة جميعيا لمترامادوؿ المدرج بالجدوؿ األوؿ مف اثبت أف األقراص المضب
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 جداوؿ قانوف المخدرات .
ػذام..موباظؾـاءمسؾلمعام ؼدمم..موبرشؿماغؿػاءممثةمدظقؾمعاديمععؿربمسؾلمضقامماٌؿفؿم 

مؼبم ماوار مدظقؾمسؾلمحدوثمبقعمأو ممثة ماغؿػاء موبرشؿ م.. مإظقف بار ؽابماألصعالماٌـلقبة

اظعؼاضريم..مودومنامحبثمصقؿامأضرمبفمعػؿصلماظةقدظةمعـمأنمجاغبماٌؿفؿماألولمؼبمػذهم

موبدونم موبدونماظؿؼةلمحقلمذظؽم.. مايؼمؼبم داولمػذهماألضراصم.. طؾمصقدظقةمهلا

 قاصرممثةمأدظةمحقالماٌؿفؿمايلـماظـقةمواظذيمؼأمترمبأواعرمصاحؾةماظةقدظقةمصؼدمضررتم

بأعرمإحاظةمبارؾموععقبموزباظػمظؾؼاغقنم،ماظـقابةماظعاعةمأحاظؿفؿامإظلمربؽؿةماىـاؼاتم..م

مؼلؿقجبماظؼ اءم معا موػق معـمب لنم.. ماال فاممبرعؿفا مذابمإجراءاتمػذا مص لمسؿا ػذا

مػقمعلـدمإظقفموذظؽمسؾلماظـققماظذيمدـؼقؿماألدظةماىازعةمسؾقفمعـم برباءةماٌؿفؿملا

مخللمدصاسـاماظؿاظلم:

ػػاضدســــــــــــفع
ػ

 واءح ادلزْٜ ادلبصَ اُل٤َُ األٍٝ ػ٢ِ ث
ثٞالٕ اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ اُِن٣ٖ مت اعواإٛٔب يف ؽن ادلزْٜ األٍٝ ثـري امٕ ٖٓ  

ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ َٓٞؽ ّوػ٢ ٖٓ اُوبٕٗٞ ، ٝثلٕٝ رٞاكو ذتخ ؽبُخ ٖٓ ؽبالد 
اُزِجٌ اُٞاهكح ؽٖوا يف اُوبٕٗٞ ، ٝثلٕٝ رٞاكو ذتخ كالئَ ًبك٤ٚ ػ٢ِ ٕؾخ 

 ْ .االرٜبّ يف ؽن ٛنا ادلزٜ
 ٖٓ اُلٍزٞه ػ٢ِ إٔ  40ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

مو ؾؿزمم م، ماٌلاسمبفا موالمصبقز محؼمظؽؾمإغلانم، اظؽراعة

ماظدوظةمباححاعفاموغباؼؿفام.

 ػ٢ِ إٔ  43/0ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
محاظةماظؿؾؾسم،مالم  مسدا ايرؼةماظصكةقةمحؼمرؾقعلم،موػلمعةقغةمالممتسم،موصقؿا

م مأو ماظؼؾضمسؾلمأحدم، مض ائلمصبقز مبأيمضقدمإالمبأعر م ؼققدمحرؼؿف مأو م، محؾلف مأو م،  ػؿقصف

معلؾبمؼلؿؾزعفماظؿقؼقؼم.

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  31ٝٗلبما ُنُي .. ٖٗذ ادلبكح 
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ال يجوز القبض عمي أي إنساف أو حبسو إال بأمر مف 
السمطات المختصة بذلؾ قانونا ، كما يجب معاممتو بما 

ة اإلنساف ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا يحفظ عميو كرام
. 

 ٛنا ٖٝٓ فالٍ ٕو٣ؼ اُ٘ٔ اُلٍزٞه١ 
 أٗق اُنًو ٣زغ٠ِ ظبٛوا 

ػأظؼفػ  ػاضطغترض ػاضذخصغظ ػاضحرغظ ػرضؽ ػوارتدان ػخطورة ػطن ػضػ ػضطف ػاضػبض ػإجران أن
ػاضصحظػ ػوذروط ػاالعتطفم ػطن ػاضطذرعػبدغفج ػأحفطػ ػسػد ػ.. ػاضطدفسػبؼف ػغجوز ػوال طصوظظ

بػاالضتزامػبؼفػ،ػوإالػبطلػعذاػاإلجرانػوبطضتػبفضتبطغظػاضدالئلػاضطدتػفةػطظػػ،ػضذضكػاضواج
سػدػردمػاضطذرعػضطؾطورػاضضبطػاضػضفئؽػأغفػصفظتػصغتػػأحدػطرغػغنػ)الػثفضثػضؼطف(ػغجبػ

ػأنػغدضكػإحدعطفػإذاػأرادػاضػبضػرضؽػأحدػاألذخفصػوعذغنػاضطرغػغنػعطفػ:
ور الضػبط عمػي إذف مػف أف يستحصؿ مػأمالطريؽ األوؿ : 

النيابػػػة العامػػػة يبػػػيح لػػػو القػػػبض والتفتػػػيش 
ودخػػوؿ المسػػاكف ويرسػػـ لػػو حػػدودا معينػػة ال 

 يجوز تعدييا أو تجاوزىا .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ اُوبئِخ ثؤٕ  24/0ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ ادلبكح  ٝٛنا

ز لمأمور الضبط جافب األل اؿ ابمع ةط فب ابمهدة اب هعأط  إذا لـ يكف المتيـ حاضرا 
حضاره  ويذكر ذلؾ في المحضر . القضائي أف يصدر أمر بضبطو وا 

 دلب ًبٕ مُي 
مل ر اب عط ابمؤرخ  وعمي األخص منيامف رالؿ أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ  وكاف الثابت 

معمومات عأة  عةهء عاب يتضح أف سالؼ الذكر قد أقر ..  ....ابملرر عمثرفط ابص دبب /  ....
ع أف ابزعـ عأ هـ ابمتلـ عهةتلهؿ صسط ص دبب ،   أـ  عهالتةهر  ـ مباحث المخدراتوردت إلي قس

 فب األد  ط ابمردرة.
 

 ٝهؿْ ٓب رولّ .. اال إٔ زلوه احملٚو مل ٣ْو ٖٓ هو٣ت أٝ ثؼ٤ل
 ايل أٗٚ أٝ هَْ ٓجبؽش ادلقلهاد .. )ادليػّٞ رِو٤ٜب ادلؼِٞٓبد( 
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 هل هبٓٞا ثؼوٗ األٓو ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
مف ل هؿ مه إذا صهةت رذ  ابمثا مهت ابمزع مط ) ابمةل بط ابمصدر( حتي تتخذ شئونيا  

صدار إذةله عذبؾ .. الجدية بمكاف وكافية لمقبض عمي المتيـ  أـ أنيا واىية وغامضة  ا 
بص ف ابة هعط ابثهمط وذلؾ كمو ابمصدر  مف اـ فال ت تأرؿ إذةه عهبأعض عاب ابمتلـ .. ومجيولة 

وما إذا كانت كافية لمتعرض لمحرية الشخصية لممتيـ مف عهة ةه عتأد ر ابدالةؿ  ىي المنوطو
 عدمو .

 أٓب ٝإٔ زلوه احملٚو أٝ اجلٜخ ادليػّٞ رِو٤ٜب ادلؼِٞٓبد 
 مل ٣وٞٓب ثنُي 

وأضرمربررمرب رماظ ؾطمصراحةم..مبأغفمضدممتم معؾاذرةم م صؽقؾمىـةم ؽقغتمعـفم 

ملم عؾاذرة مإظلمحقثماظةقدظقةماظرمؼؿقاجدمبفاماٌؿفؿ.وعـمباضلمذفقدماإلنثؾاتم..ظلغؿؼا

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ميضَ ػني اُجٞالٕ ٝسلبُلخ اُوبٕٗٞ 
)رة س ع ـ مصهفلط ابمردرات(  ابمزعـ  أة  مف تاأب  ....السيما .. وقد أقر المقدـ /  

ف أبمغ واخطر أنو قد تمقي عدة شكاوى ضد المتيـ فما كاف منو إال أابمثا مهت ل هؿ ابمتلـ .. 
 ؟؟!. ....قسـ التفتيش الصيدلي بمديرية الشئوف الصحية ..

 ٝاَُئاٍ ٛ٘ب
ٌاذامضامماٌذطقرمبإبلضمضلؿماظؿػؿقشماظةقدظلموملمؼؼؿمباظؿقريمسـمعديمصقةم 

ػذهماظصؽاوىم)اجملفقظة(معـمسدعفم..نثؿماظؿؼدممإظلماظـقابةماظعاعةمالدؿةدارمإذنمباظؼؾضم

مظؽمضدمضــمأوضاسفموإجراءا فم.سؾلماٌؿفؿم..مصقؽقنمبذ

 أٓب ٝإٔ ٣ٖ٘ت اُٚبثٜ ادلنًٞه ٝٓؼٚ ثبه٢ أكواك احلِٔخ 
 اُوبئٔخ ثبُوج٘ ٖٓ أٗلَْٜ فٖٔب ٝؽٌٔب 

ابة هعط ابثهمط فب تأد ر صسه ط األدبط ابمعررة باأعض عاب ابمتلـ مف  ويغتصبوف سمطة 
و بغير أذف صريح مف النيابة األمر الذي يؤكد وبحؽ بطثف القبض عمي المتيـ إلجرائعدم  .. 
 العامة.

 ٝيف ٛنا ادلوبّ رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
إذا كاف الثابت أف الطاعف لـ يض  نفسو موض  الريبة ولـ يق  منو ما 
يثير شبيو رجاؿ الشرطة ، ومف ثـ فإف استيقاؼ ضابط الواقعة لو ال 
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ضحي يعدو أف يكوف إجراء تحكميا ال سند لو مف ظروؼ الدعوى وي
قائما عمي غير سند مف القانوف ويعد اعتداء عمي الحرية الشخصية 
ينطوي عمي إساءة استعماؿ السمطة ، ومف ثـ فإف ذلؾ اإلجراء وما بني 
عميو قد وق  باطث ويكوف إجراء القبض باطؿ وق  في غير حالو مف 
حاالت التمبس وبغير إذف مف النيابة العامة ، بغية الحصوؿ عمي دليؿ 

 كف في مكنو مف قاـ بو الحصوؿ عميو لوال ذلؾ القبض الباطؿلـ ي
 (17/11/2887ؽ ةا ط  78ب ةط  19749رعـ )ابطثف 

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
م  موزعلئف مذا ف ماحمل ر مربرر موبإضرار مؼؼقـا منثؾت مضد ماظؼائؿةمم–وطان مايؿؾة أصراد

م ماٌزسقعةمؼبمحؼماألخريمملمؼؿؿمسرضم–باظؼؾضمسؾلماٌؿفؿ مسؾلماظـقابةمبأنماظقاضعة فا

مبأنم مؼؼقـا ماظذيمؼؤطد ماألعر م ػؿقصف مأو مباظؼؾضمسؾقف مإذن مإصدار مملمؼؿؿ موعـمنثؿ م، اظعاعة

مإجراءيماظؼؾضمواظؿػؿقشمبارؾنمإلجرائفؿامبغريمإذنمعـماظـقابةماظعاعةم.

وىو أف يكوف المتيـ المراد القبض عميو  : الطريؽ الثاني
متمبسا بالجريمة وتوافرت في حقو حالة مف 
حاالت التمبس الواردة حصرا بالقانوف دوف 

 قياس أو تخميف أو افتراضات .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ام هبُذ ثؤٕ  21ٝٛٞ ٓب ٗظٔزٚ ثلا٣خ .. ادلبكح 

 تثتعر ابةر مط ببرىة يسيره ، ارتصهعله أو عقب ارتصهعله  حاؿ عله تكوف الجريمة متمبسا 
أو إذا وجد مق ابص هح إار  ع عله ، أو تبعتو العامة مرتصعله ، ابمةةب عا   إذا اتب  متاع ه عله 
يستدؿ لهمال آالت أ  أ الط أ  أمتث  أ  أ راعه أ  أ  هء أرر  بوقت قريب عثد  ع عله مرتكبيا 

 أثار أو عثمات تفيد ذلؾ .أ  إذا  ةدت ع  فب رذا اب عت منيا عمي أنو فاعؿ أو شريؾ فييا 
 ؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ ٝيف ٛنا ادلوبّ رٞارود أ

 يزجال تمف عهة ف اإلةراءات ابةةهة ط ابمثدبتهف  35،  34،  صهةت ابمهدتهف لما كاف ذلؾ  
عهبةةه هت  ابةةح الضبط القضائي أف يقبض عمي المتيـ الحاضر إال في أحواؿ التمبس  لمأمور

 صهف مف اتيامو ،  إذا وجدت دالئؿ كافية عميابمثهعب عا له عهبلعس مدة تز د عاب االاط أ لر 
بمشاىدتيا مف ع هـ ابةر مط تستوجب أف يتحقؽ مأمور الضبط القضائي ابمأرر أف لهبط ابتاعس 
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بنفسو أو إدراكيا بحاسة مف حواسو ، وال يغنيو عف ذلؾ تمقي نبأىا عف طريؽ النقؿ مف الغير 
ثارىا ينبئ بذاتو شاىدا كاف أو متيما يقر عمي نفسو ماداـ ىو لـ يشاىدىا أو يشيد أثرا مف خ

 عف وقوعيا .
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1345)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
م  محاظة مإن ماحملؽؿة مػذه مؼبمض اء معـماٌؼرر مؼؿقؼؼمماظؿؾؾسوطان  لؿقجبمأن

عأعقرماظ ؾطماظؼ ائلمعـمضامماىرميةممبصاػد فامبـػلفمأومبإدراطفامحبادةمعـمحقادفموالم

مأوم ؾؼلمغؾأػؼغـقفمسـمذظؽم ماظـؼؾمعـماظغريمعاداممػقمملمؼصفدػا مأو مسـمررؼؼماظرواؼة ا

ؼصفدمأنثرامعـمأنثارػامؼـؾئمبذا فمسـموضقسفاموظؽـمطانم ؼدؼرماظظروفماظرم لبسماىرميةم

عقطقالمإظلممأعراوهقطمبفاموضتمار ؽابفامأومبعدمار ؽابفامو ؼدؼرمطػاؼؿفامظؼقاممحاظةماظؿؾؾسم

إالمأنمذظؽمعصروطمبأنم ؽقنماألدؾابمواالسؿؾاراتمم ؼدؼرمربؽؿةماٌقضقعمدونمععؼب

ماظرمبـتمسؾقفاماحملؽؿةمػذاماظؿؼدؼرمصايةمألنم ؤديمإظلماظـؿقفةماظرماغؿفتمإظقفام.

 (4/8/2814ؽ ةا ط  84ب ةط  14778)ابطثف رعـ 
 (6/3/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  3316)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
، وما قرروا بو مف أقواؿ عهبأعض فب مل ررـ ائميف وكاف الثابت مف خثؿ ما سطره الق 

أف أي منيـ لـ يشر مف قريب أو بعيد إلي أنيـ باغتوا المتيـ حاؿ قيامو أمهـ ابة هعط ابثهمط .. 
 بالبي  أو االتجار في األقراص المخدرة محؿ ىذا االتياـ .

 ثَ إٔ رتبػْٜ أهوٝا 
م  معؾاذرة م قجفقا محالمدظقصفؿمإظلماظةقدظقة مسؾلمبأغف مبفؿمؼعـروا مصإذا إظلم ػؿقصفا

مؼـؿمسـم مأيمإجراء مادباذه م مباظؾقعمأو موملمؼؽـماٌؿفؿمؼؼقم م..  ؾؽماألضراصماٌ ؾقرة

ماوارهمبفام.

 ٝيف ٛنا اُْؤٕ 
ػ،ػ  ػسؽػاضصغدضغظ ػوظغؽػرضطػػبوجودعف ػاضطتؼمػصضتػػبؼذهػاألشراصػتطفطف سػدػأظصر

ػصفنػعظف ػإذا ػاألشراصػوطف ػبؾظػػبذؾنػعذه ػأشر ػسؽػاضصغدضغظػطنػصطف كػتصرغءػبتداوضؼف
ػردطػػ..ػسؿظػػغتمػاضرجوعػسؽػعذاػاضذؾنػإضؽػطفضصظػاضصغدضغظػ)اضطتؼطظػاضثفظغظ(ػ.
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 ٖٓ صْ 
يضحي ظاىرا عدـ توافر ثمة حالة مف حاالت التمبس المذكورة حصرا في القانوف بما ال  

ي منيـ أنو قاـ بمحاولة شراء يبرر لمقائميف بالقبض اتخاذ ىذا اإلجراء أو التفتيش .. فمـ يدع أ
أو أنو دف  بمف يحاوؿ الشراء أو أف المتيـ كاف يقوـ بالبي  أو أي شيء يمكف أف يستقي منو 

 أف المتيـ كاف في حالة تمبس باالتجار في العقاقير المخدرة .
 ٝثنُي ٣زؤًل

محاالتم  معـ محاظة مأي مالغؿػاء ماٌؿفؿ مؼبمحؼ ماظؼؾضمواظؿػؿقشماجملرؼان ب لن

موععماظؿؾ م.. مباظةقدظقة مذظؽ( م)بػرضمصقة ماألضراصماٌ ؾقرة مأنموجقدمػذه مطؿا ؾسم،

اظقضعمؼبماالسؿؾارمأنماٌؿفؿمذبردمساعؾمباظةقدظقةم..مالمؼؤديممتاعامإظلماظؿأطدمعـمأنم

ػذهماألضراصمؼبمحقازةماٌؿفؿمأومأغفمؼؼقممباالوارمصقفام..مذظؽمأنماٌلؽقلماألولمسؾلم

مماٌقجقدةمبفامػلمعاظؽةماظةقدظقةم)اٌؿفؿةماظـاغقة(مدونمدقاػام.اظةقدظقةموعباعماظعؼاضري

 ٝؽ٤ش ًبٕ ٓب رولّ .. ٝؽ٤ش مل ٣ضجذ إٔ اُوبئٔني ثبُٚجٜ 
 ًبٕ ث٤لْٛ امٕ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

 ًٔب مل ٣ٌٖ ادلزْٜ يف ؽبُخ ٖٓ ؽبالد اُزِجٌ 
التي تمت في تست ش عمه ال  دع مةهال با ؾ أف صهفط إةراءات ابأعض  ابد األمر الذي يؤك 

كافة التحقيقات  بطثفعاب ةل    اس عهب ر رة إبب حؽ المتيـ جاءت باطمو ومعيبة 
 واإلجراءات واألدلة المترتبة عمي ىذا اإلجراءات الباطمة.

ػشبلػ  ػصفسغظ ػدالئل ػثطظ ػضدغؼم ػغصن ػضم ػبفضضبط ػاضػفئطغن ػأن ػاضثفبت ػوأن الدغطف
ػ.ػتػاضبفطضظاضطتؼمػتبررػضؼمػاإلتغفنػبؼذهػاإلجرانا

عـمضاغقنماإلجراءاتماىـائقةم،ماٌعدظؿانمم35،مم34حقثمأنماٌصرعمؼبماٌاد نمم

اٌؿعؾؼمب ؿانمايرؼاتم..مملمصبقزمٌأعقرماظ ؾطمأنمؼؼؾضمسؾلمم1972ظلـةمم37باظؼاغقنم

ماٌؿفؿمؼبمأحقالماظؿؾؾسمأوممبقجبمإذنمعـماظـقابةم..موحلبم.

 
 رٞاكو أكُخ ًبك٤خ ثَ اٍزٞعت إٔ ٣ٌٕٞ مُي ث٘بء ػ٢ِ 

 رْري ايل اهرٌبثٚ ُِغوميخ ادلَ٘ٞثخ ا٤ُٚ  
مف عمي توافر حالة أمر صلط ابأعض  ابتست ش  مد  م ر ع ت  فمـ يقصر المشرع  
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.. بؿ أستوجب في الحالتيف وكشرط أساسي  مف ابة هعط ابثهمطأو عمي وجود إذف لهالت ابتاعس 
 مي نسبة التياـ لممتيـ .وىاـ وجاـز .. أف تتوافر الدالئؿ الكافية ع

 ٝٛٞ ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 
مف عهة ف اإلةراءات ابةةهة ط ابمثدبتهف عهبأهة ف  91،  90لما كاف ذلؾ ، وكانت المادتاف 

ابمتثاؽ ع مهف ابلر هت ال تة ز بمأم ر اب عط ابأ هةب أف  أعض عاب  1973ب ةط  37رعـ 
ابتاعس عهبةةه هت  ابةةح ابمثهعب عا له عهبلعس مدة تز د عاب االاط ابمتلـ ابله ر إال فب أل اؿ 

 عاب اتلهم  . دالةؿ صهف طأ لر أف  ةدت 
 (2/12/2814ط ؽ ةا  84ب ةط  14778)ابطثف رعـ 
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1325)ابطثف رعـ 
 (5/4/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  17575)ابطثف رعـ 

 ٝؽ٤ش ًبٕ ٓب رولّ 
ابت مف أوراؽ االتياـ أنيا قد خمت تماما مف ثمة وكاف الث

دالئؿ كافية عمي ارتكاب المتيـ األوؿ تحديدا ليذه الواقعة 
المنسوبة إليو .. السيما وقد أشرنا إلي أنو لـ يثبت أف تـ 
مشاىدة المتيـ أو ضبطو حاؿ بيعو أو اتجاره في األقراص 

ط  المضبوطة .. ىذا باإلضافة إلي عدة حقائؽ أخري تق
بانتفاء وجود ثمة دالئؿ كافية عمي اتيامو .. وىذه الحقائؽ 

 كالتالي :
 احلو٤وخ األٝيل 

أنماظؼائؿنمباظ ؾطم ارةمؼزسؿقنمبأنممثةمععؾقعاتم)ذبفقظةماٌةدر(موصؾتمإظقفؿم 

 ػقدمبؼقامماٌؿفؿمباالوارمؼبماألضراصماٌكدرةم،مو ارةمأخريمؼزسؿقنمبأنممثةمذؽاوىم

أؼ ا(مأصادتمبذاتماٌزاسؿم..موؼبماياظؿنمملمؼؿؿماإلصةاحمسـمعةدرمم)ذبفقظةماٌةدر

أومعؼدممػذهماٌعؾقعاتمأوم ؾؽماظصؽاوىم..موملمؼؿؿمإرصاقممثةمذؽقىمعؽؿقبةم،مأومرب رم

ماظذيمالمميؽـماسؿؾارهمدظقلمحقالم موػقماألعر م.. أضقالمٌؼدممػذهماظصؽقىم)اٌزسقعة(

وصرؼحموجازمم..مأعاموأنمؼصقبفماظغؿقضمواإلبفامماٌؿفؿمصاظدظقؾمصببمأنمؼؽقنمواضحم

مصلمميؽـماالسؿدادمبفمطلـدمظلسؿداءمسؾلمحرؼاتماظـاسم.
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 احلو٤وخ اُضب٤ٗخ 
ػاضذصفوىػم ػطػدم ػأو ػاضططضوطفت ػطصدر ػبتجؼغل ػاضبفطل ػبفضضبط ػغصتفػاضػفئطغن ضم

طصداشغظػػاضطزروطظػ..ػبلػأظؼمػضمػغصضغواػأظغدؼمػرظفنػاضبحثػواضتحريػواضتػصؽػرنػطدي
ػاضثفبتػ ػأن ػبل ػ.. ػطضغػػ ػأو ػضغدتػصغدغظ ػبؾظؼف ػواضجزم ػاضذصفوى ػاضططضوطفتػوتضك عذه
بفألوراقػأظؼمػاتخذواػطنػتضكػاضطزارمػشوالػطصدشفػزغرػشفبلػضضتحريػرنػصحتػػأوػتصذغبػػ
ػواشتحطوعفػ ػاضطتؼم ػحغثػتواجد ػاضصغدضغظ ػإضؽ ػطبفذرة ػواظتػضوا ػواضطتفد ػاضطدة ػوردوا ..

ػوضمػغصنػبغدعمػدضغلػشفطعػأوػجفزمػواحدػرضؽػصحظػعذاػاالتؼفمػ.وستذوعفػ..ػ
 احلو٤وخ اُضبُضخ  

.معػؿشماظةقادظةم..موربررمرب رماظ ؾطم..مؼبمأضقاظفمأعامماظـقابةم....أوردماظلقدم/مػ

اإلدارةمو ؼدعتمبصؽقىمضدماٌؿفؿممإظل رتم محدطؿقرةمصقدالغقةماظعاعةم..مأنممثةم م

اٌانثؾم..مصاظلؤالمػـام..معـمػلمػذهماظةقدالغقةم؟؟موٌاذامملمؼؿؿم دوؼـمذؽقاػامرمسقام

وػؾممتماظؿأطدمعـمأغفامظقسمبقـفاموبنماٌؿفؿانمخلصاتمدسؿفامظؾؼقلمبفذهماٌزاسؿم؟مم؟؟م

مػلماظدالئؾماظر موعا م؟ معزاسؿفا مإلدارةموػؾممتماظؿقريمحقلمعديمعةداضقة مضدعؿفا

ماظؿػؿقشمسؾلمصقةمذؽقاػاماٌزسقعةم؟.

 ٝٛنا ًِٚ ٣ئًل 
سند القائميف بالضبط في اتخاذىـ ىذه اإلجراءات المخالفة لمقانوف والدستور مدي تياتر  

والتي تمثؿ اعتداء صارخ عمي الحريات المصونة .. ذلؾ أنو عمي الفرض بوجود شكوى مف 
ؿ يعقؿ أف تكوف ىذه السيدة منزىو عف الكذب والتمفيؽ صيدالنية كما زعـ المذكور .. في

ىدار القانوف ؟؟ .  والكيدية .. وأف تتخذ أقواليا المرسمة سندا ليدـ وا 
 أٙق ايل مُي 

أغفمععمادؿؿرارماظػرضماىدظلمبقجقدمذؽقىمعـمصقدالغقةمطؿامؼزسؿماٌذطقرم..م 

مذكصمذبف مذفادة مسؾل ماظؿعقؼؾ ماألحقال معـ محبال مصبقز مال مؼدلمصإغف موشائبممل قل

)ربررمرب رماظ ؾط(مم....بأضقاظفمبصؽؾمرمسلموصرؼحم،موباظؿاظلمؼؽقنمادساءاتماٌدسق/م

معـؼقظةمسـمذكصمذبفقلم..ممبامؼلؿقجبمإرراحفاموسدمماالسؿدادمبفا.

 احلو٤وخ اُواثؼخ  
ػبؾظػػ ػذخصػغزرم ػثطظ ػضضػفظون( ػ)بفضطخفضغظ ػبفضضبط ػاضػفئطغن ػعؤالن ػضظف ػغػدم ضم
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أشراصػطنػاضطتؼمػ..ػصطفػضمػغحفولػدفضغواػاضذصرػاضدسعػبؾحدػاألذخفصػضضػغفمػػاذتريػثطظ
بطحفوضظػذرانػحتؼػغصوظواػرضؽػغػغنػطنػأنػاضطتؼمػغػومػبفالتجفرػ،ػصطفػضمػغتمػطراشبظػ

ػاضطتؼمػحتؼػغطصنػاالدرفنػبػغفطػػبفالتجفرػ.
 دلب ًبٕ مُي 

ى ظاىرا أنو لـ يكف لدي القائميف ومف جممة الحقائؽ أنفة الذكر م  ما سمؼ بيانو يتجم 
بالضبط ثمة دالئؿ كافية عمي ما ىو منسوب لممتيـ قبؿ القياـ بالقبض عميو ، كما لـ يكف في 
حالة مف حاالت التمبس ، كما أنو لـ يتـ عرض األمر برمتو عمي النيابة العامة إلصدار إذف 

ببطثف كافة إجراءات القبض منيا بالقبض عمي المتيـ أو تفتيشو .. وىذا كمو يقط  وبحؽ 
والتفتيش ، بما يستتب  بالضرورة بطثف كافة األدلة المترتبة عمي ىذه اإلجراءات الباطمة .. 

 وىو ما يؤكد براءة المتيـ مما ىو منسوب إليو .
 اُل٤َُ اُضب٢ٗ ػ٢ِ اُرباءح 

ٝٗظبئوٛب أ٤ٙلذ ُِغلٍٝ األٍٝ ادلِؾن ثوبٕٗٞ ٌٓبكؾخ ٓبكح اُرتآبكٍٝ  
مبٞعت اُوواه اُٖبكه ػٖ ا٤َُل / ٝى٣و اُٖؾخ  0851َُ٘خ  071لهاد ههْ ادلق

ٝٛنا اُوواه خيبٝت ا٤ُٖبكُخ كوٜ كٕٝ ؿريْٛ  1101َُ٘خ  014ٝاٌَُبٕ ههْ 
ٖٓ األّقبٓ ، ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣ئًل إٔ ه٤بّ االرٜبّ ادلبصَ ؽ٤بٍ ادلزْٜ األٍٝ 

ثرباءرٚ شلب ٛٞ َٓ٘ل  )اُـري ٤ٕليل( ك٤ٚ سلبُلخ ُِوبٕٗٞ مبب ٣َزٞعت اُوٚبء
 ا٤ُٚ .

اظةادرمسـماظلقدم/موزؼرمم2012ظلـةمم125بداؼةم..مصإنماظـابتمعـمدؼؾاجةماظؼرارمرضؿمم

ظلـةمم127اظةقةم..مؼؿ حمأغفمأذارمابؿداءامإظلماإلرلعمسؾلمضاغقنمعزاوظةمعفـةماظةقدظةم

موسؾلم.........................م1955

معلاسدماظقزؼرمظؾصؽقنماظةقدظقةم.مطؿامأذارمبأغفمبـاءمسؾلمعامسرضفم

 كول هوه األر٢ 
 ادلبكح األٝيل 

ػ) ػرشم ػاضجدول ػطن ػاضثفظؽ ػاضػدم ػإضؽ ػاضطضحقػ1غضفف )
ػ ػرشم ػاضطخدرات ػطصفسحظ ػػ142بػفظون طفدةػػ1660ضدظظ

ػ) ػوظظفئرعفػTRAMADOLاضتراطفدول ػوأطالحؼف )
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ػوادتراتؼفػ ػظظفئرعف ػوأطالح ػواغثغراتؼف وأدتراتؼف
ػوطدتحضراتؼفػ.

م)  مرضؿ ماىدول ممب اظعة مأغف م ام موجبلء مؼؿ ح م.. منثؿ مبؼاغقنم1وعـ ماٌؾقؼ )

مؼؿؾنم م.. ماٌكدرة ماٌقاد مظؼققد مدب ع ماظر ماٌقاد مبؾقان م ؽػؾ مواظذي اٌكدرات

ماٌادةم مػذه مأضقػت موإمنا م.. ماظحاعادول معادة ماألصؾ( م)ؼب مؼؿ ؿـ ممل مأغف وبقضقح

مصارمإظقفمدؾػام.اٌم2012ظلـةمم125مبقجبمضرارموزؼرماظةقةمرضؿم

 ٖٗٞٓ ٛنا اُوواه  ءٛنا .. ًٝبٕ اُٞاٙؼ ٖٓ اٍزووا
أف ابمرهطب عألصهم  رـ ابص هدبط  األطعهء فأط د ف  

   ررـ مف األ رهص .
 دلب ًبٕ مُي 

ةمه مةرد عهمؿ عهبص دب ط أف المتيـ ليس صيدلي  مف رالؿ أ راؽ ابتداعبوكاف الثابت    ا 
.. اةؼ ابذصر قرار وزير الصحة  ال  ةطعؽ عا   مخاطب  وىو األمر الذي يؤكد أنو غير.. 

ويكوف قرار النيابة العامة بإحالة المتيـ إلي محكمة الجنايات قرار باطؿ ومعيب بما يقط  ببراءة 
 المتيـ مما ىو مسند إليو .

 ٝٛٞ األٓو اُن١ رٞارود ػ٤ِٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ يف هٞذلب ثؤٕ 
ة مادة مف المواد التي تخض  لبعض مناط التأثيـ في جريمة إحراز أو حياز 

 042مف القانوف  00،  23قيود المواد المخدرة بصريح نص المادتيف 
أف تكوف المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرا في  0521لسنة 

الجداوؿ الممحقة بالقانوف ، وكاف البيف مف ىذا الجدوؿ والذي تكفؿ ببياف 
مواد المخدرة أنو ال يتضمف مادة " المواد التي تخض  لبعض قيود ال

نما وردت ىذه المادة ضمف المواد المدرجة في الجدوؿ بقرار  ريفوتريؿ " وا 
ذا كاف البيف مف استقراء نصوص  0541لسنة  043وزير الصحة رقـ  ، وا 

واألطباء دوف غيرىـ القرار سالؼ الذكر أف المخاطب بأحكامو ىـ الصيادلة 
أف إدانة المتيـ وىو غير صيدلي وفقا لما مف األشخاص ، ومف ثـ يتضح 

 ، فيو مخالفة لمقانوف بما يستوجب نقض الحكـ المطعوف فيو . تقدـ
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 (23/18/2882ؽ ةا ط  65ب ةط  15238طثف رعـ )اب
 (4/11/1997ؽ ةا ط  66ب ةط  17689)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
تي تخض  لبعض قيود المواد الأ  ل هزة مهدة مف ابم اد  مناط التأثيـ في جريمة إحراز 
 1968ب ةط  182مف ابأهة ف  44،  27عصر ح ةص ابمهدت ف  –ابتب د ف ابطهعف عله  المخدرة

ب ةط  122فب  أف مصهفلط ابمردرات  تةظ ـ ا تثمهبله  االتةهر ف له ابمثدؿ عهبأهة ف رعـ 
اباهبث ابمالؽ  ؿأف تكوف المادة المضبوطة مف عداد المواد المبينة حصرا في الجدو – 1989

ابتب تر ق بعثض ع  د  الذي تكفؿ ببياف الموادعهبأهة ف األ ؿ  صهف ابع ف مف رذا ابةد ؿ  
ةمه  ردت رذ   مف ابم اد  مف ابم اد  أنو ال يتضمف مادة " الكمونازيباـ "ابم اد ابمردرة   ا 

 أف تةظ ـ  فب 0541لسنة  043بقرار وزير الصحة رقـ ابمدرةط فب ابةد ؿ اباهبث ابمالؽ 
الصادر تنفيذا لمقانوف  –تدا ؿ عثض ابم اد  ابم تل رات ابص دب ط ابمؤارة عاب ابلهبط ابةس  ط 

ذ صهف ابع ف مف ا تأراء ةص ص ابأرار  0511لسنة  023رقـ  فب  أف مزا بط ملةط ابص دبط  ا 
  مرهبسط عأ أف المخاطب بأحكامو ىـ الصيادلة واألطباء دوف غيرىـ مف األشخاص هبؼ ابذصر 

إذ داف الطاعف إلحرازه مادة " الكمونازيباـ " بقصد االتجار يكوف قد أخطأ ابلصـ ابمطث ف ف   
 صحيح القانوف .

 (18/4/1994ؽ ةا ط  61ب ةط  14712)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

موععماظقضعم ماظؾقانم، مأغػة مواظؼ ائقة ماظـقابتمواألصقلماظؼاغقغقة وعـمخللمعبؾة

مػقممؼبماالسؿؾارمأن وضدماظؿقؼمباظعؿؾمظديماظةقدظقةمؼبمم....اٌؿفؿمظقسمصقدظلموإمنا

مشريم مصبعؾف معا موػق م.. مسؾلمعةروصاتماٌعقصة موظإلساغة مدخؾف مظزؼادة ماظعؿؾماٌلائقة صحة

وعـمنثؿمالمصبقزمععاضؾؿفممبقجؾفم..موػقمعامم2012ظلـةمم125زباربمبؼرارموزؼرماظةقةمرضؿم

مقمعلـدمإظقفم.ؼؤطدموحبؼمبرباءةماٌؿفؿملامػ

  اُل٤َُ اُضبُش ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ
ٝرور٤جب ػ٢ِ اُل٤َُ اَُبثن ٝؽ٤ش صجذ إٔ ادلزْٜ ٤ٌُ ٤ٕليل ٝؿري سلبٝت  

ثوبٕٗٞ ا٤ُٖلُخ ٝال ٣ؼبَٓ يف ّؤٕ اُٚجٜ ٝاُزلز٤ِ ٓؼبِٓخ ا٤ُٖبكُخ ، 
ٝؽ٤ش إٔ اُوبئٔني ثبُوج٘ ٝاُزلز٤ِ ٣ؼِٕٔٞ مُي ٣و٤٘ب هجَ اُزؾوى الختبم 
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اُجبِٝخ .. األٓو اُن١ ٣َزٞعت ػ٤ِْٜ اعواء حتو٣بد عل٣خ اعواءارْٜ 
ٝالٍزؾٖبٍ ػ٢ِ امٕ هج٘ ٝرلز٤ِ ُِٔزْٜ .. كٜٞ ٤ٌُ ٤ٕليل شلٖ خيزٔ 

 ٍبُلٞا اُنًو اُزلز٤ِ ػ٤ِْٜ ٝٙجٜ ٓب ُل٣ْٜ ٖٓ سلبُلبد إ ٝعلد 
 ػ٢ِ إٔ  0844َُ٘خ  016ٖٓ هبٕٗٞ ا٤ُٖلُخ ههْ  05كول ٖٗذ ادلبكح 

ماظةقم ماٌؤدلات ماظةققةمدب ع ماظلؾ ة مبف م ؼقم ماظذي ماظلـقي مظؾؿػؿقش دظقة

م مؼبماٌادة ماالذحاراتماٌـةقصمسؾقفا مظؾؿـؾتمعـمدوامم قاصر مازفرمم11اٌكؿةة صإذا

ماظؿػؿقشمأغفامشريمعؿقصرةموجبمسؾلمصاحبماظحخقصمإمتاعفام.

 ٝٓوز٢ٚ ٛنا اُ٘ٔ ادلبه مًوٙ 
 ابتاعت نوطة بمراقبة الصيدليات أف الجية اإلدارية المعهة ف ابص دبط وغيره مف نصوص 

 متهعثط .. ليا الحؽ في التفتيش الدوري عمي الصيدلي مف ت افر اال تراطهت ابأهة ة ط ف له 
 مد  مطهعأتله والتفتيش عمي ما بالصيدلية مف أدوية أعمهب  ،  اإلطالع عاب ابترار ص ، 

 بام اصسهت  ابتصهر ح  ابترار ص ابصهدرة مف  زارة ابصلط .
 مُي ٣ٌزَت هعبٍ اجلٜخ اإلكاه٣خ ادل٘ٞٝخ مبب رولّ ٖٝٓ

حؽ التفتيش اإلداري عمي الصيدلي وضبط ما لديو مف مخالفات ، 
 بؿ والقبض عميو إذا ما وجد متمبسا بمخالفة جسيمة أو جريمة 

 ٛنا ثال ّي ال ٣٘ٞجن ػ٢ِ ؿري ا٤ُٖليل 
قنماظةقدظةم،مصإذامأوردتمإظلمإدارةماظؿػؿقشمذؽقىمضدمذكصمشريمزباربمبؼاغ 

والمدؾ ةمهلؿمب ؾ فمو ػؿقصفم..مصإغفمصببمسؾلم ؾؽماإلدارةمأنم ؼقممبـػلفامأومسـمررؼؼم

مضاعتمأدظةمطاصقةم موإذا إدارةمعؾاحثماٌكدراتمباظؿقريماظدضقؼمحقلمذظؽماظصكصم،

مو ؼـنم ماظعاعة مإظلماظـقابة ماظؿقجف مصإنمسؾلماإلدارة م.. ماظصؽقىماٌؼدعةمضده سؾلمصقة

ؼؾضمسؾلمػذاماظصكصمو ػؿقصفم..محقثمالمصبقزماظؼؾضمواظؿػؿقشمسؾلمذكصمإجراءاتماظ

مالمؼـؿؿلمإظلمعفـةماظةقدظةمإالمبؿؾؽماإلجراءاتماٌقاطؾةمظؾؼاغقنم.

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
إذ عأ   بء ممه تأدـ .. لـ تقـ عهأل راؽ أف إدارة ابتست ش عاب ابص دب هت وكاف الثابت 

ممااط فب ابأهةم ف فما كاف منيا )لـ ..  د ابمتيا تمقت شكوى زعمت )بث سند في األوراؽ( بأن
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بالمخالفة  ذبؾ صا  وتفتيشو .. إبب ل ث ت اةد ابمتلـ سوي االنتقاؿ مباشرة عهبأعض  ابتست ش( 
وبدوف ععؿ ابمتلـ حيث تمت دوف توافر ثمة دليؿ مادي معتبر  عإةراءات عهطا   مث عط لمقانوف 

..  ر  األمر ابذ   ث ب تاؾ وبدوف توافر حالة مف حاالت التمبس عؿ مف ابة هعط ابثهمط ، إذف 
 ويبطميا ويبطؿ ثمة دليؿ قد يستمد منيا .اإلةراءات 

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
بؾمأنماظـابتمباألوراقمأنمإدارةماظؿػؿقشمار ؽؾتمخ أمجلقؿمأخرم..موذظؽمحقـؿام

ماظؿػؿقشمؼب مظقؿؿ ماظـاغقة( م)اٌؿفؿة مسـممملم لؿدعمصاحبماظةقدظقة مودؤاهلا م.. عقاجفؿفا

اظدصحماظذيمؼؿؿم دوؼـماٌقادماٌكدرةمصقفموطقػقفماظؿةرفمصقفام،موظلدؿػلارمسؿامإذامطانم

ظؾةقدظقةم رخقصمظؾقعمػذهماألضراصمعـمسدعفم،موسؿامإذامطاغتماألضراصماٌ ؾقرةمعـم

اغقنمعـمضم51ضؿـمحةةماظةقدظقةمعـمػذاماألضراصمعـمسدعفم..موػذامعامضرر فماٌادةم

ماظرم ـصمسؾلمأنم..ماإلجراءاتماىـائقةم

ال فيجب أف يكوف أ  مف  ة ب عة  صامه أمصف ذبؾ ..  يحصؿ التفتيش بحضور المتيـ وا 
مث   أو مف القاطنيفابعهب  ف  مف أقاربوعأدر االمصهف ويكوف ىذاف الشاىداف عل  ر  هرد ف ، 

   اعت ذبؾ فب ابمل ر .أو مف الجيراف عهبمةزؿ 
 ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ ثؤٕ  81ذ ادلبكح ًٔب ٖٗ
 أ  مف  ة ع  عة  إف أمصف ذبؾ . يحصؿ التفتيش بحضور المتيـ 
ذا حصؿ التفتيش في منزؿ غير المتيـ يدعي صاحبو لمحضور بنفسو أو بواسطة مف   وا 

 .ينيبو عنو إف أمكف ذلؾ 
 
 

 مل ٣ِزيّ اُوبئٕٔٞ ثبُوج٘ ٝاُزلز٤ِ  ٝؽ٤ش
 ٣ٚؾ٢ ظبٛوا ٓؼٚ   األٓو اُن١.. جبِٔخ ٓب رولّ 

مإجراءاتماظؼؾضم  مسؾلمب لنمطاصة م أدقلا مإظقف معلؿـد مػق ماٌؿفؿملا عديمبراءة

مواظؿػؿقشموإجراؤػؿامباٌكاظػةمظؾؼاغقنم.

 دلب ًبٕ مُي
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ابأهة ة ط  األص ؿ ابأ هة ط أةس  ابع هف عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ  وبتطبيؽ جممة المفاىيـ 
صر ح لـ يمتزموا  ابتست ش  ابأعض عاب ابمتلـ حاـ الصيدلية يتضح وبجثء أف القائميف باقت

ذلؾ أنيـ دلفوا إلي الصيدلية دوف إذف مالكيا أو حضوره ، ودوف إذف المتواجد بيا ابأهة ف .. 
أماـ النيابة العامة ملرر مل ر اب عط( ) ...... مف إقرار المدعو/  وليس أدؿ عمي ذلؾ.. 

 ؾ أي حوار دار بينيـ وبيف المتيـ قرر حينما تـ سؤالو عما إذا كاف ىنا

 ال .. ألةه دراةه فت ةه عاب ط ؿ 
وعـمنثؿم..مؼ قلمزاػرامأنمدخقلماظةقدظقةممتمدونمإذنمصاحؾفام)اٌؿفؿةماظـاغقة(م 

مواٌلؽقظةم ماظةقدظقة مصاحؾة مشقاب محال ممت مأغف مطؿا م.. ماألول( م)اٌؿفؿ مبفا ماٌؿقاجد أو

معـمأ مبفا موسـمعبقعمعا موػقماألعرماظقحقدةمسـفا م.. مملمؼؿؿمادؿدسائفا مطؿا دوؼةموسؼاضريم..

ماظؿػؿقشم موب لن م، ماظدظقفمإظلماظةقدظقة مظؾصؽمبؾ لن مؼدعمذباال مال ممبا اظذيمؼؼ عف

ماظذيممتمذمبؽؾمعامؼح بمسؾلمذظؽمعـمأنثارمأػؿفامبراءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.

 اُل٤َُ اُواثغ ػ٢ِ اُرباءح  
ل ٖٓ ٛن٣ٖ اإلعواء٣ٖ اُجبِٝني " اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔثٞالٕ  

اُِن٣ٖ دتب ثال َٓٞؽ ٖٓ اُوبٕٗٞ " ٝػ٢ِ األفٔ ثٞالٕ ٓب أٍلو ػ٘ٚ اُزلز٤ِ 
اُجبَٝ ٖٓ ٙجٜ ُألهوآ ادلقلهح اُز٢ ػغي اُوبئٔني ثبُٚجٜ ػٖ اصجبد إٔ 

 .ٝعٞكٛب ثب٤ُٖل٤ُخ )ٌٓبٕ ٝعٞكٛب اُٞج٤ؼ٢( ًبٕ ثـوٗ ؿري ْٓوٝع
 رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ كل٢ ٛنا اُٖلك 

ابمطث ف ف   عد اترذ مف مةرد ص ف ابطهعةط م ة دة ع  هرة ابملص ـ وحيث أف الحكـ 
وبالتالي فضبطيا وتفتيشيا يكونا باطث ، ويبطؿ كذلؾ كؿ ما ترتب عا   األرر .............. 

عة  اب عط  ابتست ش    ص ف مه أ سرعميو تطبيقا لقاعدة كؿ ما يترتب عمي الباطؿ فيو باطؿ ، 
لكونيا مترتبة عميو وال يصح التعويؿ عمي الدليؿ المستمد   لهدة مف أةرا  عد  عثت عهطا  

 منيا في اإلدانة .
 (11/18/2814ؽ ةا ط  82ب ةط  1345)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ال فإنو يكوف عمي ىذه الصورة ىو القبض الذي ابمظهرر ابتب تعرر اال ت أهؼ  إذا انتفت 
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ذ رهبؼ ابلصـ ابمطث ف ف   رذا ابةظر  ةر  فب يستند إلي أساس في القانوف فيو باطؿ   ا 
 فإنو يكوف معيبا بالخطأ في تطبيؽ القانوف بما يوجب نقضو.ع هة  عاب صلط رذا اإلةراء 
 (18/4/2813ؽ ةا ط  75ب ةط  86743)ابطثف رعـ 
 (17/11/2812ؽ ةا ط  75ب ةط  23589)ابطثف رعـ 

 ٢ٚ ًنُي ثؤٕ ًٔب ه
أو توافر حالة تجيز عهبةر مط صمه ر  مثر ؼ عهة ةه بدوف قياـ حالة مف حاالت التمبس  
فإف تفتيشو يكوف باطث ويبطؿ كذلؾ كؿ ما ترتب عميو عاب ابمتلـ  عهبتهبب تست    ، القبض 

 اؿ مف   ص ف مه أ سر عة  ذبؾ ابتست ش  أعتطبيقا لقاعدة كؿ ما يترتب عمي الباطؿ فيو باطؿ 
عاب ابدب ؿ ابم تمد مةله فب اإلداةط وال يصح التعويؿ بص ةله مترتعط عا   قد وقعت باطمة أةرا  

أف الدليؿ الوحيد في الدعوى ىو ما أسفر عنو مف مد ةهت ابلصـ ابمطث ف ف   ولما كاف الثابت 
إدانة الطاعف في فإف ابلصـ عد ع ؿ عاب ذبؾ ابدب ؿ ابعهطؿ التفتيش الباطؿ وشيادة مف أجراه 

 ، يكوف باطث ومخالفا لمقانوف الستناده في اإلدانة إلي دليؿ غير مشروع .
 (23/1/1998ؽ ةا ط  59ب ةط  15833)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
األدلة سالفة ..  ل ث تع ف مف رالؿ وتطبيقا لقاعدة ما بني عمي الباطؿ فيو باطؿ  
ىي إجراءات باطمة .. ؿ ابأهةم ف عهب عط  ابتست ش .. مف ععأف كافة اإلجراءات المتخذة .. الذكر 
مف عدـ عرض االتياـ المبتور السند عمي النيابة العامة ومف ثـ عدـ صدور إذف منيا بدءا 

بالضبط والتفتيش ودخوؿ مكاف تواجد المتيـ ، مرورا باقتحاـ الصيدلية دوف مسوغ مف القانوف 
أو ممف توجد بيا )المتيـ األوؿ( ثـ إجراء تفتيش  .. وبث إذف مف مالكيا )المتيمة الثانية(

 .. باطؿ ومعيب يبطؿ بالتبعية لو العثور عمي األقراص المخدرة وضبطيا )بفرض صحة ذلؾ
 عمي المتيـ وتقيد حريتو واالعتداء عمييا . بالقبض وصوال إلي قياميـ

 
 كال ّي 

ؾمضدمؼلؿؿدمعـفامجاءتمبارؾةم،موسؾلمصرضموجقدممثةمدظقأنمطاصةم ؾؽماإلجراءاتم

..مصفقمؼؽقنمدظقؾمبارؾموععقبمالمميؽـمحبالمعـماألحقالماالسؿدادمبفمأوماظؿعقؼؾمسؾقفم

م..ممبامؼؼ عمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.
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 اُل٤َُ اخلبٌٓ ػ٢ِ اُرباءح  
ل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ أهٞاٍ رت٤غ اُوبئٔني ثبعواءاد كفٍٞ ا٤ُٖل٤ُخ ، ثٞالٕ اُ 

٘ ػ٢ِ ادلزْٜ ٝرلز٤ْٚ ، ٝمُي ُجٞالٕ رِي اإلعواءاد ٝرلز٤ْٜب ، ٝاُوج
ٝثٞالٕ ّٜبكح ٖٓ هبّ ثٜب ، كٚال ػٖ ثٞالٕ اُزؾو٣بد ادليػّٞ اعوائٜب ٍٝوٞٛ 

 ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔل ٜٓ٘ب .
 إٔ يف هٚبء اُ٘و٘ ادلَزوو ػ٤ِٚ مُي إٔ 
دليػؿ  فػي الحكػـ باإلدانػة عمػي أيمقتضػاه عػدـ التعويػؿ الف ابأػعض  ابتستػ ش بمه صػهف عطػ 

 مستمد منو وبالتالي فث يعتد بشيادة مف قاـ بيذا اإلجراء الباطؿ .
 (18/4/2813ؽ ةا ط  75ب ةط  86743)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
مف ابمأرر أف عطالف ابأعض مأت ه  عهة ةػه عػدـ ابتث  ػؿ فػب ابلصػـ عهإلداةػط عاػب أ  دب ػؿ  

بمػػه صهةػػت ابػػدع ى ل ػػعمه لصػػاله ابلصػػـ ،    وبالتػػالي فػػث يعتػػد بشػػيادة مػػف قػػاـ بػػوم ػػتمد مةػػ  
 ابمطث ف ف   ال   ةد ف له دب ؿ     تاؾ اب لهدة فإة   تث ف ابلصـ ععراءة ابطهعف .

 (25/9/2812ؽ ةا ط  74ب ةط  823)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

وبؿ ؾقؼمعبؾةماٌػاػقؿماظؼاغقغقةمأغػةماظذطرمسؾلمأوراقماال فامماٌانثؾم..مؼ قلم 

دؾػـاماظؿػةقؾم..مب لنمطاصةمإجراءاتماظدخقلمإظلماظةقدظقةم،منثؿم ػؿقصفام،مزاػراموطؿامأ

نثؿمضؾطمعامبفامعـمأضراصمزبدرةم)بػرضمصقةمذظؽ(منثؿماظؼؾضمسؾلماٌؿفؿمو ػؿقصفم..م

مؼح بمسؾقفمسؿلموغػاذامألحؽاممربؽؿةماظـؼضماٌقضرةم..موجقبمإرراحمذفادةم وػقمعا

مماالسؿدادمبفامأوماظؿعقؼؾمسؾقفامؼبمإداغةماٌؿفؿمم..معـمضاممبؿؾؽماإلجراءاتماظؾارؾةموسد

موإالمطانمايؽؿمبارلموععقؾاممبامؼلؿقجبمغؼ فموإظغاؤهم.

 اٛلاه أ١ ك٤َُ هل ٣َزٔل ًبٕ ادلَزوو ػ٤ِٚ هبٗٞٗب دلب ًبٕ مُي .. ٝ
 ٖٓ أهٞاٍ اُوبئٔني ثزِي اإلعواءاد اُجبِٝخ ٣َززجغ ثبُٚوٝهح 

 ٚو اُزؾو٣بد هل ٣َزٔل ٖٓ زل ثٞالٕ ذتخ ك٤َُ
  َٓبءا 3ه21اَُبػخ  ....ادلئهؿ 
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ففضث عما شابو مف بطثف ألف محرره ىو ذات الضابط المشترؾ في 
اإلجراءات الباطمة أنفو الذكر بما يستوجب عدـ االعتداد بأقوالو وبأي 
محضر يحرره .. فإف ذلؾ المحضر المزعوـ أنو تحريات قد شابو مف 

نو وتجعمو خميقا باالطراح وعدـ التعويؿ عميو العيوب الجوىرية التي تناؿ م
 .. ومف تمؾ العيوب ما يمي : 

 اُؼ٤ت األٍٝ 
ػاضضفبطػ  ػعذا ػأن ػإضؽ ػواضذيػغذغر ػاألوراق ػاضرعغبػاضذيػأدغرتػرظػ ػاضزطظؽ اضتالحق

ػضؼذهػ ػظغدػ ػووعب ػ.. ػوطدئوضغفتػ ػوأربفؤه ػأرطفضػ ػصفسظ ػطن ػتطفطف ػظغدػ ػسرغ وصؾظػ
ػاضػضغظػ!!.

قد بدأ في تماـ الساعة .. أف تلأ ؽ ابة هعط ابثهمط فب رذ  ابأ  ط ألوراؽ فالثابت با 
ابتب بقراءة األوراؽ أف  أـ  اب  د ابملأؽ وىو ما يستتب  ..  ....مف صعهح   ـ الحادية عشرة 
 أـ    هدت  ثـ بعد ذلؾ ابذ    تـ ابتلأ ؽ ف   .. لمتعرؼ عمي محؿ ومحور االتياـ تثرض عا   
 .. ثـ يتـ التأكد مف وجود الحرز وسثمتو . صهف  األ راؽ ابمرفأط ع  الضبط  بتفريغ محضر

 ٝثؼل مُي ًِٚ ٝاُن١ هل ٣َزـوم ٍبػزني ػ٢ِ األهَ 
اعهت ذبؾ .. يتـ استدعاء المتيـ ..   عهبتلمط ابمة  عط إب   ثـ إثبات مواجيتو  مةهظرت   ا 

ابمدافق ثـ إثبات حضور تلأ ؽ مث  .. عمه إذا صهف بد    ل د ةسب أ  مدافق  ل ر ابثـ إثبات 
عمه  رد ومواجيتو مق ابمتلـ  أرذ أع اب  ، يتـ البدء في التحقيؽ عف ابمتلـ ..  عأب ذبؾ 

ف ال عف ةمهع ومواجيتو بالمضبوطات .. عمل ر اب عط ،  ا تة اع  عمه ة ب إب   ف   ، 
 يو عف ساعتيف خخرتيف .التي ال يمكف بحاؿ إال يقؿ الوقت المستغرؽ فإةراءات ابتلأ ؽ 

 ٝػوت ٓب رولّ 
ػثمػشغفمػاضدغدػاضطحػقػ..ػ  ػ.. غتمػدطفعػدسفعػودسوعػاضحفضرػطعػاضطتؼمػوإثبفتؼف

بطراجطظػاألوراقػواضتحػغقػاضذيػتمػضغصدرػشراراتػػ..ػثمػغػومػبؿثبفتػطفػتمػاتخفذهػطنػ
ػطرػضغسػأشلػطنػأربعػدفرفتػطنػبدنػاضتح ػوعظفػغتؾصدػبؾظػػشدػ ػغقػ)رضؽػأشلػشراراتػ،

ػتػدغر(ػ.
 ٖٝٓ صْ ٝثؼل ٓب رولّ رت٤ؼٚ 

مؼؤطدمبأنماٌؿفؿمملمؼعدم  ممبا مإظلمربؾلفم.. ؼعادماٌؿفؿم)رصؼةمشريهمعـماٌؿفؿن(

مإظلمحقثموجقدماظ ابطماظزاسؿمبإجراءماظؿقرؼاتمإالماظلاسةماظرابعةمسةرام.
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 دلب ًبٕ مُي .. ٝؽ٤ش اصجذ زلوه زلٚو اُزؾو٣بد 
مساءا )عصرا( كما أقر أماـ النيابة العامة .. أنو استغرؽ  0ر91اعة ه السأنو قد سطر  

في إجراء التحريات المزعومة .. المدة ما بيف صدور قرار النيابة وبيف تحرير المحضر .. أي 
 ما ال يتجاوز وفؽ العقؿ والمنطؽ وطبائ  األمور عف نصؼ الساعة )عمي أكثر تقدير( .

 بد ػ٢ِ اُٞج٤ؼخ أٝ رتغ ٓؼِٞٓبدكَٜ ٛنٙ ٓلح ًبك٤خ إلعواء حتو٣
 ٖٓ ادلٖبكه أٝ ٍئاٍ احمل٤ٞني ثب٤ُٖل٤ُخ أٝ ؿري مُي ؟!.

.. قاـ بتسطير .... أف ابأدر اب أ ةب أف اب هعط / كد أف ذلؾ لـ يحدث .. مف المؤ  
أو ال  مصف االرتمهـ عله عندياتو   عهدعهءات مف.. في مكتبو .. ابمل ر ابم مب تلر هت 

.. ذلؾ أف المستقر عميو نقضا في ىذا ص ةله مةرد رأ   رصب ال  ماؿ ابلأ أط بالتعويؿ عمييا 
 الشأف أف :

مأنم ؽقنم  مإذمػلمالم عدو مبذا ف مأنم ؽقنمدظقلمطاصقا اظؿقرؼاتمالم ةؾحممبػردػا

ذبردمرأيمظةاحؾفامطب عمالحؿؿاالتماظةقةموباظؾ لنمواظةدقمواظؽذبمإظلمأنمؼعرفم

اظؼاضلمبـػلفمعـمػذاماٌةدرمؼلؿ قعمأنمؼؾلطمرضابؿفممعةدرػاموؼؿقددم،موحؿكمؼؿقؼؼ

مسؾلماظدظقؾموؼؼدرمضقؿؿفماظؼاغقغقةمؼبماإلنثؾاتم.

 (19/4/2886ؽ ةا ط  78ب ةط  18323ابطثف رعـ )
 أٓب اُؼ٤ت اُضب٢ٗ 

أنػادرفناتػطحررػطحضرػاضتحرغفتػ..ػجفنتػطردضظػخفضغظػطنػاضدضغلػ..ػطفػعؽػإالػتردغدػ 
ػضرػاضضبطػ.ضطفػغتمػتدوغظػػبطح

 .صؾؿمؼأتمػذاماظ ابطمبـؿفمذاػدمسؾلمضقامماٌؿفؿمباالوارمؼبماألضراصماٌكدرةم 
 .طؿامملمؼدعمرؤؼؿفمحالماظؼقاممباالوارماٌزسقممذظؽمأنماظؿقريمطانمبعدماظ ؾطم 
 معـم معـماٌصحؼـمظألضراصماٌكدرة مأغفؿ مبزسؿ مأطـر مذكصمأو مظـا مملمؼؼدم طؿا

 اءمعـفم.اٌؿفؿمأومأغفؿمحاوظقاماظصر
 م..م ماظؿقرؼاتمسـمعؽانمحةقلماٌؿفؿمسؾلم ؾؽماألضراصماٌكدرة مملم لػر طؿا

موبؽؿمؼصحيم،م موظؽـملـمؼصحيم، م.. حقثماطؿػلمبزسؿمعردؾمبأغفمؼؼقممبصرائفا

وػؾماظـؿـمعـمعاظفماًاصم،مأومعالمشريهمو ؿؾعماألعرمجبدؼةمظ ؾطمجرميةمحؼقؼقةم
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 ...مصؾؿمؼػعؾماظ ابطمذظؽم
 ٣وٞغ ثؤٕ ٝٛنا ًِٚ 

ما أورده ضابط التحريات المزعومة .. ما ىو إال أقواؿ مرسمة ال سند ليا وال دليؿ عمييا  
 .. شابيا التياتر وعدـ الجدية .. عمي نحو يستوجب إطراحيا .

 اُؼ٤ت اُضبُش 
ػاالدتداللػ  ػغطصن ػاضظغسػال ػداخل ػغصطن ػداخضؽ ػأطر ػسؽ ػتدخل ػاضطذصور ػاضضفبط أن

إالػبطظفعرػجدغظػوواضحظػضضطغفنػوالػتحتفجػضتحريػأوػتػصؽػضبغفظؼفػ..ػػرضغػػأوػاضتوصلػإضغػ
ػوعؽػاضظغظػ.

 ال ةدر  ص ؼ  عؼ بأف المتيـ سيء النية ،  ملرر ابتلر هت زعمه ..حيث قط  الضابط  
إذ واألكثر مف ذلؾ .. فقد زعـ بأف المتيمة الثانية سيئة النية أيضا ..   هدت  عاب ذبؾ .. 

 واقتساـ حصيمة البي  . ع ثله ـ مه  أـ  ع  ابمتلـ األ ؿ مف  راء ابثأهع ر ابمردرة ادعب عأةله تثا
 ٝٛنا اُيػْ ٣زغ٠ِ يف أٓو٣ٖ 

 األٍٝ 
أف رذا اب هعط بـ   ر مف عر ب أ  عث د إبب م هرمط ابمتلمط اباهة ط مق األ ؿ فب اب راء  

ؼ عاـ عذبؾ اب هعط ؟ ر ـ لتى  تـ اعت هـ لص اط ابع ق ..  عسرض صلط ذبؾ .. فهب ؤاؿ ص 
 أة  أمر  ةب أف  ص ف  را صهمةه ف مه ع ف ابمتلم ف فأط ال  مصف ابت صؿ إب   .

 أٓب األٓو اُضب٢ٗ 
ابأ ؿ عمه تأدـ ف   ت هرب فإمه أف تص ف اب اعثط أف ابمتلـ  أ ـ عع ق أعراص مردرة ا تراره  

ابمتلمط اباهة ط تع ق األعراص ابمردرة  بلذا اب رض ،  عد ف عاـ ابمتلمط اباهة ط .. أ  أف تص ف
ابم امط إب له مف  زارة ابصلط صلصط باص دب ط  ذبؾ عهبمرهبسط باأهة ف .. أمه ابأ ؿ عأف ابمتلـ 
األ ؿ   تر  األعراص اـ  ث د ع ثله عهالتسهؽ مق ابمتلمط اباهة ط فسب رذا ت هرب  تةهعض  ث عهف 

 ابتلر هت ابمزعـ  إةراةله .
 غ  اُؼ٤ت اُواث

زرمػاضضفبطػطحررػطحضرػاضتحرغفتػ..ػبؾنػاضطتؼمػاألولػعوػاضطدغرػاضغطضؽػضضصغدضغظػ..ػ 
ػبفضصغدضغظػ..ػ رزمػأنػاضثفبتػبفألوراقػأنػاضطتؼمػاألولػضغسػإالػرفطلػ)ضطنػرطفلػآخرغن(
واظػػضغسػطدغراػضؼفػوإالػصفنػادطػػشدػدونػبفضترخغصػصطدغرػ..ػوطنػثمػغضحؽػظفعراػأنػ
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ػطدغرػاضصغدضغظػ..ػطفػعوػإالػزرمػطردلػالػدضغلػرضغػػسؽػاضواشعػأوػاألوراقػ.اضزرمػبؾنػ
 اُؼ٤ت اخلبٌٓ 

سفزمضابطماظقاضعةمسـماظؿقصؾمإظلمعةدرمحةقلماٌؿفؿمسؾلماألضراصماٌكدرةمػ

)حلؾؿامزسؿ(موعـمأؼـمظفماٌؾاظغماٌدصقسةممثـامهلذهماألضراصم..موػقماألعرماظذيمؼؤطدم

مدمأضقالمعردؾةمالمميؽـماظؿعقؼؾمسؾقفا.أنمعزاسؿماظ ابطمذبر

 اُؼ٤ت اَُبكً
ضمػغدتطعػاضضفبطػطحررػعذاػاضطحضرػتغدغرػردمػضبطػثطظػطبفضغػطعػاضطتؼمػواضزرمػم

بؾظؼفػطنػحصغضظػاضبغعػ،ػصطفػرجزػرنػتغدغرػضبطػاألشراصػدضغطظػوسؽػاألذرطظػوداخلػ
تجؼغزعفػبتػطغعػصلػشرصػػاضطضبػ..ػسؿذاػصفظتػتبفعػبفضطخفضغظػضضػفظونػ..ػضصفنػشدػتم

ػاضذصلػسؼوػ ػ..أطفػوأنػاألشراصػضبطتػرضؽػعذا رضؽػحدهػضتدؼغلػرطضغظػاضبغعػودررتؼف
ػاألطرػاضذيػغجزمػبؾظؼفػحصظػاضصغدضغظػطنػعذهػاألشراصػوتمػضبطؼفػبفضطخفضغظػضضػفظون.

 دلب ًبٕ مُي 
 ٝؽ٤ش إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ ٗوٚب يف ّؤٕ اُزؾو٣بد إٔ 

عمي التحريات باعتبارىا معززة أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله  موضوعولئف كاف لمحكمة ال 
أنيا ال تصمح وحدىا ألف تكوف دليث بذاتيا أو قرينة بعينيا عمي الواقعة  إالمف أدبط  لما ساقتو

فب لؽ قد اتخذ مف التحريات دليث وحيدا عمي ثبوت التيمة  صهف ابلصـ ، المراد إثباتيا 
 ث عف فسادة في االستدالؿ قاصرا في بيانو .فإنو يكوف فضابطهعة ف ، 

 (9/5/2815ةا ط  84ب ةط  22781)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

باعتبارىا معززة أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله عاب ابتلر هت  لما كاف األصؿ أف لممحكمة 
عر ةط  إال أنيا ال تصمح ألف تكوفمف أدبط مهداـ أةله صهةت مطر لط عاب ع هط ابعلث  لما ساقتو

قد اقتصر في التدليؿ عمي ثبوت أ  دب ال أ ه  ه عاب اع ت ابتلمط ،  صهف ابلصـ ابمطث ف ف   
فإف الحكـ فب لؽ ابطهعف عاب تلر هت اب رطط د ف أف تص ف مثززة عأدبط أرر  ..  الجريمة

يكوف قد بني عمي عقيدة حصميا مف رأي محرر محضر التحري مف تحريو ال عمي عقيدة 
 لمحكمة بتحصيميا بنفسيا وىو يعيبو بالقصور والفساد في االستدالؿ .استقمت ا

 (26/1/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  6585)ابطثف رعـ 
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 ٛنا .. ٝثزٞج٤ن رتِخ ٛنٙ ادللب٤ْٛ 
سؾلمعامنثؾتممبق رماظؿقرؼاتمواظعققبماظرمذابؿفماألعرماظذيمؼؤطدمسدممصلحقةم 

اال فاممضؾؾماٌؿفؿم..موػقمعامؼلؿقجبممػذهماظؿقرؼاتماٌزسقعةمظلدؿداللمبفامؼبمإنثؾات

مررحفاموسدمماظؿعقؼؾمسؾقفامواظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.

 اُل٤َُ اَُبكً ػ٢ِ اُرباءح 
ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ اُٖبكه ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ؽ٤ش رٖٚٔ اُؼل٣ل ٖٓ األفٞبء م

ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ مل  ٝأٝعٚ اُؼٞاه اُز٢ جتؼِٚ هبئْ ػ٢ِ ؿري ٍ٘ل مبب ٣ْ٘ ػٖ إٔ
حتٜ ثظوٝف اُٞاهؼخ ٝٓالثَبرٜب ٝٓب ٛٞ صبثذ ثؤٝهاهٜب ٝٛٞ ٓب ٣ٌَِ 

 ثبُٚوٝهح حنٞ اُوٚبء ثرباءح ادلزْٜ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  10ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

التي تمـز اال تدالالت  ةمق بالبحث عف الجرائـ ومرتكبييا ب عط ابأ هةب يقوـ مأمورو  
 لمتحقيؽ في الدعوى .

 ػ٢ِ إٔ  23ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
بمأم ر اب عط ............. أف  أمر عهبأعض عاب ابمتلـ ابله ر ابذ    ةد دالةؿ  

 صهف   عاب اتلهم  .
 ػ٢ِ إٔ  24/1ًٝنا ٖٗذ ادلبكح 

عاب  ا وجدت دالئؿ كافيةإذ..............  فب   ر األل اؿ ابمع ةط فب ابمهدة اب هعأط ،   
اتلهـ اب رص عهرتصهب ةةه ط أ  ةةلط .. ةهز بمأم ر اب عط ابأ هةب أف  ترذ اإلةراءات 

 ابتلسظ ط ابمةه عط .
 ػ٢ِ إٔ  52ٝأ٣ٚب ٖٗذ ادلبكح 

بناء عمي فب م اد ابمرهبسهت  ابةةح أف ابدع ى صهبلط برفثله  إذا رأت النيابة العامة 
  تصاؼ ابمتلـ معه رة أمهـ ابملصمط ابمرتصط ....... ابخ .،  االستدالالت التي جمعت

 ػ٢ِ إٔ  048ًٝنُي .. هٚذ ادلبكح 
 ل ؿ ابدع ى إبب  وأف األدلة عمي المتيـ كافيةإذا رأ  عه ب ابتلأ ؽ أف اب اعثط ةةه ط  

 ملصمط ابةةه هت   صاؼ ابة هعط ابثهمط عإر هؿ األ راؽ إب له ف را .
 دلب ًبٕ مُي 
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جطضظػاضظصوصػأظغظػاضذصرػغتضءػوبجالنػتفمػأنػاضطذرعػشدػاذترطػضصحظػػوطنػخالل 
اضػبضػرضؽػاضطتؼمػوتغتغذػػوصذاػضصحظػإشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػضدهػوإحفضتػػإضؽػطحصطظػ
ػأوػ ػارتصفبػ ػتغغد ػاضطتؼم ػشبل ػصفسغظ ػودالئل ػأدضظ ػوتتواسر ػتػوم ػأن ػ.. اضجظفغفت

ػوإال وجبػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػأوػشفضؽػاضتحػغقػػاذتراصػػسؽػاضواشطظػاضطظدوبظػإضغػػ..
ػحدبػاألحوالػحغظػاألوراقػأوػإصدارػأطرػبؾالػوجػػإلشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػ.

 أٓب ٝإٔ روّٞ ثبؽبُخ األٝهام ايل زلٌٔخ اجل٘ب٣بد كٕٝ رٞاكو ذتخ كالئَ عل٣خ 
 ٕ أٝ ًبك٤خ ػ٢ِ ٕؾخ االرٜبّ ادلَ٘ٞة ُِٔزْٜ كبٕ مُي ٣ؼ٤ت أٓو اإلؽبُخ ثبُجٞال

 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 
واألدلة كافيو في تقرير مسئولية المتيـ  أف تص ف رذ  اب عهةق  يجب أف يتـ تقدير األدلة

 ا تلأهع  باثأ عط أ  إعهمط ابتةه ب ع ف رذ  ابم ة ب ط  مأدار ابثأ عط ،  أف  ص ف ذبؾ فب لد د 
 ـ .إيثارا مف المشرع لمصمحة المتيابأهة ف 

 (8/11/1997ؽ ةا ط  68ب ةط  9378)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ابمرتاسط ،  أدلتيا أو عناصرىاأف ت تراص اب اعثط مف  لما كاف مف حؽ محكمة الموضوع
قائما في أوراؽ  أف  ص ف دب اله ف مه اةتلت إب    إال أف شرط ذلؾ أف يكوف استخثصيا سائغا

فإذا استند الحكـ مف أ راؽ ابدع ى ،  أسس صحيحةاب ، فب األلصهـ  ةب أف تعةب عالدعوى 
 إلي رواية أو واقعة ال أصؿ ليا في التحقيقات ، فإنو يكوف معيبا البتناؤه عمي أساس فاسد

فإف عمؿ القاضي في ىذه الصورة يعتبر ابتداعا لمواق  عل ث إذا صهف ال اار بله فب  بء مةله 
 . وانتزاعا ليا مف الخياؿ

 (6/2/2816ؽ ةا ط  85ب ةط  25951)ابطثف رعـ 
 

 ٝدلب ًبٕ ٓب رولّ 
أمر اإلحالة م  أة  عمطهبثط يتضح وبجثء ابمسهر ـ ابأهة ة ط أةسط ابذصر .. وبتطبيؽ جممة  

أف النيابة العامة لـ تحط  ت ح  عةالء تهـ الوض  في االعتبار ظروؼ ومثبسات الواقعة .. 
عمه ر  وأمسكت عف القياـ بمه ر  اهعت عهأل راؽ  ولـ تفطفعلذ  ابظر ؼ  تاؾ ابمالع هت .. 

إبب صد ر أمر اإللهبط ابمأدـ ابمتلـ باملهصمط عم ةع  عاب رذ  وىذا كمو أدي  اةب عا له .. 
 ومف ضمف األخطاء التي شابت أمر اإلحالة والمؤدية لبطثنو ما يمي :ابص رة ابمث عط .. 
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 اخلٞؤ األٍٝ 
صوؿ الواقعة المزعومة المنسوبة لممتيـ .. حيث نسبت الخطأ الجسيـ في بياف تاريخ ح 

 .لمواقعة تاريخ سابؽ عمي تحرير محضر الضبط 
  ت ح اة  ت مف ت ة   االتلهـ بصال مف باستقراء أمر اإلحالة  

 )ابمتلـ األ ؿ(   ............................ –
 )ابمتلمط اباهة ط(    ..................... -

مرباصظةم..........................م–.....مبدائرةمم–....مارؼخمبزسؿمأغفؿامبؿ

 
 دلب ًبٕ مُي

     محرر بتاريخابم تلاط ع  أ راؽ رذا االتلهـ  أف محضر الضبطعهأل راؽ  وكاف الثابت 
ولـ يثبت في أي منيما االرتداد م طر عذات ابتهر خ ..  محضر التحريات، صمه أف  -/-/-

ولـ يرد بأوراؽ ( .. ....ابمزع مط  ابمة  عط بامتلـ إبب مه ععؿ رذا ابتهر خ )لد ث اب اعثط بتاريخ 
وىو األمر الذي يؤكد أف ( -/-/-عأمر اإللهبط )التاريخ الوارد إبب ثمة إشارة رذ  ابأ  ط تمهمه 

بمهـ  عدـ إحاطةمف ابة هعط ابثهمط  ةـ عف ثمة خطأ  وال  مالع هتله .. بصحيح ظروؼ الواقعة  ا 
لي صحيح الواقعة المطروحة ف األخطاء المادية بؿ أف لو داللو في عدـ فطنة النيابة إيعد م
 عمييا 

 اخلٞؤ اُضب٢ٗ 
أف النيابة العامة قدمت المتيـ األوؿ لممحاكمة بوصؼ أنو حاز األقراص محؿ ىذا  

ة االتياـ .. في حيف لـ يثبت لممتيـ ثمة حيازة .. فيي عمي فرض وجودىا قد ضبطت بالصيدلي
 . ممؾ المتيمة الثانية والمسئولة عنيا وعف جمي  ما بيا مف أدوية وعقاقير

أف المتيـ األوؿ مجرد عامؿ )ضمف العديد مف رالؿ أ راؽ رذا االتلهـ ..  بتذلؾ أف الثا 
فمو بله صمه تـ ابزعـ علتهةه  مر ال عهبتلر هت .. ليس مديرا صمه أة  مف العماؿ( في الصيدلية .. 

 لكاف أسمو قد ذكر في ترخيصيا بيذه الصفة .. وىو ما لـ يحدث .كاف مديرا 
 أٙق ايل مُي 

مبذاتم  مؼعؿؾقن مبخرون مععف مبؾ مباظةقدظقة ماألوحد ماظعاعؾ مظقس ماألول ماٌؿفؿ أن

مدبصم مأغفا مباظ رورة مظقس مباظةقدظقة ماألضراصماٌكدرة موجقد مصإن منثؿ موعـ م.. اٌؽان
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ماٌؿفؿماألولم.

 ٝاألًضو ٖٓ مُي 
ولػاألولػواألخغرػرنػاضصغدضغظػبصفسظػطحتوغفتؼفػعؽػاضطتؼطظػاضثفظغظػ..ػسؿنػاضطدئ

ػاضطخدرةػ ػاألشراص ػطن ػحصتؼف ػبصرف ػتػوم ػواضتؽ ػضضصغدضغظ ػاضطفضصظ ػاضصغدالظغظ سؼؽ
"ػاضواردػبؾطرػاإلحفضظػػحفزواضطدئوضظػاضوحغدةػرنػتداوضؼفػ..ػوعوػاألطرػاضذيػغػطعػبؾنػوصفػ"ػ

ػعوػوصفػخفطـػوططغبػ.
 إٔ ال٤ٍٔب ٝ

الحيازة ىي السيطرة عمي الشيء سيطرة تامة أو أف يوض  ذلؾ 
الشيء في مكاف تحت السيطرة الفعمية والمادية لممتيـ وحده .. 
أما إذا كانت بمكاف يتردد عميو ويحوزه خخريف فث يمكف الجـز 
بأف الحيازة لممتيـ وحده أو أنو مف حاز األقراص المخدرة يقينا 

. 
موط  مذظؽم.. مطان محؿكمٌا موال مظقسمعاظؽماظةقدظقة ماألول ماٌؿفؿ منثؾتمأن مضد ان

ذرؼؽمصقفام..مبؾمػقمذبردمساعؾمبفام..مطؿامأغفمساعؾمواحدمضؿـمسدةمساعؾنمبفام..موعـم

موباظؿاظلمالمضبقزمحقازةمضارعةمظؾؿ ؾقراتم)بػرضمضؾ فا(مإذم نثؿمصفقمالمضبقزماظةقدظقةم،

مأعاماٌؿفؿماألولمصفقمعـؾمشريهمأنماظقصػمؼـ ؾؼمسؾلمعاظؽةماظةقدظقةم)اٌؿفؿةم اظـاغقة(

عـماظعاعؾنمالمسلضةمظفمباألدوؼةمأوماظعؼاضريموحقاز فامعصروسةمطاغتمأومشريمعصروسةم..موػقمعام

مخاظػؿفماظـقابةماظعاعةممبامؼلؿقجبمبراءةماٌؿفؿماألولملامػقمعلـدمإظقفم.

 خلٞؤ اُضبُش ا
كمة بوصؼ االتجار في عقار الترامادوؿ أف النيابة العامة قدمت المتيـ األوؿ لممحا 

 المخدر .. رغـ انتفاء ثمة دليؿ أو سند أو حتى قرينو عمي توافر ىذا القصد في نية المتيـ.
أنػاالتجفرػسؽػاضطخدراتػأوػػ–وطظؼفػظدتػؽػاضطضمػػ–طنػاضططضومػضديػاضؼغئظػاضطوشرةػ

ػ ػبػغفم ػغتحػق ػ.. ػاضجرغطظ ػظطفق ػسؽ ػغدخل ػاضذي ػاضطخدرة ػاضخفصػاألشراص ػضحدفبػ ذخص
ػحرسظػ ػطظؼف ػغتخذ ػأن ػذضك ػطن ػشفصدا ػبغع( ػ+ ػ)ذران ػطتطددة ػتجفرغظ ػرطضغفت بطزاوضظ

ػضثبوتػاالتجفرػرطضغظػواحدهػ ػسالػغصغؽػ ػوالػردهػرطضغفتػطتغرشظػسؽػأوشفتػططتفدةػضػػ، ،
طختضغظػالػاتصفلػبغظؼفػ،ػوإظطفػغضزمػسضالػرنػتطددػاضططضغفتػأنػغجططؼفػزرضػواحدػ)طحدد(ػ
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ػأنػغصونػاضجفظؽػشدػصرسػظذفطػػبصغظػططتفدةػضضػغفمػبؼذاػاضططلػ،ػواالرتزاقػطظػػ.ػعو
 دلب ًبٕ مُي 

أنو لـ يثبت عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ   لب ظهررا .. .. وبتطبيؽ جممة ما تقدـ ػ
 .. فمـ يثبت أنو ابتاعتةهر ط فب تاؾ األعراص ابمردرة بعدة عمميات تمهمه ع هـ ابمتلـ باألوراؽ 

 أة  صرس ل هت   ة هط  بممهر ط رذا  وفي أوقات متقابمةتاؾ األعراص أصار مف مرة وباع 
 ابة هط .

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
وظقمٌرةمبؾمأغفمملمؼـؾتمضقامماٌؿفؿماألولمبصراءمأومبقعم ؾؽماألضراصماٌكدرةم..م 

جالم..مإذمخؾتماألوراقمعـمأيمدظقؾمعاديمععؿربمسؾلمذظؽم..مصؾؿمؼدعمأيمعـمرواحدهم

اظ ؾطمرؤؼؿفؿمظؾؿؿفؿمحالماظ ؾطمأومضؾؾفموػقمؼؼقممباظصراءمأوماظؾقعم..موإمنامجاءماالدساءم

مباالوارمعردلمالمؼلاغدهمدظقؾم.

 ًٔب مل رَلو األٝهام ػٖ ذتخ اّبهاد أٝ ػالٓبد 
تدؿ عمي توافر قصد االتجار في حؽ المتيـ )وىذا عمي فرض أف المتيـ 

و لـ يضبط محرزا لألقراص المزعومة ، ولـ حاز ىو األقراص في األصؿ( في
يضبط معو ثمة نقود يمكف الزعـ بأنيا حصيمة البي  ، وكذلؾ لـ تضبط 

 األقراص مقطعة أو مجيزة بأي وسيمة لمبي  .
 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣٘ل٢ ٛنا اُوٖل دتبٓب 

 ٝكوب دلب اٍزوود ػ٤ِٚ أؽٌبّ اُ٘و٘ 
 اُز٢ هوهد ثبألر٢ 

ادؼةمؼلؿؼؾمضاضلماٌقضقعمباظػةؾمصقفامعاداممادؿكلصفمأنمضةدماالوارمواضعةمع 

مدائغام ؤديمإظقفمزروفماظقاضعةموأدظؿفاموضرائـماألحقالمصقفام.

 (17/18/281212892ؽ ةا ط 74ب ةط  5383)ابطثف رعـ 
 (14/12/2883ؽ ةا ط  64ب ةط  28957)ابطثف رعـ 

ةمعادؼةمؼلؿؼؾمضاضلمطؿامأنمعـماٌؼررمأنمإحرازماٌكدرمبؼةدماالوارمػقنمواضع 

ماٌقضقعمباظػةؾمصقفامراٌامؼؼقؿفامسؾلمعامؼـؿففام.

 (15/11/2883ؽ ةا ط  69ب ةط  3998)طثف رعـ 
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 دلب ًبٕ مُي 
وتأسيسا عمي جممة ما تقدـ .. يضحي ظاىرا بطثف قرار اإلحالة الصادر عف النيابة 

 اؿ عدـ وجوده .العامة لتضمنو ذلؾ الخطأ الجسيـ بالزعـ بتوافر قصد االتجار ح
 اخلٞؤ اُواثغ 

أف النيابة العامة لـ تفطف إلي أف المتيمة الثانية مالكة الصيدلية ، والمتيـ األوؿ يعمؿ  
صيدلية حصة مقننو مف األقراص المخدرة المذكورة حيث أف لكؿ بيا .. وأنو وفقا لمقانوف .. 

األمر الذي أكده محرر محضر يتـ التعامؿ مف خثليا وفقا لمطريؽ الذي رسمو القانوف )وىو 
 .الضبط ذاتو(

أنمأيمعـماٌؿفؿنمضدم عاعؾمسؾلمػذهماألضراصمبغريمباألوراقممموحقثمملمؼـؾتم

أنمػذهماألضراصممتماظؿقةؾمسؾقفامعـمعةدرممطؿامملمؼـؾتاظ رؼؼماظذيمرمسفماظؼاغقنم،م

معغاؼرمٌةدرموزارةماظةقةم.

 ٝال ٣ولػ يف مُي 
ػاضطدطر  ػبفضتحرغفت ػورد ػطف ػ/ ػاضطػدم ػبططرسظ ػاضتحرغفتػ....ة ػعذه ػأن ػرن ػسغضال ..

ططغبظػبفضطدغدػطنػاضطغوبػواضطؽخذػاضدفبقػدردعفػتغصغالػ..ػسؿنػعذهػاضتحرغفتػالحػظػرضؽػ
ػرنػ ػططبره ػزغر ػغجطضؼف ػبطف ػ، ػاضطفطظ ػاضظغفبظ ػطن ػوشرار ػأطر ػرضؽ ػوبظفن ػاضضبط واشطظ

وبػإجرانػاضتحريػحولػاضواشطظػ..ػدضغلػاضحػغػظػ..ػبلػأنػصدورػشرارػاضظغفبظػبطدػاضضبطػبوج
رضؽػأنػاضضبطػواضتغتغشػوصفسظػاإلجراناتػتطتػبالػثطظػدضغلػصحغءػوشفطعػ..ػوعوػطفػغطغبػ
ػاضطترتبظػ ػاإلجرانات ػصفسظ ػغبطل ػاضػبضػواضتغتغشػبطف ػإجرانات ػوغبطل ػبرطتػ االتؼفم

ػرضغؼفػ..ػورضؽػاألخصػطظؼفػاضتحرغفتػطبتورةػاضدظدػاضطذفرػإضغؼف.
 ٞ األٓو ٝٛ

الذي يؤكد أف أمر اإلحالة المذكور باطؿ ومعيب وغير قائـ عمي سند أو دليؿ أو حتى  
 دراسة األوراؽ .

 
 اخلٞؤ اخلبٌٓ 

قعود النيابة العامة عف االستعثـ عف طريؽ وزارة الصحة عف ما إذا كانت الصيدلية  
ة مف عدمو وبياف ما ىي ممؾ المتيمة الثانية مصرح ليا بالتعامؿ م  ىذه األقراص المضبوط
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الكمية المصروفة ليا .. ومطابقتيا عمي األقراص المزعوـ ضبطيا لبياف مدي مشروعية وجود 
 ىذه األقراص بالصيدلية ، وأنيا يتـ التعامؿ معيا وفؽ الطريؽ الذي رسمو القانوف .

 دلب ًبٕ مُي 
أعرماإلحاظةمموعـمعبؾةمعام ؼدمم..مؼ قلمزاػرامعديماظؾ لنمواظعقارماظذيمذاب 

مسؾلم مؼبمهؼقؼفا موضةقرػا م، مبظروفموعلبلاتماظقضعة ماظعاعةمؼبماالحارة ماظـقابة وضةقر

مسبقمؼؼؿ لمايؽؿمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.

 ك٤َُ اُرباءح اَُبثغ 
ا٤ٜٗبه اُل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ أهٞاٍ ّٜٞك اإلصجبد كلٚال ػٖ ػلّ االػزلاك م

اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ اُجبِٝخ .. كول صجذ اد بعواءثؤهٞاذلْ ٌُْٜٞٗ اُوبئٔني ث
٤ًل٣خ ارٜبْٜٓ ٝأْٜٗ أهبٓٞٙ ث٘بء ػ٢ِ ٌّبٟٝ رلُٜٞخ ٖٓ أّقبٓ رلُٜٞخ 

اُواثغ أهو ثؤٗٚ ال  ٝثلٕٝ حتو١ ػٖ ٓل١ ٕؾزٜب كٚال ػٖ إٔ ّبٛل اإلصجبد
ٓؼِٞٓبد ُل٣ٚ ػٖ اُٞاهؼخ ٝٓغ مُي مت اػزجبهٙ ٖٓ ّٜٞك اإلصجبد ٝٛنا ًِٚ 

 زْٜ األٍٝ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ .٣ئًل ثواءح ادل
 مُي إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ ٗوٚب أٗٚ 

 مف  أف ذبؾ ب  صح أف    ر  ة  إذا كاف الدفاع قد قصد بو تكذيب شاىد اإلثبات  
عا  ه إبب  ه ط  كاف لزاما عمي المحكمة أف تمحصو وتقسطو حقو بتحقيؽ تجريو بنفسياابرأ  ، 

أما وقد أمسكت عف تحقيقو وكاف ما رب رأت طرل  ،  عمه  دل   إذا أو ترد عميواألمر مة  ، 
بقالو االطمئناف إلي أقواؿ الشاىد فيو غير سائغ لما ينطوي عميو مف مصادرة  أوردتو ردا عميو

 الدفاع بأف حكميا يكوف معيبا يستوجب النقض .
 (714ص  124ؽ  21س  18/5/1998)ةأض ةا ط 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
مأنمحملم ماٌقضقععـماٌؼرر ماظعـاصرممؽؿة مودائر ماظصفقد مأضقال م لؿكؾصمعـ أن

معام م  رح موأن ماظدسقىم، مظقاضعة ماظةقققة مسؾلمبلاطماظؾقثماظةقرة مأعاعفا اٌ روحة

ماظعؼؾم مؼب معؼؾقظة مأدظة مإظل معلؿـدا مدائغا مادؿكلصفا معادام م، مأخري مصقر معـ طباظػفا

مواٌـ ؼموهلامأصؾفامؼبماألوراقم.
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 (12/6/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  18363 )ابطثف رعـ
 (7/6/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  24118)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
واتخذت منيا إب لـ ابة هعط ابثهمط .. التي استمعت أف أع اؿ  ل د اإلاعهت وكاف الثابت  

قد أصابيا العديد مف أوجو العوار بما يجعؿ ىذا االتياـ قائـ عمي  ةدا عهطال بالتلهـ ابمهاؿ .. 
 ضمف أوجو العوار ما يمي أساس معيب .. ومف 
 ٝعٚ اُؼٞاه األٍٝ 

أنمذاػدماإلنثؾاتماألولمواظـاغلم..مضدمأضرامبأنماألداسماظذيمبـقامسؾقفماسؿؼادػؿام 

مإظلم معؾاحثماٌكدراتم صري معـمععؾقعاتمعـمضلؿ م ؾؼقاه معا ماٌانثؾمػق ماال فام بةقة

مكدرةم.وجقدمذؽاوىمضدماٌؿفؿمو زسؿمبأغفمؼؼقممباالوارمؼبماألضراصماٌ

 ٝهؿْ مُي 
لـ يأت ىذيف الشاىديف بثمة شكوى ، ولـ يوردا ثمة اسـ لشاكي ، ولـ يقوما بالتحري  

عف مصدر ىذه الشكاوى )إف وجدت( وعما إذا كانت صحيحة أـ كيدية وممفقة ، كما أنيما لـ 
ات نفسيما إلي ثمة شكوى )وفقا لما أقرا بو( .. كما لـ يكمفا قسـ مباحث المخدر بأيستمعا 

 باتخاذ أي مف تمؾ اإلجراءات .
 ٝال٤ٍٔب ٝأٜٗٔب أهوا 

بؾظػػشدػدبقػاضتغتغشػإدارغفػرضؽػاضصغدضغظػطضكػاضطتؼطظػاضثفظغظػطحلػاضواشطظػ 
ػاضراعظظػ..ػوضمػغدغرػاضتغتغشػرنػوجودػثطظػطخفضغفتػطنػأيػظوعػ.

 ٝٛٞ ٓب ٣وعؼ ٤ًل٣ٚ اٌُْبٟٝ )ػ٢ِ كوٗ ٝعٞكٛب(
والتقصي عف تمؾ الشكاوى لذكر اتخاذ إجراءات التحري بما كاف يستوجب عمي سالفي ا 

 )إف وجدت( قبؿ التحرؾ ضد المتيماف واإلساءة إلييما .
 
 

 ٝعٚ اُؼٞاه اُضب٢ٗ 
أنماظصاػدؼـماألولمواظـاغلم..مضدمأضرامبأنمدطؿقرةمصقدالغقةمح رتمإظلماإلدارةم 

مرةم.واذؿؽتمعـماٌؿفؿماألولمبزسؿمضقاعفمباالوارمؼبماألضراصماٌكد
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 ٝيف ٛنا اُيػْ 
ػتضػؽػ  ػاضذي ػعو ػاضطخدرات ػطبفحث ػبؾنػشدم ػحغثػأشرا ػ.. ػأشواضؼطف تظفشضػطعػدفبق

ػاضذصفوىػ..ػسؽػحغنػأظؼطفػغػراػعظفػبؾنػثطظػذصوىػطػدطػػطنػإحدىػاضصغدضظغفت.
 كٚال ػٖ مُي 

فإف عدـ إفصاح ىذيف الشاىديف عف اسـ وبيانات ىذه الشاكية وتعمدىما إخفاء ذلؾ .. 
دـ قياميما بالتحري والتقصي عف مدي مصداقيتيا وصحة شكواىا .. والتحرؾ فورا ضد وع

المتيـ األوؿ والصيدلية .. يؤكد وبحؽ كيدية ىذا االتياـ وتمفيقو .. وأنو قد تـ تحريكو مجاممة 
 ليذه الشاكية المجيولة .

 ٝعٚ اُؼٞاه اُضبُش 
م ماٌؿفؿة معع م ؼابل مبأغفؿا مزسؿا ماظصاػدؼـ مػذؼـ ماظةقدظقة(مأن م)صاحؾة اظـاغقة

موأخرباػاممبامؼػعؾفماٌؿفؿماألولموغةقاػامبػةؾفمإالمأغفاممتلؽتمبفم.

 ٝٛنا اكػبء ٓجزٞه اَُ٘ل ٝٓؼلّٝ اُٖؾخ 
وم  ذلؾ فعمي فرض صحتو .. فإف ذلؾ يشير إلي عدـ مصداقية القوؿ بأف المتيماف  

 شريكاف في الواقعة المنسوبة )زورا وبيتانا( إلييما .
 ثٖؾخ ٛنا اُوٍٞ ٔواه اُلوٗاٍز ٝٓغ

سؿنػاضواضءػاضجضؽػأنػتحركػاضذفعدغنػضدػاضطتؼمػاألولػصفنػبدببػرسضػاضطتؼطظػ 
ػاضثفظغظػسصضػػ..ػوضغسػبظفنػرضؽػذصفوىػضدهػصطفػتمػاضزرمػبفألوراقػ.

 ٝثبجلِٔخ 
سالفي الذكر تقط  بأف لمواقعة صورة فإف ىذه الظنوف والشكوؾ في أقواؿ الشاىديف  

 رة تماما لمحقيقة التي لـ تسطر باألوراؽ .مغاي
 ٝعٚ اُؼٞاه اُواثغ  

مضقدم  مدصح مسـ مادؿػلرا مأو مدأال مأو محبـا مأغفؿا مإظل مؼصريا ممل ماظصاػدؼـ مػذؼـ أن

األضراصماٌكدرةم)رشؿمأنمذظؽمعـمواجؾفؿا(محؿكمؼؿأطدامعـمأنم ؾؽماألضراصمسؾارةم

مسـمحةةماظةقدظقةمعـموزارةماظةقةمعـمسدعفم؟!.

 إٔ اُضبثذ ثَ 
أظؼطفػزرطفػطبفذرةػبؾنػتضكػاألشراصػطؼربظػوالػغجوزػاضتطفطلػططؼفػوتداوضؼفػسؽػ 
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ػجطؼورغظػطصرػاضطربغظػ.
 ٝمل ٣ْريا أٝ ٣ٞٙؾب 

الجية التي ىربت منيا تمؾ األقراص .. أو مصدرىا المزعوـ إذا لـ يكف المصدر ىو  
 دي مصداقية ىذيف الشاىديف .وزارة الصحة .. وىو األمر الذي يثير الشؾ والريبة في م

 ٝعٚ اُؼٞاه اخلبٌٓ 
أنماظصاػدماظرابعمأضرمصراحةموبعؾاراتمالمظؾسمصقفاموالمشؿقضم..مأعامماظـقابةماظعاعةم 

م..بأغفمظقسمظدؼفمأؼةمععؾقعاتمحقلمػذهماظقاضعةم.

 ًٔب أهو 
طػ..ػبؾنػدورهػسغؼفػصفنػطجردػاالذتراكػطعػاضذفعدػاضثفظؽػسؽػتؾطغنػاضطؾطورغظ..ػسػ 

ػثمػصررػبؾظػػضغسػضدغػػأيػططضوطفتػحولػاضواشطظػ.
 ٝٓغ مُي 

تػأتي النيابػة العامػػة .. وتجعػؿ مػف ىػػذا الشػاىد )الػذي أقػػر بأنػو لػـ يشػػاىد شػيء( شػػاىد  
 إثبات وتزعـ بأنو أقر بما ال يخرج عف أقواؿ الشاىد الثالث وذلؾ عمي خثؼ الحقيقة .

 ٖٝٓ صْ .. ٖٝٓ رتِخ ٓب رولّ 
رامأغفمإذامصرضـامأنمػـاكممثةمدظقؾمضدمؼلؿؿدمعـمأضذقالمذذفقدماإلنثؾذاتممممؼ قلمزاػ 

..مصإنمأجفماظعقارمأغػةماظذطرمطػقؾذةمبفذدممػذذاماظذدظقؾموإػذدارهم..مبذامؼؤطذدمبذراءةماٌذؿفؿمممممممممم

ماألولملامػقمعلـدمإظقفم.

م

م

م

م

 ك٤َُ اُرباءح اُضبٖٓ 
٤غزٚ ال رئك١ الٕ اُل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ روو٣و ادلؼَٔ اجل٘بئ٢ ؽ٤ش عبءد ٗزثٞ 

ايل اصجبد االرٜبّ ؽ٤بٍ ادلزْٜ األٍٝ ، ًٔب أٗٚ مل ٣ْو ٖٓ هو٣ت أٝ ثؼ٤ل ػٔتب 
اما ًبٗذ األهوآ ادلٚجٞٝخ شلٖ رٞىع مبؼوكخ ٝىاهح اُٖؾخ أّ أٜٗب ٜٓوثخ ًٔب 
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 ٣يػْ ٓلزِ ا٤ُٖلُخ .
  ٚؽ٤ش إٔ ادلووه يف ٛنا اُْؤٕ أٗ

فب ابلصـ ع هةه  وبياف مؤداىاله ابملصمط أة   ةب إ راد األدبط ابتب ت تةد إب  مف المقرر 
وذكر مؤداه بطريقة وافية يبيف إب له عؿ  ةع ب  رد م م ف ابدب ؿ  فث يكفي مجرد اإلشارةصهف ه 

صمه اعتةثت عله ابملصمط  معاغ اتسهع  مق عهعب األدبط ابتب اعرره ابلصـ  منيا مدي تأييده لمواقعة
ذ فات لتى  ت ح  ة  ا تدالب  عله ،  الحكـ المطعوف فيو بياف مؤدي ما أشتمؿ عميو تقرير وا 

ابذ    تأ ـ  الدليؿ الفنيعمصالط ابطب اب رعب ، فإة   ص ف عد رال مف ع هف  المعامؿ الكيماوية
ع  ع هؤ  فب ابص ؼ عف صة  ابمهدة ابم ع طط  ابأطق علأ أتله عمه  ث ع  عهبأص ر ابذ   عطا  

   إبب علث عهعب أ ة  ابطثف .   ةب ةأ    اإلعهدة  ذبؾ ع  ر لهة
 (381ص  61س  28/3/2818ةا ط  73ب ةط  68179)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
لـ يتضػمف ثمػة  ابصهدر عف ابمثمؿ ابص مه ى ابتهعق بمصالط ابطب اب ػرعبوكاف التقرير  

ألقػراص بػأف اقوؿ لإذ اكتفػي بػا فػب إاعػهت االتلػهـ ابمهاػؿ ل ػهؿ ابمػتلـ ..دليؿ يمكف االستناد إليػو 
 ابمدرةط عهبةد ؿ األ ؿ مف ةدا ؿ عهة ف ابمردرات .المضبوطة تحتوى عمي مادة الترامادوؿ 

 ٝٛٞ أٓو ٓؼِّٞ 
وواضءػطنػخاللػاضطضبظػاضطضبوطظػوطفػعوػطدونػرضغؼف،ػوطنػخاللػطفػعوػطدونػرضؽػصلػ

ػذرغطػ..ػوبذضكػغصونػاضطططلػاضصغطفويػصطنػررفػاضطفنػبطدػاضطظفنػبؾظػػطفنػ!!!!.
 ث٤٘ٔب ًبٕ ػ٢ِ ٛنا ادلؼَٔ ؽىت رٌٕٞ ٗزبئغٚ ٓل٤لح ٝحتَٔ ك٤َُ ٓؼزرب 

م  ماظقاردةمباألوراقم.. موعلبلا فا ماٌانثؾةمبظروصفا أنمميؽـماالدؿـادمإظقفمؼبماظقاضعة

مسؾلممؼؾقث ماظةقة موزارة ممبعرصة م قزؼعفا م ؿداولموؼؿؿ ماألضراصملا مطاغتمػذه مإذا عا

 داوهلامؼبمعبفقرؼةممعةرماظعربقةمعـؾؿامؼزسؿموؼدسلمماظةقدظقاتم،مأممأغفامعفربةموالمصبقز

معػؿصلماظةقدظةم)ربررمرب رماظ ؾطموزعقؾف(م.

 مُي إٔ اُضبثذ
أف تمؾ األقراص لػو كانػت ممػا تػوزع بمعرفػة وزارة الصػحة فإنيػا تكػوف بػث 
شؾ عبارة عف حصة الصيدلية محؿ الضبط ، ومف ثـ ينيار االتيػاـ برمتػو 

 ويتضح زوره وبيتانو .
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 دلب ًبٕ مُي
ػواضخطؾػ ػ، ػسغػ ػصضطتػ ػغػل ػوضم ػتػدم ػطف ػببحث ػغػم ػضم ػاضصغطفوي ػاضطططل وصفن
ػضمػ ػإضؽػاضظغفبظػاضطفطظػحغثػأظؼف ػبلػغطودػأغضف واضػصورػسؽػذضكػالػغطودػضضطططلػسػطػ..
تصضفػاضطططلػاضصغطفويػببحثػذضكػاألطرػاضجوعريػ..ػوعوػطفػجطلػاضتػرغرػاضصفدرػرظػػزغرػ

ػالتؼفمػوالػغحطلػثطظػدضغلػإثبفتػغطصنػاضتطوغلػرضغػػ.طظتقػسؽػعذاػا
 ٛنا 

نثؾاتمرشؿمإلورشؿمعام ؼدمم..موطاغتماظـقابةماظعاعةمضدمأوردتمػذاماظؿؼرؼرمضؿـمأدظةما 

ماظـقابةمؼبماإلدـادموؼبمإضاعةماظدظقؾمو ؽقنم ماألعرماظذيمؼؤطدمخ أ طقغفمظقسمطذظؽم..

م مشريمصاية مأدظة مسؾلمدـد ماال فام مععفمأضاعتمػذا مصبدر ممبا م.. ماٌقضقسقة عـماظـاحقة

ماظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿملامػقمعلـدمإظقفم.

 اُل٤َُ اُزبٍغ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ 
االرٜبّ ادلبصَ ّٕٓٞٞ ثؼلّ ادلؼو٤ُٞخ ٝاٍزؾبُخ رٖٞه اُٞاهؼخ ػ٢ِ اُ٘ؾٞ م

ٕٞف مبؾٚو اُٚجٜ ٝأهٞاٍ اُوبئٔني ثٜنٙ اإلعواءاد اُجبِٝخ ، ٝٛٞ ٓب ادلٞ
 ثواءح ادلزْٜ األٍٝ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ ٣ئًل ػ٢ِ 

 ؽ٤ش إٔ ادلووه يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ 
ملصمط ابم   ع فب صلط إ ةهد  تتشكؾأة   صسب فب ابملهصمهت ابةةهة ط أف  مف المقرر 

مهداـ لصمله   تمؿ عاب مه  س د أةله ملصت ابدع ى  لكي تقضي بالبراءةابتلمط إبب ابمتلـ 
  ازةت ع ةله  ع ف أدبط  عف بصر وبصيرة ت ابتب عهـ االتلهـ عا له  ألهطت عظر فله  عأدبط اباع

أ  داراتله ابر عط فب صلط عةهصر االتلهـ  صهةت ابملصمط بـ تطمةف  ورجحت دفاع المتيـابةسب 
عله عاب  ورأت أنيا غير صالحةإبب أدبط اباع ت ابتب عدمتله ابة هعط فب ابدع ى  بـ تأتةق عله 

فب أ عهب  هة ط إبب ارت هعله فب أع اؿ اب ل د  عدـ االطمةةهف إب له  صهف اع ت االتلهـ  راصت 
ع  ر  التي يوكؿ األمر فييا إلي محكمة الموضوعتأد ر ةد ط ابتلر هت مف ابم هةؿ ابم   ع ط 

مثأب  صهةت ابثعرة فب اإلاعهت فب ابم اد ابةةهة ط رب عهعتةهع عه ب ابم   ع عةهء عاب األدبط 
ف له  ر   لصـ عمه  طمةف إب   مف أ  عةصر مف عةهصر  ظر فله ابمطر لط  ابمطر لط عا  

ذا كانت عاب ع هط ابعلث  ال  صح مطهبعت  عدب ؿ عث ة   ال عأر ةط عذاتله  ةص عا له ،  وا 
المحكمة في حدود سمطتيا التقديرية عند قضائيا ببراءة المطعوف ضده الثاني لـ تطمئف إلي 
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شيادة الشاىديف فإنو ال يجوز النيابة العامة المجادلة في شيء مف أقواؿ مجري التحريات أو 
 ذلؾ أماـ محكمة النقض .

 (65س  1/6/2814ةا ط  83ب ةط  9859)ابطثف رعـ 
 ٝه٢ٚ ًنُي ثؤٕ 

ملصمط ابم   ع فب صلط إ ةهد ابتلمط إبب  تتشكؾ صسب فب ابملهصمط ابةةهة ط أف  
فب ذبؾ إبب مه تطمةف إب   فب تأد ر ابدب ؿ مهداـ  ابمتلـ بصب تأ ب عهبعراءة إذ مرةق األمر

لصمله   تمؿ عاب مه  س د أةله ملصت ابدع ى  ألهطت عظر فله  عأدبط اباع ت ابتب عهـ االتلهـ 
عا له عف عصر  عص رة ،   ازةت ع ةله  ع ف أدبط ابةسب فرةلت دفهع ابمتلـ أ  دراله ابر عط فب 

عأف ترد عاب صؿ  – رب تأ ب عهبعراءة  – ر مازمط صلط عةهصر االتلهـ  صهةت ابملصمط  
دب ؿ مف أدبط االتلهـ ، ألف فب إ سهؿ ابتلدث عة  مه  س د  مةه أةله أطرلت   بـ تر ف   مه 
تطمةف مة  إبب ابلصـ عهإلداةط متب صهةت عد ألهطت عهبدع ى عف عصر  عص رة ،  صهف ال  صح 

عةهء عاب التمهؿ ترةح بد له مهداـ مالؾ األمر ابةثب عاب ابملصمط أةله ع ت ععراءة ابمتلـ 
  رةق إبب  ةداف عه  له  مه  طمةف إب   طهبمه أعهـ ع هء  عاب أ عهب صهف ط بلما  .

 (3/1/2813ةا ط  76ب ةط  15848)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

العديد مف األمور التي ال تتفؽ م  التلهـ ابمهاؿ  ت ح أةله ت مةت اراؽ وباستقراء أو 
ابرارةط  فؽ ذبؾ ابتص  ر ابمث ب استحالة أف تحدث الواقعة عمه  ؤصد أف رةهؾ العقؿ والمنطؽ 

 ومما يثبت ما تقدـ :.. 
..ػواضتحقػضضططلػسؽػ....سؿنػاضثفبتػبفألوراقػأنػاضطتؼمػاألولػضغسػصغدضؽػ..ػوإظطفػعوػػأوالػ:

ػ ػدخضػ ػضزغفدة ػاضطدفئغظ ػاضغترة ػسؽ ػاضطفثل ػاالتؼفم ػطحل ػضعوطػاضصغدضغظ ضطجفبؼظ
اضحغفةػوطدتضزطفتؼفػ..ػبطفػغدتحغلػططػػتصورػشغفطػػبفالتجفرػسؽػاألشراصػاضطخدرةػ
..ػحغثػضوػصفنػذضكػصحغحفػطفػصفنػبحفجػػضضططلػبفضصغدضغظػأوػصفنػغصتغؽػبفضططلػ

ػبؼفػوغصرسػوشتػػصضػػالرتصفبػعذهػاضجرغطظػاضططدوطظػاضدظدػسؽػحػػػ.
 شلب ال ّي ك٤ٚ 

معـماظعؿؾمباظؿدرؼسم..مأنماالوارمؼبما  م)بصؽؾمواضح( ٌقادماٌكدرةمأطـرمرحبا

صإذامطانماٌؿفؿمؼؼقممباالوارمطؿاممتماظزسؿمؼبمحؼفم..مصإنمذظؽمظقؽػقفممتاعامسـماظعؿؾم

مؼزالم مال مأغف مأعا مؼبماظػحةمم....ؼبمذبالماظؿدرؼسم.. مباظةقدظقة مص لمسـمنثؾقتمسؿؾف ،
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ماظذيم ماألعر مضقامماٌلائقةمظؿقلنماظدخؾم.. مالمؼدعمذباالمظؾصؽمسدممععؼقظقة ؼؤطدممبا

ماٌؿفؿممبامػقمعلـدمإظقفم

ػوبصلػ ػ.. ػوتغتغذؼف ػاضصغدضغظ ػإضؽ ػاضدضوف ػبطجرد ػأظػ ػاضضبط ػطحضر ػطحرر ػزرم ػ: ثفظغف
ػغظفعضػ ػذكػأطر ػبال ػوعذا ػ.. ػاضطضبوطظ ػاألشراصػاضطخدرة ػرضؽ ػرثر ػ.. ػوغدر دؼوضظ

ػحغث ػ.. ػواضطظطق ػاضطػل ػطع ػغتغق ػوال ػتػومػػاضحػغػظ ػصغدضغظ ػأي ػأن ػاضططضوم أن
ػذخصػ ػأي ػغدتطغع ػال ػوطؤطن ػطعضق ػطصفن ػداخل ػاضطخدرة ػاألشراص ػبتضك بفالحتغفظ

ػستحػػ.
 ٍٝٞاء ًبٗذ ٛنٙ األهوآ ػجبهح ػٖ 

 ؽٖخ ا٤ُٖل٤ُخ ادلٖ٘وكخ ذلب ٖٓ ٝىاهح اُٖؾخ 
مم مصإغفأومأغفا مؼدسلماظؼائؿنمباظ ؾطم)ععماظؿؿلؽمبإغؽارمذظؽممتاعا( مشريمذظؽمطؿا

ٌـماظعؼؾمواٌـ ؼمأالم قضعمػذهماألضراصمؼبماٌؿـاولمبؾمطاغتمدقؿؿمدبؾأ فامو أعقـفام

موأنمؼدسلماظؼائؿنمباظ ؾطمخبلفم مأعا مبعقدمسـماألسنم.. مؼبمعؽانمعغؾؼمأو وإخػائفا

مذظؽم..مصأغفمأعرمؼلؿققؾم ةقرهمسؼلموؼؤطدمأنمظؾقاضعةمبرعؿفامصقرةمعغاؼرةممتاعام.

ػضثثف ػ: ػطف ػاضتفطولػزرمػطحرر ػاضضبطػأنػاضطضبوطفتػربفرةػرنػرضبتغنػوذرغطػضطػفر حضر
،ػورضبػػضطػفرػاضتراطفدولػ..ػوطعػذضكػغدرؽػوططػػبفشؽػذؼودػاإلثبفتػ..ػػ225إصسػ

ػواضطظطقػ ػاضطػل ػغتغقػطع ػال ػطف ػوعو ػ.. ػسغؼف ػضالتجفر ػاألشراصػصفظتػططده ػعذه بؾن
ػوطبفئعػاألطور.

 ب مُي أٜٗب ُٞ ًبٗذ ٓؼلح ُالجتبه ك٤ٜ
مظؽانمعـماٌـ ؼلمواٌعؿادمأالمهػظمسؾلمػذام م.. مذظؽممتاعا ععماظؿؿلؽمبإغؽار

اظـققماٌقصقفمبؾمطاغتمدقؿؿم ؼ قعمأذررةماألضراصمحبقثمؼؽقنمطؾمضرصمعـػردمأوم

مذظؽمأغفمٌـماٌعؾقممأنم م.. ماظؾقعمودرسؿفا طؾمضرصنمسؾلمحدهموذظؽمظؿلفقؾمسؿؾقة

ؾؾةموالمباظصرؼطم)سؾلماألخصمظقمطانماظؾقعمب رؼؼمشريمػذاماظـقعمعـماألضراصمالمؼؾاعمباظع

ماظؾائعمينم مؼـؿظر مأن ماٌعؼقل مشري موعـ ماظؼرصنم.. مباظؼرصمأو ماظؾقع مؼؿؿ مبؾ عصروع(

مصؾعؾمذظؽم ح قرماٌصحيمنثؿمؼؼقممبإخراجماظعؾؾةموعـمنثؿماظصرؼطمنثؿمؼؼقممباظؿؼ قعم؟!

م مسؼلمبؾماظلائغمأنم ؽقنماألضراصمذبفزة مظؿلفقؾم لرؼعمسؿؾقفمؼلؿققؾمضؾقظف وعـػةؾة
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ماظؾقعم)وذظؽمطؾفمععماظؿؿلؽمبإغؽارمػذاماال فاممؼبماألصؾ(م.

رابطفػ:ػضمػغدعػطحررػطحضرػاضضبطػأوػزغرهػطنػذؼودػاإلثبفتػأظػػشدػتمػضبطػأيػطبفضغػضديػ
ػاضطتؼمػاألولػحفلػضبطػػضغتمػاضزرمػبؾظؼفػطنػحصغضظػاضبغعػواالتجفرػ.

 ٝٛٞ أٓو ؿري ٓوجٍٞ ػوال 
وعـمشريماٌؼؾقلمسؼلمأؼ امأنمؼؽقنماٌؿفؿمؼؼقممبقضعمحةقؾةمبقعمػذهماألضراصم 

موأنمهرؼاتماٌؾاحثماٌزسقعةمذطرتم مالدقؿا م.. اٌكدرةمععماإلؼرادماظعاديمظؾةقدظقة

بأغفمؼؼقممبصراءمػذهماألضراصمنثؿمؼؼقممبؾقعفام..موععماظؿؿلؽمبإغؽارمذظؽموغػلمصقؿفم..م

ماظز مػذا مبػرضمصقة مأغف ماظعؼاضريمإال مبصراء مؼؼقم ماألول ماٌؿفؿ مؼدلمسؾلمأن مصإغف م.. سؿ

مسؾلمحدم ماظـاغقة م)و ؼلقؿماظربحمععماٌؿفؿة مبؾقعفا منثؿمؼؼقم ماًاصة مسؾلمغػؼؿف اٌذطقرة

ماألولمبؿفـقبم ماٌؿفؿ مأنمؼؼقم مذظؽمصإنماٌؿةقر مصعؾلماظػرضمبةقة ماظؿقرؼات( زسؿ

..منثؿمبعدمذظؽماضؿلامماظربحمععمحةقؾةماظؾقعمحؿكمؼلفؾمسؾقفمايةقلمسؾلمراسمعاظفم

مؼؿ حمأغفم موظؽـممبلاؼر ف م.. مطؾفمربضماصحاضمطباظػمايؼقؼة موػذا م.. ماظـاغقة اٌؿفؿة

موحقثمأنم م.. ماظعاديمظؾةقدظقة ماظؾقعمععماإلؼراد األضربمظؾعؼؾمعـمأنمؼؿؿموضعمحةقؾة

مذوبم.سدممضؾطمأيمعؾاظغمععماٌؿفؿماألولمدظقؾمضارعمسؾلماغؿػاءموصػماالوارماٌؽ

خفطدفػ:ػضمػغردػبفألوراقػأنػأيػطنػذؼودػاإلثبفتػشدػذفعدػاضطتؼمػاألولػحفلػشغفطػػبذرانػ
أوػبغعػاألشراصػاضطخدرةػطحلػعذاػاالتؼفمػ..ػسصغفػغطصنػاضػولػزرطفػبؾظػػغرتصبػ

ػجرغطظػاالتجفرػسؽػاألشراصػاضطخدرةػ؟!
 ٖٓ ؿري ادل٘ٞو٢ ؽ٤ش أٗٚ 

أضقالماٌؿؼدممباظصؽقىماجملفقظةم)سؾلمصرضمأنمؼؿؿماظؿعقؼؾمؼبمػذاماظزسؿمسؾلم 

وجقدػا(مأومسؾلمأضقالمدبؿقـقةمواصحاضقةمزسؿفامذفقدماإلنثؾاتمسؾلمسبقمعردؾموسفزوامم

مأنمؼؼقؿقامسؾلمذظؽممثةمدظقؾم.

دفددفػ:ػطنػاضططضومػضديػاضػفئطغنػبفضضبطػأنػاضصغدضغظػطضكػاضطتؼطظػاضثفظغظػغططلػبؼفػ
ولػ،ػسضالػرنػترددػاضطفضصظػ)اضطتؼطظػاضثفظغظ(ػرضؽػأصثرػطنػذخصػبخالفػاضطتؼمػاأل

اضصغدضغظػبذصلػغوطؽػ..ػسضطفذاػتمػاضزرمػبطدػذضكػصضػػأنػاضطتؼمػاألولػعوػطنػحفزػ
ػاألشراصػاضطخدرةػطحلػعذاػاالتؼفمػ.



 

 142 

 أ٤ٌُ ٖٓ ادل٘ٞو٢ ؟؟
مواٌلؽقظةم  مظؾةقدظقة ماٌاظؽة ماظـاغقة ماألضراصمػلماٌؿفؿة مهلذه أنم ؽقنمايائزة

وظلمواألخريةمسـفاموسـمعامبفامعـمأدوؼةم..موػقمعامأطدهماٌؿفؿماألولمأعامماظـقابةماظعاعةماأل

مطانم مإذا حقثمض عمبأغفمالمؼعؾؿمذلءمسـماٌ ؾقراتموأؼـمطاغتمعقضقسفموالمؼعؾؿمعا

مإالماٌؿفؿةم مالم عؿؾف م مأنمذظؽمأعر مإذ ماألضراصمعـمسدعف مبؿداولمػذه عةرحمظؾةقدظقة

وإنمملم ؽـماٌؿفؿةماظـاغقةمعـموضعتموحازتمػذهماألضراصمؼبمعؽانماظـاغقةم..مػذام..م

مؼبمذظؽم مووضعفا مبصرائفا م)شريماٌؿفؿ( مصإغفمعـماحملؿؿؾمأنمؼؽقنمساعؾمأخر اظ ؾطم..

ماال فاممععدومم اٌؽانم..مواظلؤالمػـامٌاذاممتمإخؾارماٌؿفؿماألولمهدؼدامو قجقفمػذا

ماظلـدمإظقفم؟!.

 دلب ًبٕ مُي 
ة الوقائ  التي ال تتفؽ عمي الحقيقة والواق  والمذكورة سمفا .. يضحي ظاىرا ومف جمم 

بأف جممة االدعاءات المسندة لممتيـ األوؿ جاءت بعيدة كؿ البعد عف الحقيقة الواق  ، فضث 
عف خموىا مف الدليؿ ، باإلضافة إلي أنيا معيبة بعدـ المعقولية .. وىذا كمو يؤكد بما ال يدع 

أف لصحيح الواقعة صورة أخري مغايرة لمثابت باألوراؽ بما تستحيؿ تصور حدوثيا مجاال لمشؾ 
 .. وىو  وما يقط  ببراءة المتيـ الماثؿ مما ىو مسند إليو .

 ث٘بء ػ٤ِٚ 
 ٣ِزٌٔ ادلزْٜ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞهوح احلٌْ 

ممبرباء فملامػقمعلـدمإظقفم.م

 ص ؿ ابمتلـ                                               
 

 ابملهمب                                                                                 
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باإلطراهمو ربةقامبفمباٌؽانماظذذيمأؼؼـذقامدذؾػاممعذرورهمعـذفموعذامأنمذذاػدوهمؼلذؿؼؾممممممممم

دذذقار فمحؿذذكمضذذاممطذذلمعذذـماألولمواظـذذاغلمواظـاظذذثمبذذاسحاضمررؼؼذذفمبلذذقارةمطذذاغقاممممم

م–رؾـفذذاتمم–ؼلذذؿؼؾقغفاموأرؾؼذذقامصذذقبفموابذذؾمعذذـماألسذذريةماظـارؼذذةمعذذـمأدذذؾقةم)بظقذذةم

خررقش(مطاغتمحبقز فؿمصأحدنثقامبفماإلصاباتماٌقصذقصةمبؿؼرؼذرماظةذػةماظؿصذرضبقةممممم

واظرمأودتمحبقا فمحالم قاجدماٌؿفؿانماظرابعمواًاعسموذبفذقالنمسؾذلمعلذرحمممم

 اىرميةمظلقارةمأخريمظؾصدمعـمأزرػؿموعـعم ؼدممأؼةمدقارةم عققمار ؽابمجرميؿفؿمم
وػذذلمأغفذذؿمبذذذاتماظزعذذانمواٌؽذذانممخذذر نأوضذذدماضحغذذتم ؾذذؽماىرميذذةمجبرميؿذذانم -

 :داظػلماظذطرم
ذرسقامؼبمضؿؾماجملينمسؾقفمسؿدامععمدؾؼماإلصرارمواظحصدمبأنمبقؿقاماظـقةموسؼدوامم -1

اظعزممسؾلمضؿؾفمو ربةذقامبذفمباٌؽذانماظذذيمأؼؼـذقامدذؾػامعذرورهمعـذفموعذامأنمذذاػدوهممممممممممم

بذاسحاضمررؼؼذفمممؼلؿؼؾماظلقارةمعؾؽماجملينمسؾقفمحؿكمضامماألولمواظـاغلمواظـاظذثمم

م–بلقارةمطاغقامؼلؿؼؾقغفاموأرؾؼقاممصذقبفموابذؾمعذـماألسذريةماظـارؼذةمعذـمأدذؾقةم)بظقذةممممممممم

خررذذقش(مطاغذذتمحبذذقز فؿمصأحذذدنثقامبذذفماإلصذذاباتماٌقصذذقصةممبـذذازرةممم–رؾـفذذاتم

اظـقابةماظعاعةمضاصدؼـمعـمذظذؽمضؿؾذفمإالمأنمأنثذرمجذرميؿفؿمضذدمخذابمبلذؾبمالمدخذؾممممممممم

 اظعلجمسؾلماظـققماٌؾنمباظؿقؼقؼاتم.إلراد فؿمصقفموػقمعدارطؿفمب
ذرسامؼبمدرضةماظلقارةماٌؿؾقطةمظؾؿفينمسؾقفمحالمطقغفؿمأطـرمعـمذكصمحذاعؾنمم -2

 ظألدؾقةمعقضقعماظؿفؿماظؿاظقةموطانمذظؽمظقلم.
ماممممممممممموإحرازػذذماحذذازواموأحذذرزوامدذذلحامغارؼذذامعصصذذكـاملذذامالمصبذذقزماظحخذذقصمحبقاز فذذممممم -

  مبـدضقةمبظقة م.مم
 اموأحرزوامبغريم رخقصمأدؾقةمغارؼةمعصصكـةم مرؾـفاتم م.حازو -
 حازواموأحرزوامبغريم رخقصمأدؾقةمغارؼةمشريمعصصكـةم مصرودمخررقشم م. -
سؾلماألدؾقةماظـارؼةمداظػةماظؾقذانمدونمأنمؼؽذقنمممحازواموأحرزوامذخائرملام لؿعؿؾم -

 عرخةامظفمبإحرازػامأومحقاز فام.
 ٓبد ٛنا ... ٝثبُج٘بء ػ٢ِ رِي االرٜب
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عصل ح لـ تمـ عف أف ابة هعط ابثهمط  والتي تنـ أةسط ابذصر ..معدومة السند والدليؿ  
االتياـ عمه ر  اهعت عأ راع  .. أعهمت رذا ولـ تحط  اعثهت االتلهـ ابمهاؿ  ظر ف   مالع هت  ، 

ا   ابذ  أعتصزت عالدليؿ األوحد ذبؾ أف دوف أي دليؿ مادي معتبر .. ععؿ ابمتلم ف الخطير 
ىو تحريات المباحث التي ال تعبر إال عف رأي مجرييا وال تصمح بمفردىا سندا لثتياـ ابة هعط 

بموجب مواد االتياـ الواردة باألوراؽ عثأهب ابمتلم ف عا   والذي طالبت النيابة العامة ابمهاؿ .. 
. 

ػػفئعــــــــــــــــــاضوش
أوراضذفم..ماظذرمادذؿفؾتمباحمل ذرمممممم فامماٌانثؾمحلؾؿامأدػرتمسـذفمؾصمواضعاتماالدبم

..ماظذذيمضذررمبأغذفمضذدم ؾؾذغممممممم....علذاءاماحملذررممبعرصذةماٌذلزممأولم/مممممم9اظلاسةمم....اٌؤرخم

بذاظؽؿػممعةذابمم:ممحدػؿاأ..مبقصقلمعةابنمانثـنمب ؾؼمغاريم..مم....ظؾؼلؿمعـمعلؿصػلم/م

مرطزماظ يبماظعاٌلم.عةابمؼبماظؾ ـمب ؾؼمغاريموضدممتمغؼؾفمإظلماٌواألخرم:مواظرضؾةم،م

 ٛنا .. ٝثبٗزوبٍ زلوه احملٚو ايل ادلَزْل٢ 
  ....روبثَ ٓغ ادللػٞ/ 

 ّبٛل اإلصجبد األٍٝ( )٢ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ ٘اجمل
 اُن١ ثَئاُٚ هوه

)المجني عميو األوؿ(  ....صهلب ملالت  – ....بأنو يعمؿ سائؽ لدي الميندس /  
ماؾ ابمةةب عا   األ ؿ )مهرصط نو أثناء قيادتو لمسيارة واابصهةةط عهبلب ابته ق عمد ةط ابثع ر .. 

ب وعق )في الكرسي الخمفي األيمف(وحاؿ ركوب المجني عميو األوؿ معو م ت  ع  ب عهة ر ( .. 
متر( ف ةئ ع  هرة  488)يسيره وعمي بعد مسافة قصيرة  ببرىة..  ....مف أمهـ م ؿ تحركيما 

فما كاف منو إال الرجوع  تثترض طر أ  .. جيتو قادمة في موا –ف ب ابا ف  –دف  رباعي 
..  أطاأ ا عهتةهر  أع ر  آب ط أرب  أشخاص ممثموف ..  فب رذ  األاةهء رعط مف اب  هرة لمخمؼ 

وىنا تجم  العامميف فيرب الجناة لتى عهد أمهـ ابم ؿ مرة أرر  .. وقد استمر في الرجوع .. 
 بالسيارة قيادتيـ .

 ٝاٍزٞوك هبئال 
 أةله أدت إبب مساءا ..  2ر91الساعة  ....تمت بتاريخ ابم ص فط عهب   لواقعة ف اأ 

صابة رب عممو ) أسمحة نارية خلية ابمةةب عا   األ ؿ(  عرر أف ابمثتد ف صهف بد لـ إصابتو وا 
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)ةراء طاؽ .  أة  مصهب عهبصتؼ األ  ر  ابرععط مف ابةهل ط اب  ر   )فقط(
 . ررط ش؟!(

 زٞع٤ٚ االرٜبّ ذلئالء اجملُٜٕٞٞ ٓورٌج٢ اُٞاهؼخ ٝػ٤ِٚ .. كول هبّ ث
 مبؾبُٝخ ٍوهزٚ ٝاجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ ًوٛب ػٜ٘ٔب 

 حتذ رٜل٣ل اَُالػ 
م  ماظلاسة ماظؿارؼخ موبذات م.. مم9ػذا ماظـؼقبم/ ماغؿؼؾ م.. ماظقاضعةمم....علاءا مٌؽان ..

ظـاغلم..مصقجدمبفام(معؾؽماجملينمسؾقفماألولموضقادةماجملينمسؾقفما....ٌعاؼـةماظلقارةمرضؿم)

أنثارماغؾعاجمباظرصرفماألؼلرماًؾػلم،مواظعؿبم،مو  ؾقؼمباظؾابماألؼلرماًؾػلم،موؼقجدمأنثارم

مووجقدمأنثارمسقارم موطلرمزجاجماظؾابماألؼلرماألعاعلم، أسريةمغارؼةمباظؼائؿماألعاعلماألؼلرم،

مغاريمباظؾابماألعاعلماألميـم،مووجقدماغػفارمباألربعمإراراتم.

 ا٤َُبهح ٝثلافَ 
أاهر زةهج ،  أاهر أع رة ةهر ط  رر ج  در ؿ عهبصةعط  تبيف أف عمي كرسي قائد السيارة 

 .ووجود أثار دماء عمي الكنبة بالجية اليمني مف الداخؿابراس ط ، 
 ٝػوت مُي ٝهكد 

)المجني عميو الثاني( .. مصاب  ....تفيد باف المدعو/ ..  ....م ت سب /  إشارة مف 
  تـ لةز    مصف ا تة اع  .لكتؼ والرقبة .. نتيجة إطثؽ أعيره نارية .، )بشاظية( با

وحالتو العامة  بطمؽ ناري بالصدرفيو مصاب ..  ..../ أما عف المجني عميو األوؿ  
 ف استجوابو .وال يمك..  تـ تل  ا  إبب ابمرصز ابطعب ابثهبمب سيئة ، 

 
 ًٔب ٝهكد اّبهح 

ماظ يبماظعاٌلم ػق  مغؾضمأومعـماٌرطز موصؾمبدون ماألولم.. مبأنماجملينمسؾقف د

ومتمسؿؾمإغعاشمضؾيبممباظؾ ـمواظةدر ـػسم..مإنثرمادساءمرؾؼمغاريمأديمإظلمغزؼػمحادم

م...معلاءمؼقمم9ر10دضقؼةموظؽـمدونمجدوىم،مو أطدتماظقصاةماظلاسةمم40ورئقيممسؾلمعدارم

  ....ٝثزبه٣ـ 
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 أ١ ثؼل اُٞاهؼخ ثضالصخ أ٣بّ ًبِٓخ 
ػاثبتػاض  ػذضكػتمػػ....ظػغبػ/ ػوأثظفن ػبؾظػػاظتػلػضطصفنػاضواشطظػإلرفدةػاضغحصػ.. ..

ػسوارغػضطضػفتػآضغظػ!!!ػتمػتحرغزعفػ.ػ6اضطثورػرضؽػرددػ
 ِٓؾٞظخ 

تجدرػاإلذفرةػإضؽػأنػعذهػاضغوارغػاضطزرومػاضطثورػرضغؼفػ..ػدوفػتختغؽػتطفطفػوضنػ 
ػإردفض ػاضجظفئؽؼغتم ػاضطططل ػأو ػاضذررؽ ػاضطب ػضطصضحظ ػبؾدضظػػف ػربث ػثطظ ػأن ػغؤصد ططف

ػاضدروىػاضراعظظػ.
 ٝثناد اُزبه٣ـ 

 هوه اُٚبثٜ ٍبُق اُنًو ثؤٗٚ 
قد تفيد في كشؼ إبب أف أرعهـ ابلهتؼ ابتهب ط فقد توصؿ ل ؿ اب اعثط .. بإجراء التحري  

 .غموض الواقعة وضبط مرتكبييا 
عف المكالمات  ؿ بإلفهدة  رصهت ابملماإلذف بمخاطبة طاب مف ابة هعط ابثهمط ومف ثـ ..  

 وبيانا المتصؿ وتحديد مكانو الجغرافي .بنرعهـ ابمذص رة الصادرة والواردة 
 ِٓؾٞظخ 

ضمػغردػبفألوراقػبطدػذضكػ..ػطفػإذاػصفظتػاضظغفبظػاضطفطظػشدػصرحتػبطفػطضبػػاضضفبطػ 
ػطنػردططاض ػضمػغتضءػبفألوراقػثطظػصضػػبغنػاألرشفمػواضواشطػػذصورػطظؼف ػصطف ػصطفػػظ.. ..

ػأزغضتػاضظغفبظػاضطفطظػاضتحػغقػحولػعذهػاألرشفمػ.
  .... ٛنا .. ٝثزبه٣ـ

 أ١ ثؼل اُٞاهؼخ ثؤًضو ٖٓ ّٜو ًبَٓ 
فقد تـ العثور عمي عأة  فب إطهر ابعلث  ابتلر ض ل ؿ اب اعثط .. أفاد الضابط المذكور  

 ة.. والمخطوف....مواطف/ ممؾ ال أنيا  عسلصله تع ف سبورتاج "مهرصط ص ه "  ....السيارة رقـ 
مف قبؿ مجيوليف بسيارتو المذكورة .. والتي أكدت التحريات بأنيا ذات السيارة مرتكبة الواقعة 

 الراىنة .
إدار  عا  ب  ....ب ةط  .... واستطرد الضابط مقررا ..  بأنو باإلشارة إلي الواقعة رقـ
  مف : بشأف تحرير المخطوؼ / طارؽ عبد المطيؼ محمد .. وضبط كث

م..........................اٌدسقم/ -
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 )ربؾقس(م.م...........................اٌدسقم/ -
ػسػدػأصدتػاضتحرغفتػبؾنػورانػارتصفبػتضكػاضواشطظػصالػطنػ:

 .......................اٌدسقم/م -1
 ......................اٌدسقم/م -2
 .....................اٌدسقم/م -3
 م...................اٌدسقم/م -4
 (م....إداريمم....ظلـةمم....)ربؾقسمسؾلمذعةماظؼ قةمم.................اٌدسقم/م -5
 )جاريمهدؼده(م.م......اٌدسقمم/م -6
 )جاريمهدؼده(م.م......اٌدسقم/م -7

 ٝاٍرتٍَ اُٚبثٜ ٓووها )خت٤ٔ٘ب ٖٓ ػ٘ل٣برٚ( 
والتػػي )مهرصػػط  ػػع رتهج(  ....بػػأف األوؿ والثػػاني والخػػامس كػػانوا يسػػتقموف السػػيارة رقػػـ  

صػػابتيما بوابػػؿ مػػف األعيػػرة الناريػػة ابمأتػػ ؿ  ابمصػػهب( اعترضػػت طريػػؽ المجنػػي عمييمػػا ) .. وا 
 عثدمه تمصف اب هةؽ مف ابرة ع باراؼ ررعه مةلـ .

 يف ؽني ًبٕ ًال ٖٓ اُضبُش ، ٝاُواثغ ، ٝاَُبكً ، ٝاَُبثغ 
 ٓبهًخ ٤ٛٞٗلا١ اُ٘رتا ؟! .....٣َزوِٕٞ ا٤َُبهح ههْ 

ػإرفشظػتظغغذػػ ػأخريػطن ػوطظعػأيػدغفرة ػاضطرغقػوزضػػ ػضتؾطغن ػطظؼم رضؽػطػربظ
طخططؼمػاإلجراطؽػ..ػورضغػػطضبػاضضفبطػطنػاضظغفبظػاإلذنػضػػبضبطػوإحضفرػدفضغؽػاضذصرػ

ػوادتخراجػاضطدروػ/ػإبراعغمػدغدػطتوضؽػطنػطحبدػػ.
 ٝجتله اإلّبهح

..م......ػقم/م.....مادؿماٌؿفؿم/مهررمرب رمإلنثؾاتمأنمصقةمم.....إظلمأغفمبؿارؼخم

موأنماالدؿماألولمػقمادؿماظصفرةم

 ٛنا ٝثؼل ٍجؼخ أّٜو 
عمثرفط .. تحرر محضر .....وتحديدا بتاريخ  ......مف محضر التحريات المؤرخ 

حضار كؿ مف :.....ابراةد/  .. يفيد أنو بشأف إذف النيابة بضبط وا 
م)اٌؿفؿماألول(م.م...................... -
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 )اٌؿفؿماظـاغل(م.م...................... -
 )اٌؿفؿماًاعس(م.م...................... -
 )ماٌؿفؿماظرابع(مم...................... -

ومحبوساف عمي  ....أسفرت تحرياتو بأف األوؿ والثاني تـ ضبطيما بقسـ شرطة  فقد
 . .....إداري  ....لسنة  ....ذمة القضية رقـ 

 ِٓؾٞظخ 
اضطزرومػصدورهػطنػاضظغفبظػاضطفطظػزغرػطوجودػبفألوراقػوزغرػططضومػتفرغخػػػاإلذن 

ػوظطفشػػوحدودهػاضزطفظغظػواضطصفظغظػ.
 ٛنا .. ٝؽ٤ش أؽ٤ِذ األٝهام ايل ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
 اُز٢ رُٞذ اُزؾو٤ن ٝأصجزذ مبَزَٜ زلٚوٛب 

 َٓبءا  7اَُبػخ  ........اُن١ مت كزؾٚ ٣ّٞ 

ع ع ع لهدث إطالؽ أع رة ةهر ط أ سر عأة  تـ إعال له  سهر   
صهعط األرر .. رذا عر ـ أف رذا ابمل ر عف   فهة ألدرـ  ا 

م هءا   فهة ابمةةب عا   األ ؿ بـ تتأصد إال فب  8ملرر اب هعط 
فص ؼ عاـ  ص ؿ ابة هعط ابثهمط عهب فهة ععؿ م هءا  9ر18تمهـ 
 ؟!. لد اله

ػ ضتحػغقػطعػاضطجظؽػرضغػػشفطتػاضظغفبظػاضطفطظػبفورػبػذضكػ..ػعذاػ..
ػ ططػػتضكػاألشوالػاضتؽػطختضغظػوطتظفشضظػاضذيػجفنػبؾشوالػاضثفظؽػ..
ػشررػأطفمػاضظغفبظػبفألتؽػ:..ػحغثػبطحضرػجطعػاالدتدالالتػأدضؽػبؼفػ

 عثد أذاف ابم رب وفي يوـ الواقعة رهص بد  ابمةةب عا   األ ؿ . بأنو يعمؿ سائؽ 
ابرهصط ب  ثله عهب  هرة .. تـ ت ة  وأرسؿ أشيائو  ؿ عما  .. األانيي المحني عميو معه رة .. 

.. ثـ فوجئ بسيارة مثكي )ةل  عةز ة  صهبتصس( وتحركت السيارة نحو المنزؿ با  هرة  رصب .. 
اـ رعط مةله أرعثط أ رهص ماام ف  صهف مثلـ    فضي الموف تعترض طريقيـ .. دفق رعهعب( )

مف اب هةؽ )عةهء عاب أ امر ابمةةب عا   األ ؿ( إال ابث دة  فمه صهف " بندقية خلية وطبنجة "
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اـ رصع ا   هرتلـ  بلأ ا وىنا أطمؽ عمييـ األشخاص أنفي الذكر أعيره نارية م رعه با راء .. 
 ع  هرة ابمةةب عا لمه .. إال أةلـ اصطدم ا عهبةز رة اب  طب )مرتصعب اب اعثط( .

 ايل ادلٍٞ ٝجتٔغ اُؼبِٓني ثٚٝػوت مُي ًبٕ اجمل٢٘ ػ٤ِٜٔب هل ػبكٝا 
 اُٞاهؼخ ثبُلواه ثب٤َُبهح ه٤بكرْٜ  ٢ٓورٌج كالم

 ِٓؾٞظخ 
ػغ  ػاضزرمػضم ػتم ػصطف ػأخري ػدغفرة ػوجود ػغغغد ػطف ػثطظ ػاضثفظؽ ػرضغػ ػاضطجظؽ ورد

ػبفضتحرغفتػطبتورةػاضدظدػواضصحظػ.ػ
رخ مف كاف يص.. ....د / اب  بأف رب عممو ابمذص ر .. عهةال واستطرد المجني عميو  
وحيث تجم  ألة  أص ب مف ابطاأهت ابةهر ط . وكاف قد سقط في الدواسة الخمفية آةذاؾ األلـ 

ونظرا  ....إبب ابم ت سب ابتب ت مب / وقاموا بنقؿ المجني عميو األوؿ ابثمهؿ  ابم ظس ف .. 
 لسوء حالة المجني عمييا األوؿ فقد تـ نقمو إلي المركز الطبي العالمي .

 ٣ت ٝيف رٖو٣ؼ ؿو
ضررماٌذطقرمبأغفمالمؼعؾؿمعامإذامطانمػـاكمعـم)خدمباظف(مأومذاػدماظقاضعةمعـمسدعفم 

مزسؿم محد مسؾل مبؽـاصة ماظـارؼة ماألسرية موإرلق ماألحداث مػذه مطؾ مبعد مؼعؼؾ م)صفؾ ؟!

ماٌذطقرموأالمؼؽقنمأحدمذاػدماظقاضعةم؟!.

 ٛنا .. ٝثبُز٘به٘ ٓغ أهٞاُٚ مبؾٚو اُْوٝخ 
األوؿ كاف يجمس بالكنبة الخمفية بالجية اليسري )أي خمؼ  زعـ بأف المجني عميو 

السائؽ مباشرة( .. رغـ أنو سبؽ وقرر بأنو كاف يجمس بالجية اليمني !! )وىو األمر الطبيعي 
 واألقرب لممعقولية( .

 ٛنا 
.. إال أنو عاد  عرر عأف مرتصعب اب اعثط صهة ا  لما ف أ الط آب ط فأط انو سبؽ وبرغـ  

قرر بأف األطباء في المستشفي ..  ورغـ ذلؾأ الط أب ط  طعةةط ..  لما ف  ـ كانواوزعـ بأني

 " . عاب ررط ش أخبروه بأف إصاباتو نتجت عف "
 ٝػٖ ٕٝق ٓورٌج٢ اُٞاهؼخ 

.. اـ عهد  عرر عأةلـ صهة ا  عهب  مت  طب  ممثميفصهة ا أرعثط أ رهص  قرر بأنيـ 
 كونيـ ممثموف؟(. باب حاؿش)والسؤاؿ كيؼ عمـ بأنيـ ابط ؿ 
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 ٝهوه اجمل٢٘ ػ٤ِٚ ادلبصَ 
مؼؿقدنثقنمباظؾففةم مطاغقا موأغفؿ م.. مباإلطراه مطانماظلرضة بأنمشرضمعر ؽيبماظقاضعة

ماظؼاػرؼةماظعادؼةم..موطاغقامؼر دونماٌلبسماإلصرنقةم.

 )اُٞج٤ت ادلؼبجل( هوه..........ٛنا .. ٝثَئاٍ اُلًزٞه / 
حالتو حرجة ، .. فأد صهف  عت  ص ب  بام ت سب ..../ أنو بالنسبة لممجني عميو األوؿ ب

اـ ررج إبب ابمرصز اإلسعافات األولية ..  تـ عمؿ نوعا ما ..  أف صهةت عالمهت  ابل   ط ة دة 
 وكانت حالتو الحيوية مستقرة .ابطعب ابثهبمب 

ةر ح إصهعهت  ععهرة عف مستقرة جدا ..فإف لهبت  .. .........أف المجني عميو الثاني / 
 ومدة عثجيا أقؿ مف عشريف يـو .

 ٛنا .. ٝمبؼب٣٘خ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٤َُِبهح ِٓي اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ
وتبيف ابا ف ..   داء  (........تلمؿ ب لهت رعـ )باجيرو" م ت  ع  ب " تبيف أنيا ماركة 

فب ود ثقب ووجاألمهمب )ابعرعر ز(  وتيشـ الزجاجعهبرفرؼ األ مف ابراسب )مف اعاب( وجود ثقب 
رهب ط مف ابل اء .. اإلطهر ابراسب األ  ر ووجد األرب  إطارات مةتصؼ ابعهب األمهمب  م ف ، 

 عأهةـ ابعهب راؼ ابمرا ه وكذا ثقبأعاب ابأهةـ األ  ر مف األمهـ .. وجد ثقبيف كما ممزؽ .. 
ةزء عدـ وجود و ةزء مف رفرؼ ابعهب األ  ر ابراسب ، وكذا وجد خم  ابم ة دة عهبعهب األ  ر ، 

 عزةهج عهب اب هةؽ.وكذا تيشـ كامؿ عهبثتب األ  ر ، وكذا أثار احتكاؾ مف ذات ابرفرؼ ، 
 ٖٝٓ اُلافَ رجني 

وجقدمنثؼقبممبؼعدماظلائؼم،موأنثارمزجاجمسؾلمطردلماظلائؼموسفؾةماظؼقادةم،موأنثارم 

اًؾػقةمظفممدعاءم،مومبعاؼـةمطردلماظلائؼمعـماًؾػم ؾنموجقدمنثؼقبمأسؾلماىفةماظقؿين

مو ؾنموجقدمأنثارمدعاءمسؾلماظؽـؾةماًؾػقةمعـماٌـؿةػمحؿكمغفاؼؿفامعـماىفةماظقؿينم...

 .....مت اُزؾو٤ن ٓغ ادلزْٜ اُضب٢ٗ / .... ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
والذي قررت .. .... إدار  ....ب ةط  ....ابملع س فب األصؿ عاب ذمط ابأ  ط رعـ 

  ف فب ارتصهب اب اعثط ابمهااط ..  عهعب ابمتلمالتحريات باشتراكو 
 ٝجتله اإلّبهح 

إظلمأنماظـقابةماظعاعةمأنثؾؿتمعـازر فامظعؿقممجلدماٌؿفؿماياضرمأعاعفاموأنثؾؿتمؼبم 

احمل رمبأغفامملمودمأيمإصاباتمزاػرةم..مودأظؿفمسؿامإذامطانمبفمإصاباتمحػقفمصإجابم
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مباظـػلم.

 ِٓؾٞظخ 
طػػودغػررػاضطتؼمػاضثفظؽػبؾظػػتطرضػضضضربػدغتبغنػحفالػردمػصحظػطفػتػدمػجطغ 

واضتطذغبػوأنػبػػإصفبفتػودوفػتظفظرهػاضظغفبظػوتثبتػطفػبػػطنػإصفبفتػ؟!ػبلػواألصثرػ
طنػذضكػدتػومػبفضتحػغقػططػػ"ػصطجظؽػرضغػػ"ػ؟!ػبطفػغؤصدػأنػثطظػاضطرابػسؽػتحػغقػ

ػاضظغفبظػاضطفطظػوطخفضغظػضضحػغػظػزغرػططضومػاضدبب.ػ
 .. فإنو باستجواب المتيـ الثالث أفاد وأجاب األتي : مي كؿ حاؿوع 
أنو ..  أف مه لدث مث  وانو ال يعمـ عنو شيء ابمهاؿ ةماط  تسص ال .. بإنكار االتياـ  
القبض عميو ععؿ ابسةر  تـ  وحضرت الشرطة..  رفأ  ز ةت   أةةهب  اف في بيتوك ......بتاريخ 

بالضرب والتعذيب بالكيرباء إلجباره عمي االعتراؼ بما  وعمي زوجتو وأوالده .. وتـ التعدي عميو
 لـ يرتكبو .. كما تـ استوقاعو عمي أوراؽ ال يعمـ مضمونيا .

 ٝأهكف ثؤٕ 
فػػأ ف ولػػـ يػػتـ العثػػور عمػػي شػػيء )ممحوظػػة  تستػػ ش ع تػػ  رجػػاؿ الشػػرطة قػػاموا بتفتيشػػو  

كمػػا قػػرر بأنػػو ة ػػب إب ػػ   اب ػػالح إذف ابم ػػتردـ فػػب اب اعثػػط ؟؟(  صػػمـ رػػذا ابمػػتلـ عاػػب ةسػػب مػػه
 ابمتلم ف ابتب تا ت عا   .وال يعمـ أي مف أسماء ب  امط   اعؽ ليس 

 ٛنا .. ٝهل مت ٍئاُٚ ًٔغ٢٘ ػ٤ِٚ 
وغازر فماظـقابةماظعاعةمو ؾنمأغفمعةابمبؽدعاتممبعةؿماظقدؼـماظقؿينمواظقلريم،م

محافممبامملمؼر ؽؾف.وباظقجفمم..موضررمبأنمعـمأحدنثفامبفمرجالماظصررةمإلجؾارهمسؾلماالس

أرسمت مصمحة الطب الشرعي تقريرىا .. الذي أثبتت فيو أنو  .....ىذا .. وبتاريخ 
 بفحص الجثة )المجني عميو األوؿ( تبيف بيا اإلصابات اآلتية :

جرح م  فقد النسيج ، حوافو غير مستوية ومقموبة لمداخؿ شبو دائري قطر  -0
حت حممو الصدر اليسري سـ بوخشية الصدر مف الجية اليسري ت 2/0

 سـ ............. يموه سحج بوض  مستعرض. 0بحوالي 
مـ يق  بأعمى يسار 9× سـ  2/0جرح حوافو تبدو مستوية بإبعاد حوالي  -2

 سـ . 0الصدر أعمي الحرج السابؽ وصفو بحوالى 
سـ يق  بأقصى  1جرح مخيط بغرز جراحية بوض  مستعرض طولو حوالي  -9
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لخط االبطي األوسط أسفؿ الزاوية االبطية وحشية يسار الصدر عمي ا
 سـ بفكو تبيناه مستوي الحواؼ . 02اليسري بحوالي 

جرح م  فقد في النسيج حوافو غير مستوية ومقموبة لمداخؿ دائري الشكؿ  -0
سـ يق  أعمي وحشية يسار البطف أعمي مستوى السره  2قطره حوالي 

 . سـ 21سـ ويبعد عف المنصؼ لمبطف بحوالي  2بحوالي 
ػبؾبطفدػ -5 ػاضذصل ػطظتظم ػزغر ػواضططر ػطدتوغظ ػزغر ػتبدو ػحواسػ جرح

ػخضفػطظبتػ1×دم4حواضؽػ ػبحغثػغػع ػاضغروة ػغدفر ػبوحذغظ ػغػع دم
 دمػػ15دمػوغبطدػرنػاضطظصفػضضرأسػبحواضؽػػ4اضذطرػاألطفطؽػبحواضؽػ

سـ يق  2×سـ9سحج مغطي بفشرة محمرة غير منتظـ الشكؿ بأبعاد حوالي  -2
 . بأعمى الكتؼ األيسر

 : ٛنا .. ٝحتذ ث٘ل اُوأ١ هوه اُٞت اُْوػ٢
بأغفمدريجئماظؾتمؼبمرؾؾاتماظـقابةماظعاعةمينمعقاصا فممبذطرةم ػةقؾقةمذارحةم 

ظظروفماظقاضعةموينمورودمأوراقمرؾقةم ةػمعاممتمعـم داخلتمجراحقةمخاصةمبصأنم

مايرجماحملقطمبقلارماظةدرم.

 ِٓؾٞظخ 
فبظػاضطفطظػحفلػتحػغقػعذهػاضواشطظػ،ػسالػغطػلػأنػسؿنػذضكػغظمػرنػاضطرابػاضظغ 

تظدبػطصضحظػاضطبػاضذررؽػإلردادػتػرغرػسظؽػدونػتزوغدعفػابتداناػبطذصرةػذفرحػػرنػ
ػرالجػ ػألوراق ػاضذررؽ ػاضطب ػطضب ػسؿن ػ.. ػذضك ػإضؽ ػأضف ػ.. ػوطالبدفتؼف ػوظروسؼف اضواشطظ

ػاضثفظؽػغظمػرنػأظػػذف ػضديػاضطجظؽػرضغػ ػرفديػغثغرػواضتداخالتػاضجراحغظ ػزغر عدػذؽن
 اضذكػواضرغبظػضدغػػ.

ورد لمنيابة تقرير طبي شرعي  ....ىذا .. وبعد خمسة أشير أخري .. وتحديدا بتاريخ م
تكميمي .. دوف إرفاؽ ثمة تقرير طبي بشأف التداخثت الجراحية بشأف الجرح المحيط بيسار 

ث اكتفت النيابة بإرساؿ تقرير الصدر )السابؽ طمبو مف الطب الشرعي في التقرير األصمي( حي
المركز الطبي العالمي .. الذي أشار إلي وصوؿ المجني عمييا وال يوجد بو نبض وال تنفس أثر 

 ادعاء طمؽ ناري أدي عمي نزيؼ حاد بالصدر والبطف .

أمه اإلفهدة ابملددة عف ابةرح ابمطا ب إ  هل  مف ابطب  
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 اب رعب  .. فاـ  تـ تز  د  عله .
 رغـ نقص األوراؽ تصم ا هوأعد تقريرا  ب رعب فب طر أط ب ام ب ابطع.. ؾ وم  ذل 

 وانتيي إلي ما يمي اب اردة عهبتأر ر األصاب .. وعدـ االستجابة لطمباتو 
( ىي إصابات حيوية حديثة ذات 1،  0،  0اإلصابات الموصوفة بالبنود ) -0

النوع مف طبيعة نارية مفرده أطمقت مف سثح أو أسمحة معدة إلطثؽ ىذا 
األعيرة ويتعذر فنيا تحديد عيارىا لتطور المقذوفات المستقرة ومسافة اإلطثؽ 

( طوؿ ماسورة 9-2جاوزت مدي اإلطثؽ القريب والذي تقدره عادة بنحو )
السثح المستخدـ واتجاه اإلطثؽ في الوض  الثابت والقائـ لمجسـ مف األماـ 

كي لمجسـ وال يوحد لدينا ما يمن  واليسار م  األخذ في االعتبار المدى الحر 
 مف جواز حدوثيا ومف وفؽ التصوير الوارد بمذكرة النيابة .

 ( عمي غرار تركيب أنابيب صدرية .9،  2باقي اإلصابات بالبنود ) -2
( إصابة رضية حيوية حديثة مثمو ينشا مف المصادمة 2اإلصابة )بالبند  -9

وال عثقة لو  واالحتكاؾ بجسـ صمب رضي خشف السطح أيا كاف نوعو
 بالوفاة.

تطزيػاضوسفةػإضؽػاإلصفبفتػاضظفرغظػاضطغردةػبفضرأسػواضصدرػواضبطنػوطفػ -4
ػاضدطوغظػ ػواألورغظ ػبفضػضب ػوتؼتك ػبفضطخ ػوظزغف ػتؼتك ػطن أحدثتػ
ػرنػ ػبفضطخ ػاضحغوغظ ػاضطراصز ػوتوشف ػزغفػززغر ػطن ػضفرغػ ػوطف بفضبطن

 اضططلػواضوسفةػ.
 الي يوـ .مضي عمي الوفاة لحيف التشريح مدة حو  -1

مف ملع لمه قررت النيابة العامة استخراج المتيماف األوؿ والثاني  .... عتهر خ ىذا ..  
.. لمتحقيؽ معيما ( ....إدار   ....ب ةط .... )ل ث أةلمه ملع  هت عاب ذمط ابأ  ط رعـ 

 . .....بجمسة 
 
 

 ٝثبُلؼَ ٝثبُزبه٣ـ األفري 
 خ اُؼبٓخ ٓضَ ادلزٜٔبٕ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ أٓبّ ا٤ُ٘بث
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 ..........ٝثبُزؾو٤ن ٓغ األٍٝ / 
 أكبك مبب ٢ِ٣ 

كاف متواجدا  ...وأنو بتاريخ ةماط مه ر  مة  ب إب   فب اب اعثط ابرارةط .. بعدـ صحة  
تـ لةز  عاب    وتـ القبض عميو بادعاء أنو خطؼ أحد األشخاص ....  .....أمهـ ةلهز مد ةط 
 .. إبب أف أل ر   اب ـ  إبب ابة هعط . ....إدار   ...ب ةط  ...ذمط ابأ  ط رعـ 

 ٝأٙبف ادلزْٜ 
موأغفمبؿارؼخم  م.. موالمؼعرفمدؾبمال فاعفمصقفا بأغفمالمؼعؾؿمذلءمسـماظقاضعةماٌانثؾةم..

م ماظـاغلم)م....اظقاضعة مبأنماٌؿفؿ مضرر مبؾاضلماٌؿفؿنم.. موسـمسلضؿف م.. مباظةعقد م...(طان

..مصلم....)صفؿامنؾلمذؼقؼف(مأعاماٌؿفؿماظـاظثم/ممععرصؿفمبفمد ققةمأعامماظرابعمواًاعس

مؼعرصفم.

وقرر بأنو ليس لديو سوابؽ .. وصمـ عمي إنكاره لجماع ما 
 .ىو منسوب إليو 

 .. هوه ثبألر٢....ب٢ٗ / ضٝثبُزؾو٤ن ٓغ اُ
وأضاؼ أنو قبؿ خمسة عشر يوما وحاؿ تواجده مه ر  مة  ب إب   .. بإنكار جممة 

..  تـ التةهز  عاب بادعاء خطؼ احد األشخاص رطط تل ر  تأعض عا   ف ةئ عهب بمنزلو 
 إل هر  اب ـ  إبب ابة هعط .حتى تـ ذمط تاؾ ابأ  ط .. 

مف خثؿ السوؽ .. كما أقر بأنو ( ....مف ابمتلم ف     األ ؿ )وقرر بأنو ال يعرؼ 
 ليس لديو سوابؽ .. وصمـ عمي إنكار جماع ما ىو منسوب إليو .

 ػذ لاٍز ....زبه٣ـ ٝثناد اُ
 ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ )ٓوح أفو١(

ٌقاجفؿفمباٌؿفؿنموظؾؿعرفمسؾقفؿم..مإالمأغفمرصضمذظؽمحقثمأغفؿمطاغقامعؾـؿنم 

موملمؼرموجفمأيمعـفؿمأومأيمسلعةملقزةملامؼةعبمععفماظؿعرفمسؾقفؿم.

 
 ٝثَئاُٚ ػٖ ٓٞٙغ عًِٞ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ

  ٣لاثب٤َُبهح حتل
أكد أنو كاف يجمس بالكنبة الخمفية مف الناحية اليسرى خمؼ السائؽ مباشرة .. كما قرر  
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 بأف إطثؽ األعيرة النارية كاف مف األماـ ومف الجية اليسرى .
 ٝثبُز٘به٘ ٓغ ٓب ٍجن ٖٓ أهٞاُٚ 

ضررمبأنماٌؿفؿنمطاغقامضبؿؾقنمبـادقمبظلموخررقشموعلدداتم؟!موضررمبأنمأيم 

منمملمؼؿقدثمععفمحؿكمميؽـفماظؿعرفمسؾقفؿمعـمأصقا فؿم.عـماٌؿفؿ

 ِٓؾٞظخ 
ػأضففػ  ػاضظغفبظ ػوسؽ ػ، ػسػط ػآضؽ ػدالح ػغحطضون ػصفظوا ػبؾظؼم ػاضطذصور ػوشرر دبق

ػططػػ ػتحدثوا ػبؾظؼم ػوشرر ػدبق ػأظػ ػإضؽ ػبفإلضفسظ ػعذا ػاضخرطوشػ؟! ػظؼر ػوعظف ػ، طبظجظ
 ؟!ػ.وأطروهػبفضتوشفػ..ػواآلنػغػررػبؾنػأحداػضمػغتحدثػططػػ

  ..........ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
م....ظلـةمم....ضررتماظـقابةماظعاعةمإردالمصقرةمرمسقةمعـم ؼرؼرماألدظةماىـائقةمرضؿم 

م مرضؿ ماظػقص مربؾ مباظلقارة مأورد ماظذي مباظؿؼرؼر ماظـابت ماً أ مدؾب )عؾؽمم....ظؾقان

مرشؿمطقنمصقةمعارط معارطةم معردقدسم مدقداءماظؾقنم.. ةماظلقارةماجملينمسؾقفماألول(

مأغفام معقؿلقبقصلمباجريوم م.

 ِٓؾٞظخ 
ػاضذيػأذفرػبؾنػاضدغفرةػاضتؽػ  بططفضطظػأوراقػعذهػاضجظفغظػغتضءػأنػذضكػاضتػرغر

خضطتػضضغحصػطفرصظػطردغدسػ)واضذيػأذفرتػإضغػػاضظغفبظػاضطفطظ(ػتمػإخغفؤهػطنػاألوراقػ
فػاضتػرغرػدفضفػاإلذفرةػإضغػػ(ػأط....حغثػأنػاضتػرغرػاضطرسقػحفضغفػبؼفػغحطلػذاتػاضرشمػ)

ػالدغطفػوأنػاضظغفبظػشررتػ سػدػاختغؽػطنػاألوراقػططفػغؤصدػوجودػتالربػوربثػبفألدضظػ..
 إردفلػصورةػردطغظػطنػاضتػرغرػوضغسػاألصلػ..ػسؾغنػذضكػاألصلػإذنػ؟!،

 ٛنا ..  ٝثال ٍ٘ل ٝثلٕٝ اًزٔبٍ ذتخ ك٤َُ ٍبئؾ ػ٢ِ ٕؾخ االرٜبّ 
  ....أٓو اؽبُخ )أٝيل( ثزبه٣ـإٔلهد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

م....إالمأنماظلقدماٌلؿصارم/ماحملاعلماظعامم..مأذارمبادؿقػاءماألوراقمبلؤالماظـؼقب/ 

م..موإلرصاقماظؿؼرؼرماظ يبموإصادةماظصػاءماظـفائقةمظؾؿفينمسؾقفماظـاغلم.م....،مواظـؼقبم/م

 مت اُزؾو٤ن  ...ٝث٘بء ػ٢ِ مُي .. ٝثزبه٣ـ 
 . اُن١ أكبك ثب٥ر٢ . ....ٓغ اُ٘و٤ت / 

وأف تحرياتػو م تث ةه عمصهدر  اب ر ط ابتب ال   تط ق ابع ح علػه .. بأنو مف قاـ بالتحريات 
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..  أف صػػػػػلط ا ػػػػػـ أسػػػػػفرت عػػػػػف قيػػػػػاـ المػػػػػتيـ / عمػػػػػي بغػػػػػدادي وخخػػػػػريف بارتكػػػػػاب الواقعػػػػػة 
 !!!،....ابمذص ر/

 .. اُن١ أكبك  ....ٝهل مت اُزؾو٤ن أ٣ٚب ٓغ اُ٘و٤ت / 
والتي ل ؿ اب اعثط ؟! م تث ةه صذبؾ عمصهدرة اب ر ط .. مف قاـ بالتحريات بأنو أيضا  

وتبيف أنيا عداةرة ابرهةصط ماركة كياسبورتاج .. ( ....عاب اب  هرة رعـ )أسفرت عف أنو بالعثور 
وأكدت التحريات ابمرط ؼ مف ععؿ مةل ب ف ع  هرت  ابمذص رة .. .. ....خاصة بالمواطف / 

نيا ذات السيارة التي استعمميا مرتكبي الواقعة الراىنة .. وأف المتيموف بأ)عاب لد زعم ( 
 ىـ مرتكبي ىذه الواقعة ؟؟!!.ابمذص ر أ مهؤرـ عمل ر ابتلر هت( السبعة )

 ِٓؾٞظخ 
أصدػاضطجظؽػرضغػػاضثفظؽػ)ذفعدػاضرؤغظػاألوحدػبفألوراق(ػبؾنػطرتصبؽػعذهػاضواشطظػ 
طنػشرغبػأوػبطغدػإضؽػعؤالنػاضدبطظػاضطزروطغنػػسػطػ)أربطظػأذخفص(ػوضمػغذرػ4رددعمػ

ػاضدغفرةػ ػوعؽ ػاضواشطظ ػطرتصبؽ ػأخريػادتططضؼف ػدغفرة ػإضؽػوجود ػغذر ػضم ػ.. بفضتحرغفت
 (ػ.....تراػرشمػ)ظعغوظدايػاض

 ٝأهكف ٍبُق اُنًو 
بأغفمملمؼلؿ عمضؾطممثةمدلحمؼؽقنمضدممتمادؿكداعفمؼبماظقاضعةم،مطؿامملمؼلؿ عم 

منم.ضؾطمأيمعـماٌؿفؿ

 ٝأًل ٕواؽخ 
 عأف عصد األ رهص مرتصعب اب اعثط .. ر  اب رعط عهإلصرا . 

 ...........ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
.. الذي أفاد بأنو تعذر عميو ......أوردت األوراؽ سؤاؿ النيابة العامة ألميف الشرطة /  

في مستشفي / تنفيذ قرار النيابة بضـ أوراؽ عثج والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عمييما 
ولـ يعثر  ..... ، وفي المركز الطبي العالمي .. حيث أثبت صراحة بأنو توجو لمستشفي / .....

، كما انتقؿ إلي المركز  .....عمي أي تقارير أو أوراؽ عثج تخص المجني عميو الثاني / 
 !! ....ص المجني عميو األوؿ/ خالطبي العالمي ولـ يجد ثمة تقارير أو أوراؽ عثج ت

 ِٓؾٞظخ 
ػوأنػأيػ  ػضضطدتذغغتفنػاضطذصورتفنػ.. ػتػدمػغػطعػبطدمػدضوفػاضطجظؽػرضغؼطف طف
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تػفرغرػطرسػظػبفألوراقػطظدوبػػضؼطفػ..ػعؽػتػفرغرػطزورةػوضمػتصدرػرنػعفتغنػاضجؼتغنػ..ػ
ػبفضتػفرغرػ ػورد ػاألولػضغسػطف ػاضطجظؽػرضغػ ػأنػدببػوسفة ػبلػغتؾصد ػسحدبػ.. ضغسػعذا

ػفػضوجودػتططدػردمػاضطالجػطنػطجؼوضغنػططفػأديػإضؽػوسفتػػ.اضطذصورةػ..ػوإظط
  ....مت اػبكح ٍئاٍ اُ٘و٤ت /  ....ٝثزبه٣ـ 

 اُن١ دتذ ٓٞاعٜزٚ ثبٍز٤لبء اُوئبٍخ )اجملُٜٞخ( كووه ثؤٕ 
بقتؿ المجني عميو األوؿ )د ف تلد د أل  مةلـ  أصد( بأف تحرياتو توصمت لقياـ المتيـ 

 حراز أسمحة نارية وبنادؽ خلية وذخائر .والشروع في قتؿ الثاني وا  
 ٝإٔ اُوٖل ٖٓ اهرٌبة اُٞاهؼخ 

ماألولم  مضؿؾ ممت ماظػرار ماجملينمسؾقفؿا مرباوظة محال مأغف مإال م.. مباإلطراه ماظلرضة ػق

مواظصروعمؼبمضؿؾماظـاغلمبادؿكدامماألدؾقةم.

 دلب ًبٕ مُي 
وبالبناء عمي ما تقدـ .. ورغـ خمو األوراؽ مف ثمة دليؿ مادي 
معتبر عمي تواجد أي مف المتيميف بمسرح الواقعة ، ورغـ 
تياتر أقواؿ الشيود وتناقضيا ، ورغـ بطثف التحريات وعدـ 
صثحيتيا بمفردىا لحمؿ ىذا االتياـ .. ورغـ بطثف ثمة دليؿ 
قد يستمد مف تقرير المعمؿ الجنائي )الذي تـ العبث بو( 

القصور وعدـ  وتقرير مصمحة الطب الشرعي الذي لـ يخمو مف
 الصثحية إلثبات االتياـ قبؿ أي مف المتيميف .

 كؼ٢ِ اُوؿْ ٖٓ رتِخ ٓب رولّ 
ضررتماظـقابةماظعاعةمإحاظةماألوراقمإظلمربؽؿةماىـاؼاتماٌقضرةموذظؽمباٌكاظػةمم

ظؾؼاغقنمإذماغؿػتممثةمدالئؾمطاصقةمسؾلمصقةمػذاماال فامم..موػقماألعرماظذيمؼؼ عمبرباءةم

لامػقمعلـدمإظقفؿم..موذظؽمسؾلماظـققماظذيمغؿصرفمبإؼرادماألدظةماىازعةمسؾقفماٌؿفؿنم

معـمخللمدصاسـاماظؿاظلم:

ػاضدســــــــــــــفع
 ك٤َُ اُرباءح األٍٝ 

ػ٢ِ كوٗ عليل ٌٓ٘ٞه ثٖؾخ َٗجخ االرٜبّ ادلبصَ ُِٔزٜٔني .. كول صجذ 
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( ؽبٍ ....ٍٝ )ادلوؽّٞ/ ٣و٤٘ب ثبٗوٞبع ِٕخ اإلٕبثبد اُز٢ حلوذ ثبجمل٢٘ ػ٤ِٚ األ
اهرٌبة اُٞاهؼخ ..ثبُٞكبح .. ؽ٤ش هوه اُٞج٤ت اُْوػ٢ إٔ اُٞكبح رؼي١ ايل 
إبثخ ثبُوأً ٝٗي٣ق ثبدلـ ٝرٞهق ٓواًي ادلـ احل٣ٞ٤خ ، ٢ٛٝ إبثبد مل ٣وَ 

، ٝاألفو ٖٓ ادلوًي اُٞج٢  ....ثٜب روو٣و٣ٖ ٝج٤ني أؽلٛٔب ٖٓ َٓزْل٢ / 
 اءح ادلزْٜ األٍٝ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ .اُؼبدل٢ .. ٝٛٞ ٓب ٣وٞغ ثرب

 ثبٍزوواء أٝهام ٛنا االرٜبّ 
..  ، والمركز الطبي العالمي ....مستشفي / اإلفهدت ف ابصهدرت ف مف وعمي األخص منيا  

  -طعت بأف :قيتضح أف اإلفادة األولي .. ابمرفأتهف عهأل راؽ .. 
معـم) مطل موصؾماٌلؿصػلماظققم م1  ماٌةابم/ مدائؼمدم50م....( ـف

معةابمبصازقةمباظؽؿػمعـماظرضؾةمغؿقفةمارلمقمغارم وعؼقؿم...........

م) م2سؾقف مواٌةابم/ معةابمب ؾؼمم65م....( دـفمصاحبمربلتم....

غاريمباظةدرمواياظةماظعاعةمدقؽةمومتمهقؼؾفمظؾؿرطزماظ يبماظعاٌلم

مظلقءمحاظؿفموالمميؽـمادؿفقابف .م

ػاضطبغ ػاإلسفدة ػعذه ػأن ػغتضء ػرضغػػوعظف ػاضطجظؽ ػإصفبظ ػبؾن ػجزطت ظ
ػ..ػربفرةػرنػطضقػظفريػبفضصدرػ.ػ.....األولػ/ػ

 ًٝنا ٝهكد اكبكح ٖٓ ادلوًي اُٞج٢ اُؼبدل٢ 
  ثؤٕ  ووهحٓ

وسـقاغفم...........موباظؿصكقصمم.... ماٌؿقصكمإظلمرغبةماهللم عاظلم/م

وصؾتماياظةمالمؼقحدمبفامغؾضموالم ـػسمإنثرمادساءمرؾؼمغاريمأديم

لمغزؼػمحادمباظؾ ـم،مواظةدرمومتمسؿؾمإغعاشمضؾيبمورئقيمسؾلمإظ

علاءمم9ر10دضقؼةموظؽـمدونمجدوىمو أطدتماظقصاةماظلاسةمم40عدارم

م م.م....ؼقمم

ػاضطجظؽػ ػإصفبظ ػبؾن ػأصدت ػأظؼف ػظفعرا ػغضحؽ ػأغضف ػاإلسفدة ػعذه وطن
ػبفضبطنػ ػحفد ػظزغف ػإضؽ ػأدي ػظفري ػطضق ػرن ػربفرة ػ.. ػاضطذصور رضغػ

ػواضصدر.
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 مف اـ ..  تأصد عأف رذ ف ابتأر ر ف ابطع  ف بـ   ر أ   
 مةلمه إبب أ  إصهعهت عهبرأس بد  ابمةةب عا   األ ؿ 

 ؿْ شلب رولّ ػ٢ِ اُوٛنا .. ٝ
 ٣ؤر٢ اُٞت اُْوػ٢ )األ٢ِٕ ٝاُز٢ِ٤ٌٔ( 

 ث٘زبئظ ٓـب٣وح دتبٓب دلب ٛٞ صبثذ ٍِلب 
م مب عهبص ؼ ابطعب اب رعب مف )اب بالصفحة الثانية 1حيث أورد في البند ثانيا / 

 أنو تبيف بالمجني عميو األوؿ األتي :ابظهرر ( 
جرحػحواسػػتبدوػزغرػطدـتوغظػواضططـرػزغـرػطظـتظمػاضذـصلػبؾبطـفدػحـواضؽػػػػػػػػػ-5

دمػغػعػبوحذغظػغدفرػاضغروةػ)اضرأس(ػبحغـثػغػـعػخضـفػطظبـتػػػػػ1×دم4
 .دمػػ15دمػوغبطدػرنػطظتصفػضضرأسػبحواضؽػػ4اضذطرػاألطفطؽػبحواضؽػ

)المسمي  0كما أورد تقرير الطب الشرعي في ذات الصفحة الثانية في البند ثالث /  
 الرأس( ما يمي  –بالصفة التشريحية 

باظصؼمورصعماظػروهم ؾقـاموجقدماغلؽاباتمدعقؼةمؼلارماظػروةمعؼابؾماىرحم

و ؾقـاموجقدمطلرمصؼديمحقاصفمعص قصةمم5اٌصاػدمواٌقصقفمباظؾـدمرضؿم

ىداريماألؼلرمو ؾقـاموجقدم فؿؽمبأغلفةماٌخموغزؼػمظؾداخؾمباظعظؿما

معـم مصغري مجزء مادؿؼرار م ؾقـا محقث ماظعـؽؾق قة مواألم ماىاصقة هتماألم

مشلفمسباسمعـظقرم

وىنا يتضح أف تقرير الطب الشرعي أضاؼ إلي إصابات  
.. تمؾ اإلصابة التي في الرأس .. والتي لـ ....المجني عميو / 

، أو تقرير  ....أو بعيد تقرير مستشفي /يشر إلييا مف قريب 
 .المركز الطبي العالمي 

 ٝؽ٤ش إٔ ٛن٣ٖ اُزوو٣و٣ٖ 
لـ يتبينا بالمجني عميو المذكور ثمة إصابات بأعيرة نارية بالرأس .. األمر الذي يثير  
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الشؾ والريبة في الواقعة برمتيا .. وأف ثمة طمؽ ناري استجد برأس المجني عميو األوؿ لـ يكف 
 جودا حاؿ تحرير التقريريف سالفي الذكر .مو 

 ٖٝٓ صْ .. ٝؽ٤ش اٗز٢ٜ روو٣و اُٞت اُْوػ٢ اُز٢ِ٤ٌٔ ايل إٔ 
واضصدرػػبفضرأساضوسفةػتطزيػإضؽػاإلصفبفتػاضظفرغظػاضطغردةػ
ػواضبطنػوطفػأحدثتػػطنػتؼتكػوظزغفػبفضطخػ

ماظرأسم مإظلمإصابة مؼؿفؾكمأنمأذدماإلصاباتماظرمدؾؾتماظقصاة اظرمموبلمذؽم..

ماظرأسمظؽانم مظقالمإصابة م..محبقثمميؽـماظؼقلمبأغف أدتمإظلم فؿؽمؼبماٌخموغزؼػمبف

ػـاكماحؿؿالمطؾريمأنمؼؾؼلماجملينمسؾقفماألولم..محقاموالمميقتم..محقثمأنم ؾؽماإلصابةم

باظرأسم..مذبفقظةماٌةدرم،موملم ؽـمعقجقدةمحالمهرؼرماظؿؼرؼرؼـماظ ؾقنمداظػلماظذطرم

ماظذ ماألعر ممبام.. معقصقفمباألوراقم.. مػق مٌا ممتاعا مأخريمعغاؼرة مصقرة يمصبعؾمظؾقاضعة

ؼلؿؾزممايؽؿمبرباءةماٌؿفؿنملامػقمعلـدمإظقفؿمالغؼ اعمصؾةماإلصاباتماٌزسقممأغفؿم

صعؾقػامباجملينمسؾقفماألولم)ععماظؿؿلؽمبإغؽارمذظؽممتاعا(مسـم ؾؽماإلصابةمؼبماظرأسم

ماظرمأودتمحبقا فم.م

م

م

م

م

م

م

م

 ضب٤٢َٗ اُرباءح اُكُ
أٓو اإلؽبُخ اُٖبكه ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُؼلّ اثز٘بإٙ )ٝٓب ؽٞاٙ ٖٓ  ثٞالٕ

ارٜبٓبد( ػ٢ِ ذتخ ك٤َُ ٓبك١ ٓؼزرب ػ٢ِ رٞاعل ادلزْٜ األٍٝ )أٝ ؿريٙ ٖٓ 
ادلزٜٔني( ػ٢ِ َٓوػ أؽلاس اُٞاهؼخ اُواٛ٘خ أٝ إٔ أ٣ب ْٜٓ٘ اهرٌت أ١ ٖٓ 

جيؼَ االرٜبّ ادلبصَ ثوٓزٚ سلبُلب ُِٞاهغ  االرٜبٓبد ادلَ٘لح ا٤ُٚ .. ٝٛٞ ٓب



 

 163 

 ٝاُوبٕٗٞ .. مبب جيله ٓؼٚ اُوٚبء ثرباءح ادلزْٜ األٍٝ ٓ٘ٚ .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  10ثلا٣خ .. كول ٖٗذ ادلبكح 

التي   ةمق اال تدالالتبالبحث عمي الجرائـ ومرتكبييا  اب عط ابأ هةبيقوـ مأمورو  
 الدعوى .تمـز لمتحقيؽ في 

 ػ٢ِ إٔ  23ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
أف  أمر عهبأعض عاب ابمتلـ ابله ر ابذ  ت ةد ..................... لمأمور الضبط  

 عاب اتلهم  .دالئؿ كافية 
 ػ٢ِ إٔ  24/1ًٝنا ٖٗذ ادلبكح 

إذا وجدت دالئؿ كافية ....................  فب   ر األل اؿ ابمع ةط فب ابمهدة اب هعأط ،  
اب اتلهـ اب رص عهرتصهب ةةه ط أ  ةةل  ................ ةهز بمأم ر اب عط ابأ هةب أف ع

  ترذ اإلةراءات ابتلسظ ط ابمةه عط .
 ػ٢ِ إٔ  52ٝأ٣ٚب ٖٗذ ادلبكح 

بناء عمي فب م اد ابمرهبسهت  ابةةح أف ابدع ى صهبلط برفثله إذا رأت النيابة العامة  
 ابمتلـ معه رة أمهـ ابملصمط ابمرتصط ..............ابخ . تصاؼ االستدالالت التي جمعت ، 

 ػ٢ِ إٔ  048ًٝنُي .. هٚذ ادلبكح 
 ل ؿ ابدع ى إبب وأف األدلة عمي المتيـ كافية أف اب اعثط ةةه ط إذا رأي قاضي التحقيؽ  

 ملصمط ابةةه هت   صاؼ ابة هعط ابثهمط عإر هؿ األ راؽ إب له ف را .
 دلب ًبٕ مُي

جطضظػاضظصوصػأظغظػاضذصرػغتضءػوبجالنػتفمػأنػاضطذرعػشدػاذترطػضصحظػوطنػخاللػ 
ػإضؽػ ػوإحفضتػ ػضده ػاضجظفئغظ ػاضدروى ػإشفطظ ػضصحظ ػوصذا ػ. ػتغتغذػ ػأو ػاضطتؼم اضػبضػرضؽ

شبلػاضطتؼمػتغغدػارتصفبػػأوػػأنػتػومػوتتواسرػأدضظػودالئلػصفسغظطحصطظػاضجظفغفتػ..ػ
ػو إالػوجبػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظػأوػشفضؽػاضتحػغقػاذتراصػػسؽػاضواشطظػاضطظدوبظػإضغػػ..

ػحدبػاألحوالػحغظػاألوراقػأوػإصدارػأطرػبؾالػوجػػإلشفطظػاضدروىػاضجظفئغظػ.
 أٓب ٝإٔ روّٞ ثبؽبُخ األٝهام ايل زلٌٔخ اجل٘ب٣بد كٕٝ رٞاكو ذتخ كالئَ عل٣خ 

 ٞالٕأٝ ًبك٤خ ػ٢ِ ٕؾخ االرٜبّ ادلَ٘ٞة ُِٔزْٜ كبٕ مُي ٣ؼ٤ت أٓو اإلؽبُخ ثبُج
 ٝٛنا ػني ٓب هوهرٚ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثوٞذلب ثؤٕ 



 

 164 

ؼؿؿم ؼدؼرماألدظةموأنم ؽقنمػذهماظقضائعمواألدظةمطاصقةمؼبم ؼرؼرمعلؽقظقةممصببمأن

اٌؿفؿموادؿقؼاضفمظؾعؼقبةمأومإضاعةماظؿـادبمبنمػذهماٌلؽقظقةموعؼدارماظعؼقبةم،موأنمؼؽقنم

مؿفؿم.ذظؽمؼبمحدودماظؼاغقنمإؼـارامعـماٌصرعمٌةؾقةماٌ

 (8/11/1997ؽ ةا ط  68ب ةط  9378)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ابمرتاسط ، أدلتيا أو عناصرىا أف ت تراص اب اعثط مف  لما كاف مف حؽ محكمة الموضوع 
قائما في أوراؽ  أف  ص ف دب اله ف مه اةتلت إب   إال أف شرط ذلؾ أف يكوف استخثصيا سائغا 

فإذا استند الحكـ مف أ راؽ ابدع ى ، أسس صحيحة ب عاب فب األلصهـ  ةب أف تعةالدعوى ، 
إلي رواية أو واقعة ال أصؿ ليا في التحقيقات ، فإنو يكوف معيبا ال بتناؤه عمي أساس فاسد 

فإف عمؿ القاضي في ىذه الصورة يعتبر ابتداعا لموقائ  عل ث إذا صهف ال اار بله فب  بء مةله 
 وانتزاعا ليا مف الخياؿ .
 (6/2/2816ؽ ةا ط  85ب ةط  25951عـ ابطثف ر )

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
خمو ىذه األوراؽ مف ثمة أدلة ابمهاؿ  ت ح  عةالء تهـ وبتطبيقو عمي أوراؽ االتياـ  
أو أنيـ أةلـ مرتصعب رذ  اب اعثط أو في إثبات االتلهـ ابرارف فب لؽ ابمتلم ف اعهت إعاب كافية 

 عاب م رح اب اعثط .ىـ مف تواجدوا 
 ضبثذ أٝال كبُ

ماٌلـدةم  ماظقاضعة مػذه مار ؽابف ماٌؿفؿنماٌانثؾنمحال مضؾطمأيمعـ مؼؿؿ ممل أغف

مأضرم م)سـدمأذانماٌغربمطؿا مرشؿمنثؾقتمأنماظقاضعةمحدنثتمؼبموضحماظـفار م.. إظقفؿمبفؿاغا

اجملينمسؾقفماظـاغل(م،موأعاممعرطزمواريمؼعجمباظزائرؼـمدقاءماظؼادعنمإظقفمأوماظراحؾنم

ؿمإضرارماجملينمسؾقفماظـاغلمبؿفؿعمعقزػلموسؿالمػذاماٌرطزمحقلماظقاضعةم..مسـفم،مرش

مضؾؾم مدظقؾ مأي مؼـػل ممبا ماىرمية مػذه معر ؽيب معـ مأي مضؾط مؼؿؿ ممل مطؾف مذظؽ وعع

ماٌؿفؿنم.

 ًٔب إٔ اُضبثذ صب٤ٗب 
أنػاضطجظؽػرضغػػاضثفظؽػشدػأشرػبطفػالػغدعػطجفالػضضذكػأنػطرتصبؽػاضواشطظػ..ػصفظواػم
ػصطفػطضثط ػاضطرتصبغنػضضواشطظػ، ػوطنػثمػرجزػرنػوصفػعؤالن غنػوضمػغريػوجػػأيػطظؼمػ..
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ػأيػ ػبتواجد ػاضجزم ػرضغػ ػغدتحغل ػبؾظػ ػوإشراره ػاضطفثضغن ػاضطتؼطغن ػطع ػاضطواجؼظ رسض
ػطظؼمػرضؽػطدرحػاألحداثػطنػردطػػ.

 ٝاُضبثذ صبُضب 
م)اجملينمسؾػ ماألوحد ماظرؤؼة مذاػد مبف مأدظل ماظذي ماظقحقد ماظقصػ ماظـاغل(مأن قف

ٌر ؽيبماظقاضعةم مأغفؿمذؾابم مورشؿمهػظـامسؾلمػذاماظقصػمظعدممععؼقظقةما لاضفمععم

اظؼقلمبأغفؿمطاغقامعؾـؿنم..مإالمأغفمبػرضمصقةمػذاماظقصػم..صفقمالمؼـ ؾؼمسؾلماٌؿفؿم

ماألولماظذيمنثؾتمأغفمواوزماًؿلنمعـمسؿرهم.

 ٝاُضبثذ هاثؼب 
شررػسؽػأشواضػػبفضذرطظػ)طحضرػجطعػاالدتدالالت(ػوأطفمػأنػاضطجظؽػرضغػػاضثفظؽػشدػم

ػسغػػأصثرػطنػطرةػأنػغتوشفػ ػأنػطرتصبؽػاضواشطظػصفحوا اضظغفبظػاضطفطظػبفضتحػغػفتػ..
ػواضدضغلػرضؽػذضكػأظػػأشرػصراحظػبؾظؼمػغتحدثونػ ػأيػأظػػدطعػأصواتؼمػ.. ػ.. رنػاضدغر

ػاضضؼجظػاضػفعرةػاضطفدغظػ.
 ٝٓغ مُي ًِٚ

و لمواجيتو بالمتيميف الماثميف حاليا لموقوؼ عمي مدي اشتراؾ أي منيـ وحاؿ استدعائ
في الواقعة مف عدمو .. والتعرؼ عمييـ ولو عف طريؽ الصوت .. زعـ المجني عميو الثاني 

 )بيتانا( بأف أي مف مرتكبي الواقعة لـ يتحدث إليو حتى يمكف التعرؼ عميو مف صوتو .
 ًٔب إٔ اُضبثذ فبَٓب 

إضرارماجملينمسؾقفماظـاغلمبأنمسؿالموعقزػلماٌقلماظؿفاريمضدموؿعقاممأغفمبرشؿ 

حقلماظلقارةمضقاد فمحالمحدوثماظقاضعةم..مإالمأنماألوراقمضدمخؾتمعـممثةمذاػدمرؤؼةم

ؼـؾتمعامادساهمداظػماظذطرم..مأومؼصريمبأيمأوصافمٌر ؽيبماظقاضعةم..مأومؼؽقنمضدمذاػدم

مومؼلؿ قعمهدؼدمعارطؿفامبصؽؾمربددمودضقؼم.أرضامماظلقارةمعر ؽؾفمايادثم،مأ

 ًٝبٕ اُضبثذ ٍبكٍب 
ػم ػزرطت ػاضطبفحث ػتحرغفت ػ–بؾن ػ-بؼتفظفػ ػغرصبونػػ ػصفظوا ػاضحفدث ػطرتصبؽ بؾن

ػ(ػ......)ػاضدغفرةػطفرصظػصغفػدبورتفجػاضتؽػتحطلػضوحفتػأرشفم
مصأؼـم ؾؽماظلقارةم؟!. -

دمعـمطقغفاماظلقارةماٌلؿعؿؾةموٌاذامملمؼؿؿمسرضفامسؾلماجملينمسؾقفماظـاغلمظؾؿأط -
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 ؼبماظقاضعةمعـمسدعفم؟!.

 وٌاذامملمؼؿؿمضؾطموإح ارمػذهماظلقارةموهقؼؾفامظؾؿعؿؾماىـائلمظػقةفام؟!. -

أضرماجملينمسؾقفمبأنماظلقارةماٌلؿكدعةمؼبماظقاضعةمصعدتمسؾلماىزؼرةماظقد لم -

 سدعف؟!.مٌؽانماظقاضعةممبامطانمؼلؿقجبمضؾ فاموصقةفامإلنثؾاتمصقةمذظؽمعـ

 ًٔب صجذ ٍبثؼب  
سػدػأشرػاضطجظؽػرضغػػبؾنػاضدغفرةػاضطدتخدطظػسؽػاضواشطظػطنػظوعػدغفراتػاضدسعػم

ػاضطػفلػطنػخاللػاضتحرغفتػبؾظؼفػ ػغظطبقػرضؽػاضدغفرة ػال ػطف ػوعو ػ.. ػأيػاضجغبػ" اضربفرؽػ"
ػاضتؽػ ػعؽ ػدبورتفج ػصغف ػطفرصظ ػاضدغفرة ػتضك ػصفظت ػسؿذا ػ.. ػاضواشطظ ػسؽ اضطدتططضظ

ػاضثفظؽػططرستؼفػاد ػرضؽػاضطجظؽػرضغػ ػاضواشطظػضصفنػطنػاضدؼلػاضغدغر تخدطتػسؽػعذه
واإلشرارػبطفرصتؼفػطبفذرةػ..ػالدغطفػوأظػػدفئقػوضػػخبرهػسؽػاضدغفراتػوأظوارؼفػ..ػوعوػطفػ

ػغػطعػغػغظفػبطدمػصحظػأنػتضكػاضدغفرةػاضصغفػدبورتفجػعؽػطرتصبظػاضواشطظػ.
 ًٔب صجذ صبٓ٘ب 

ماجملينمسؾػ مغقعمأن مطاغتمعـ ماظقاضعة معر ؽؾة ماظلقارة مبأن مصراحة مضرر ماظـاغل قف

ماظرباسلم) ماظرم4x4اظدصع مسؾلماظلقارة مؼلؿققؾماظؼقلمباغ ؾاضف معا موػق ماظؾقنم.. مص قة )

مملم  ؾطموملم قصػم مألغفا م)طقادؾقر اج( ماظقاضعة معر ؽؾة زسؿتمهرؼاتماٌؾاحثمبأغفا

م.. مباظؾقنمواظلؿاتماٌؿقزةمهلا وذظؽمطؾفمسؾلمصرضموجقدممثةمرابطمبنمموصػامصقققا

ماظقاضعةماظراػـةمو ؾؽماظرمأذارتمإظقفاماظؿقرؼاتم)اظغريمجدؼةماٌرصؼةمباألوراق(م.

 
 

 ام إٔ اُوٍٞ ثؤٕ ادلزٜٔني ثٕٞق ٓيػّٞ أْٜٗ ٓورٌج٢ اُٞاهؼخ 
  ....اكاه١  ....َُ٘خ  ....زلَ اُجالؽ ههْ 

 كبْٜٗ ٣ٌٞٗٞا ْٛ ٓورٌجني اُٞاهؼخ ادلبصِخ 
 منب ٛٞ رلوك ختٔني ٓج٢٘ ػ٢ِ اُظٖ ٝاالؽزٔبٍ ا

ػ  ػإضغػ ػاضطذفر ػاضطحضر ػأوراق ػبفدتػران ػأظػ ػ.. ػبذضك ػغجزم ػأنػ....)وططف ػغتضء )
"ػاضضونػوضغسػسضغظػاضضونػصطفػػسراظؽاضدغفرةػاضطضبوطظػطنػخالضػػطفرصظػدبورتفجػ..ػ"ػ
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طػبغنػاضواشطتغنػإلضصفقػزرمػاضطجظؽػرضغػػ..ػوعوػطفػغػطعػوبحقػبؾنػطحفوضظػاضتحرغفتػاضرب
ػاالتؼفمػبذاتػاضطتؼطغنػ..ػعؽػطحفوضظػسفددةػ..ػتحوضتػضدضغلػبرانةػضضطتؼطغنػ.

 دلب ًبٕ مُي
والحقائؽ أنفو البياف يتجمى ظاىرا عدـ وجود ثمة دليؿ باألوراؽ يشير  ومف جممة الثوابت 

، أو أف أي منيـ قد تواجد مف قريب أو بعيد إلي اشتراؾ المتيميف الماثميف في الواقعة الراىنة 
عمي مسرح األحداث .. وبرغـ ذلؾ قررت النيابة العامة تحريؾ ىذا االتياـ قبؿ المتيميف 
وتقديميـ لممحاكمة أماـ محكمتكـ الموقرة بث سند أو دليؿ ظاىر واحد يثبت ىذا االتياـ في حؽ 

المزوـ القوؿ ببطثف أي مف المتيميف .. وىو األمر الذي يسمس ويستتب  بالضرورة وبطريؽ 
 أمر اإلحالة .. وىو ما يستوجب القضاء ببراءة المتيـ األوؿ مما ىو مسند إليو .

 اءح ضبُش ُِربل٤َُ اُاُ
ٝام ػغيد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ػٖ اصجبد رٞاعل ادلزْٜ األٍٝ مبَوػ أؽلاس اُٞاهؼخ 

ٛنٙ  ادلبصِخ ، مبب ٣َززجغ إٔ رٌٕٞ ػغيد ػٖ اصجبد اّرتاى ادلزْٜ األٍٝ يف
اُٞاهؼخ إٔال .. ٝٛٞ ٓب ٣ئًل ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ ك٤ٔب رٚٔ٘ٚ ٖٓ زلبُٝخ اُٖبم 
رٜٔخ اُوزَ اُؼٔل ٓغ ٍجن اإلٕواه ٝاُرتٕل ثبدلزْٜ األٍٝ .. ٝمُي ُؼلّ 

 ٝعٞك ك٤َُ ٝاؽل ػ٢ِ رٞاكو ٤ٗخ اُوزَ ٝاىٛبم اُوٝػ ُل٣ٚ .
 ثلا٣خ 

ماظ مجرائؿ معـ مشريػا مسـ مضاغقغا م ؿؿقز ماظؼؿؾ مجرمية مسؾلمصإن ؿعدي

اظـػسمبعـةرمخاصمػقمأنمؼؼةدماىاغلمعـمار ؽابماظػعؾماىـائلم

مرابعمخاصمطبؿؾػمسـم مظف ماظعـةر موػذا م، إزػاقمروحماجملينمسؾقف

اظؼةدماىـائلماظعامماظذيمؼؿ ؾؾفماظؼاغقنمؼبمدائرم ؾؽماىرائؿموػقم

موالمؼؽػلمؼبمادؿظفارهم ماىاغلموؼ ؿرهمؼبمغػلف مؼؾ ـف مأعر ب ؾقعؿف

انماٌؿفؿنمبقؿقاماظـقةموسؼدواماظعزممسؾلمضؿؾمطؾمعـمؼعحضماظزشؿمب

مػقمإالم م ؼدممعا مذظؽمأنمعا م.. مباإلطراه ررؼؼفؿمظديمار ؽابفؿماظلرضة

معـم مأحد موملمؼؼؾمبفا مدظقؾم، مأو مدـد مسؾقفا دبؿنمواصحاضمملمؼؼؿ

ذفقدماإلنثؾاتماٌزسقعنم..ممبامؼؾ ؾمأعرماإلحاظةمالبؿـاؤهمسؾلمعزاسؿم
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مصؾمباألوراقم.ظقسمهلامأ

 كبُضبثذ أٗٚ ٗظوا ُِٞج٤ؼخ اخلبٕخ ذلب اُوٖل اخلبٓ 
 ُوٖل اخلبٓ اُِٝٞج٤ؼخ اخلبٕخ ذلنا 

 كول أكوكد زلٌٔخ اُ٘و٘ ُٚ َٓبؽخ ٤َُذ ه٤ِِخ 
 ٖٓ أؽٌبٜٓب إل٣ٚبػ ٛنا اُوٖل ٝفٖبئٖٚ 

 ٝمُي ػ٢ِ حنٞ ٓب ٢ِ٣ 
صػػهعط ابمةةػػبلسػػثح نػػاري ابمػػتلـ مجػػرد اسػػتعماؿ  -1  عاػػب فػػي مقتػػؿ عا ػػ   عهتػػؿ عطع ثتػػ   ا 

،  ال   ةػب نيػة القتػؿ فػي حقػو إلاعػهت وتعدد إصاباتو القاتمػة ال يكفػي بذاتػو م هفط عر عػط 
ألف قصد إزىػاؽ الػروح ىػو القصػد عف ذبؾ مه عهب  ابلصـ مف أة  عصد عتؿ ابمةةب عا ػ  

  اع ت ت افر  .الخاص المراد استظياره 
 (16/11/1982ؽ ةا ط 2ب ةط  2271ثف رعـ )ابط

 (12/11/1972ؽ ةا ط  42ب ةط  933)ابطثف رعـ 
 ٝه٢ٚ أ٣ٚب ثؤٕ  -1

بلهؽ إصهعهت متثػددة عم ا ػق رطػر  مػف ة ػـ ابمةةػب عا ػ   ال مجرد استعماؿ ح ةهر   ا 
وال يكفي االستدالؿ بيذه الصورة في إثبات قيػاـ أف ابمتلـ عصد إزرهؽ ر لػ  ال يفيد حتما 
 ىذا القصد .

 (79ص  28ؽ  9س  21/1/1958)ةأض 
 ٝهٚذ ًنُي ثؤٕ  -2

أف نيػة القتػؿ ثابتػة فػي حػؽ تحدث عف نية القتؿ فػي قولػو " بمه صهف ابلصـ ابمطث ف ف ػ  
صػابتو بإحػداىا فػي مقتػؿ  المتيـ األوؿ مف تعمده إطثؽ عدة أعيرة عمي المجني عميػو وا 

بمػه صػهف ذبػؾ ، "  األمر الذي يقط  في توافر نية ىذا المتيـ في إزىاؽ روح المجني عميػو
بعنصػػر خػػاص عهة ةػػه عػػف   ررػػه مػػف ةػػراةـ ابتثػػد  عاػػب ابػةسس تتميػػز ابأتػػؿ كانػػت جنايػػة و 

إزىاؽ روح المجني عميو وىذا العنصػر ذو مف ارتصهع  ابسثؿ ابةةػهةب ىو أف يقصد الجاني 
ولمػا ابذ   تطاع  ابأهة ف فب  هةر ابةراةـ ، طاب  خاص يختمؼ عف القصد الجنائي العاـ 

ذلػؾ أف عػف ابسثػؿ ابمػهد  ابػذ  عهرفػ  ابطػهعف  يغير سػوي الحػديث كاف ما أورده الحكـ ال
الحتمػاؿ أف أف ابةػهةب اةتػ ى إزرػهؽ ر لػ  ال يفيد حتما إلطالؽ ابةهر ص ب ابمةةب عا   
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، صمه أف إصهعط ابمةةب عا   فػب ال تتجاوز نيتو في ىذه الحالة مجرد اإلرىاب أو التعدي 
إذا لػـ يكشػؼ الحكػـ عػف قيػاـ ىػذه فػب لػؽ ابطػهعف مأتؿ ال  صسػب عذاتػ  باعػ ت ة ػط ابأتػؿ 

 النية بنفسو ألف تمؾ اإلصابة قد تتحقؽ دوف أف تتوافر نية القتؿ العمد .
 (676ص  131ؽ  31س  26/5/1988)ةأض 

 ًٔب ه٢ٚ ًنُي ثؤٕ  -3
لدي الطاعف مف حضوره ع  ابلصـ ابمطث ف ف   عاب ت افر ة ط ابأتؿ لما كاف ما استدؿ 
طالع  عاب ابمةةب عا   فب حامث سثحا  إلي مكاف الحادث مف  أة  إلداث ابأتؿ  ا 

مف ا تثمهؿ  الح عهتؿ يد سوي مجرد تعمد الطاعف ارتكاب الفعؿ المادي ال يف –مأتؿ 
صهعط ابمةةب عا   فب مأتؿ   وىو ما ال يكفي بذاتو لثبوت نية القتؿ .عطع ثت   ا 

 (286ص  484ؽ  16س  2/3/1965)ةأض 
 دلب ًبٕ مُي 

استظيار نية القتؿ مف أص ؿ  ا اعت أر تله ملصمتةه ابثا ه مف أف  ومف جممة ما تقدـ 
زرهؽ ابر ح رب  غير عاب ةل  ةاب   ا ح الذي يجب استظياره بةراةـ ابأتؿ العنصر المميز  ا 

 اعت ت افر ة ط دليؿ ظاىر وواضح تقديـ  بؿ يجب .. مشوب بالغموض أو اإلبياـ أو اإلجماؿ
زره هت ت اةد ابمتلم ف إاعوحيث لـ تستط  النيابة العامة ؽ ابر ح بد  مرتصعب اب اعثط .. ابأتؿ  ا 

ا تراؾ ابمتلـ األ ؿ فب ارتصهب رذ  اب اعثط .. كما عجزت عف إثبات عم رح األلداث اعتداءا .. 
 ذلؾ أنو ذىب إلي الزعـابمأهـ عم ةع  االتلهـ ابمهاؿ .. ذي يقط  ببطثف أمر اإلحالة األمر ال

عمي وجود د ف إعهمط امط دب ؿ بأف المتيميف قتموا عمدا م  سبؽ اإلصرار والترصد )مباشرة( 
أي منيـ بمسرح األحداث ابتداءا ومف ثـ اشتراؾ أي منيـ في الواقعة .. حتى يمكف بحث مدي 

 توافر قصد إزىاؽ الروح مف عدمو .
 ٝٛنا .. كٚال ػٖ إٔ اُيػْ ثزٞاكو ٛنا اُوٖل اخلبٓ علا 

ماظـاغلمظق  ماظـابتمأنماجملينمسؾقف مذظؽمأن مأيمأصؾمنثابتمؼبماألوراقم.. سمظف

ضدمأضرموجزممصراحةمبأنمضةدمعر ؽيبماظقاضعةمعـمار ؽابفامم–ذا فمم–)ذاػدماإلنثؾاتماألول(م

م م.ماظلرضةمباإلطراهػقم م

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
سؽػأشواضػػصػ..ػحغثػأوردػ....بلػأشرػبذضكػصراحظػذفعدػاإلثبفتػاضثفظؽػ..ػاضظػغبػ/ػ 
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ػسؽػتحػغػفتػاضظغفبظػاضطفطظػأنػشصدػاضطتؼطغنػ)رضؽػحدػزرطػ(ػطنػارتصفبػاضواشطظػعوػػ56

ػدرشظػاضطجظؽػرضغؼمػبفإلصراهػ
.. فإة  عاب ابسرض ابةدبب عصلط مه ةهء عاب ب هف  هرد  اإلاعهت األ ؿ ومف ثـ 

مقوؿ بوجود نية إزىاؽ فإف ذلؾ يثبت وبحؽ انعداـ وجود ثمة سند ل اباهةب  هبسب ابذصر .. 
بـ  رد عا   مجرد تخميف ظني مف عنديات النيابة العامة .. ذبؾ أف رذا ابأ ؿ الروح والقتؿ .. 

 وىو ما يؤكد وبحؽ ببراءة المتيـ األوؿ مما ىو مسند إليو .امط دب ؿ اهعت عهأل راؽ .. 
 اُل٤َُ اُواثغ ُِرباءح

ٜبّ ادلجزٞه ٍ٘لٙ ادلبصَ ام ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ ٕٝٝق ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُالر
ٙٔ٘زٚ اُيػْ ثزٞاكو ظويف ٍجن اإلٕواه ٝاُرتٕل .. ٝاُٖبهٜٔب جبوميخ اُوزَ 
.. ٝٛنا ٣ْ٘ ػٖ ػلّ كْٜ ُؼ٘بٕو ٛنا االرٜبّ ُٝظوٝف ٝٓالثَبد اُٞاهؼخ .. 
اُز٢ رئًل ثؤٗٚ ػ٢ِ كوٗ ٕؾخ ٝاهؼخ االرٜبّ ثوٓزٜب كبٕ ظويف ٍجن اإلٕواه 

ٖل اَُوهخ كٕٝ اُوزَ اُن١ مل ٣٘ز٣ٞٚ دتبٓب ٓورٌج٢ ٝاُرتٕل ٣زٞاكوإ يف ه
 اُٞاهؼخ .

 ؽ٤ش اٍزوود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
مه   مح لدي الجاني مف الفرصة   تاـز أف  ص ف أف ظرؼ سبؽ اإلصرار ابمأرر عهة ةه  

فظرؼ سبؽ اإلصرار  ر  رهدئ ابعهؿ ، وتدبر عواقبو ف مه ر  مأدـ عا   بالتروي والتفكير ب  
أمعف عد ابةهةب : نفسي ويعني أف يكوف  أوليمابأ هم  ت افر عةصر ف أ ه   ف ب القانوف يتطم
بعد أف زاؿ عنو الغضب اـ أعدـ عاب فثا  ورتب وسائمو وتدبر عواقبو ف مه ر  عـز عا   فكره 

: زمني وىذا يقتضي مرور  وثانييما رذا ابثةصر  ماؿ فب اب اعق ذات ط اإلصرار وثورة النفس 
 مف الوقت بيف نشوء سبب الجريمة في ذىف الجاني وعزمو عمييا وبيف تنفيذىا .فترة 

 (4/4/2886ؽ ةا ط  75ب ةط  42183)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

عـمضاغقنماظعؼقباتمأنمدؾؼماإلصرارموػقمزرفمعصددمم232اٌؼررمؼبم ػلريماٌادةم 

رميةموردؿمخ ةم ـػقذػامساممؼبمجرائؿماظؼؿؾمواىرحمواظ ربموؼؿقؼؼمبإسدادمودقؾةماى

مبعقدهمسـمنثقرةماالغػعالملامؼؼؿ لماهلدوءمواظروؼةمضؾؾمار ؽابفم.
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 (3/6/1998ؽ ةا ط  66ب ةط  12365)ابطثف رعـ 
 ًٝنا ه٢ٚ ثؤٕ 

في مكاف يتوق  بامةةب عا   فترة مف ابزمف طهبت أ  عصرت  الترصد ىو تربص الجاني
داء عا   د ف أف  ؤار فب ذبؾ أف  ص ف ابترصد عهالعتقدومو إليو ليتوصؿ بذلؾ إلي مفاجأتو 

ع  ر ا ترسهء ،  بمه صهف مه أ رد  ابلصـ ابمطث ف ف   مف ترعص ابطهعة ف باأت ؿ فب طر ؽ 
بأنيـ تبعوه مسافة طويمة قبؿ إقداميـ عمي قتمو ، ألف ىذا مر ر  اب  مب ال   تأ ـ مق ابأ ؿ 

 مف اـ أة أو غدر وىما مف عناصر الترصد ، التتب  يرشح إلي القوؿ بوقوع الفعؿ بغير مفاج
  ص ف ابلصـ مث عه عهبس هد فب ا تدالب  عاب ظرؼ ابترصد .

 (18/4/1967ؽ تهر خ ابةا ط  37ب ةط  4)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

فإف ص ر عصلط  اعثهت االتلهـ ابمهاؿ  صلط ة عتله بامتلم ف .. ابمةوم  الفرض الجدلي 
 عؽ اإلصرار ابترصد ع اعثط ابأتؿ .. بو البطثف حينما الصؽ ظرفي أمر اإلحالة يكوف قد شا

فهباهعت عهأل راؽ أف .. يكونا تابعيف لجريمة السرقة .. ابظرف ف عسرض ت افررمه ذلؾ أف ىذيف 
 ر  اب رعط عهإلصرا   ب س ابأتؿ ... مف اب اعثط الفرض األوؿ والقصد الرئيسي 

 ٛنا .. ٝٓغ اٍزٔواه اُلوٗ اجلليل 
 ٖؾخ أهٞاٍ ّبٛل١ اإلصجبد ث

ؼؿ حمأنمطلػؿامأضرمصراحةمبأنمشرضمعر ؽيبماظقاضعةمػقماظلرضةمباإلطراهم..مإالمأنم 

ماظقاضعةم ماظذؼـمار ؽؾقا مادؿعؿالمػؤالء مسـف مأدػر معا مػق ماهلربم.. رباوظةماجملينمسؾقفؿا

مظألدؾقةماٌزسقممحقاز فؿمهلام..مإلصابةماجملينمسؾقفؿمإلجؾارػؿمسؾلماظؿقضػم.

 
 ٝٛنا ًِٚ ٣ضجذ

.. ذبؾ أف ابسرض ابرة  ب )ابمةص ر انتفاء سبؽ اإلصرار والترصد إلتماـ عممية القتؿ  
 أما القتؿ فمـ يكف في نية وال قصد مرتكبي الواقعة .تمهمه( ر  اب رعط عهإلصرا  .. 

 ٝٛٞ ٓب ٣ضجذ ٓؼٚ 
مسند لممتيميف .. مدي البطثف الذي عاب أمر اإلحالة ووصؼ النيابة العامة لثتياـ ال 

 وىو ما يؤكد عدـ صحة الواقعة برمتيا وعدـ نسبتيا يقينا لممتيميف الماثميف.
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 اُل٤َُ اخلبٌٓ ُِرباءح 
ثٞالٕ أٓو اإلؽبُخ ك٤ٔب رٚٔ٘ٚ ٖٓ ارٜبّ ٓيػّٞ َٓ٘ل ُِٔزٜٔني ثؤْٜٗ 
ؽبىٝا ٝأؽوىٝا أٍِؾخ ٗبه٣خ ْْٓق٘خ )ث٘بكم آ٤ُخ ، ٝج٘غبد ، كوٝك فوُٝٞ( 

ّ ٙجٜ أ١ ٍالػ ٖٓ أ١ ٗٞع يف ٛنٙ اُٞاهؼخ ٖٝٓ صْ مل ٣ٞعل ٝمُي هؿْ ػل
ذتخ ك٤َُ ػ٢ِ إٔ رِي األٍِؾخ ادليػٞٓخ ْْٓق٘خ ٖٓ ػلٓٚ ٝثبُزبيل ٣ٚؾ٢ 

 ٛنا االرٜبّ هبئْ ثال ٍ٘ل ٝثبَٝ يف ؽن ادلزٜٔني  .
 مُي إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ 

قوؿ  مجردبم  رةط مهر ت  ؟! مث هر ابتم  ز ع ف األ الط ابةهر ط   ر ابم  رةط  ا
أو ضبط مظروؼ فارع آب ط  عت ارتصهب ابةر مط كاف يحمؿ بندقية عأف ابمطث ف  د  الشيود 

عا  ذبؾ ، أف إداةط ابمطث ف غير كاؼ العتبار السثح مششخنا ، ممه   تردـ عاب رذ  ابعةهدؽ 
نزاؿ موا د  عةر مط إلراز  الح ةهر  م  رف  د العقاب المقررة ليا ال يجوز الترخيص بو وا 

 قانونا دوف ضبط السثح المستخدـ في الجريمة وفحصو فنيا .. خطأ في تطبيؽ القانوف .
 (12/5/2812ؽ ةا ط  83ب ةط  28221ابطثف رعـ )

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ابةد ؿ رعـ اب اردة فب  مف المقرر أف معيار التمييز بيف األسمحة النارية غير المششخنة

ب ةط  6فب  أف األ الط  ابذرهةر ابمثدؿ عهبأهة ف رعـ  1954ب ةط  394ف ( ابمالؽ عهبأهة  2)
وبيف األسمحة النارية مف ابدارؿ وىي األسمحة النارية ذات المأسورة المصقولة  2812

ىو ما إذا كانت ماسورة السثح ( ابمالؽ عهبأهة ف ابمذص ر 3اب اردة فب ابةد ؿ رعـ )المششخنة 
ىي مسألة  د ف اعتعهر بة ع ابذر رة ابتب ت تثمؿ عا  أـ مششخنة  الناري مصقولة مف الداخؿ

بع هف مه إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السثح مف الداخؿ بواسطة احد المختصيف فنيا 
حتى تتمكف المحكمة مف تحديد الجدوؿ صهةت مه  رة اب الح مصأ بط مف ابدارؿ أـ م  رةط 

فث يكفي في ذلؾ مجرد قوؿ الشيود أف ب ة  ابصل ح  تطع ؽ ابأهة ف عاب اواجب التطبيؽ 
المطعوف ضده كاف يحمؿ بندقية خلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروؼ فارغ عيار 

ومف ثـ يكوف الحكـ قد خالؼ القانوف وأخطأ في ممه ت تردـ عاب رذ  ابعةهدؽ  95×3.22
 تطبيقو .

 (7/4/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  3875)ابطثف رعـ 
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 ٕ مُي دلب ًب
 األص ؿ ابأهة ة ط  ابأ هة ط أةس  ابذصر عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ وبتطبيؽ جممة المفاىيـ  

يتضح وبجثء تاـ أنو نسب ابثهمط عتلر ؾ االتلهـ )أمر اإللهبط( وصوال إلي قرار النيابة .. 
 لممتيميف بث سند : 

مام)بـادقمبظقة(م.أغفؿمحازواموأحرزوامأدؾقةمغارؼةمعصصكـةمالمصبقزماظحخقصمبف -1

 حازواموأحرزوامبغريم رخقصمأدؾقةمغارؼةمعصصكـةم)رؾـفات(م. -2
 حازواموأحرزوامبغريم رخقصمأدؾقةمغارؼةمشريمعصصكـةم)صرودمخررقش(م. -3

 ٛنا ٝٓغ اُٞٙغ يف االػزجبه ٝؽَجٔب أٍلود ػ٘ٚ األٝهام 
أنو لـ يتـ ضبط أي سثح مف األسمحة المزعـو حيازتيا أو  

 المتيميف . إحرازىا مف جانب
  ثبُزبيل مل ٣زْ

فحصيا فنيا لبياف عما إذا كانت مششخنة أو غير  
مششخنة .. األمر الذي يقط  بعدـ جواز تقديـ المتيميف 

 لممحاكمة دوف قياـ تقرير فني يفيد ما تقدـ .
 ٝؽ٤ش فبُلذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

م  موراحتم ةػمأدؾقة م.. ماظـظر مػذا مأعاعفا معقجقدة مشري مصقةفا مؼؿؿ مبأغفامومل ..

عصصكـةمأومشريمعصصكـةم..ملامؼؤطدمأنمػذهماألوصافماصحاضقةمودبؿقـقةموزـقةمالمدـدمهلام

ماالصحاضاتمععقبمباظؾ لنممبام ماظذيم  ؿـمػذه ماإلحاظة موؼؽقنمأعر م.. والمدظقؾمسؾقفا

مؼلؿقجبمععفماظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿنملامػقمعلـدمإظقفؿمباظؾارؾم.م

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
حراز ذخائر مما تستعمؿ عمي  الثابتبؿ أف   أف النيابة العامة نسبت لممتيميف حيازة وا 

األسمحة المشار إلييا سمفا .. وذلؾ برغـ عدـ ضبط أي نوع مف أنواع الذخائر المزعوـ حيازتيا 
مف المتيميف .. وخمت األوراؽ مف بياف ثمة وصؼ ألعيرة ىذه الذخائر المزعوـ حيازتيا .. بما 
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ه االتيامات جزافية ال سند ليا في الحقيقة والواق  .. بما يؤكد براءة المتيميف عنيا يؤكد أف ىذ
. 

 اُل٤َُ اَُبكً ُِرباءح
.. ٝمُي  ....ا٤ٜٗبه ذتخ ك٤َُ هل ٣ٌٕٞ َٓزٔل ٖٓ أهٞاٍ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ / 

دلب ّبثٜب ٖٓ رٚبهة ٝر٘به٘ ٝػلّ ٓؼو٤ُٞخ .. كٚال ػٖ أٗٚ ًبٕ اَُبئن 
ٞاعٚ األٍٝ ُِِٞوبد ٝٓغ مُي مل ٣ٖت ثؤمٟ شلب ٣ئًل ثؤٕ ُِٞاهؼخ ٤َُِبهح ٝادل

 ٕٞهح أفو١ ؿري اُٖٞهح اُز٢ ؽبٍٝ إٔ ٣ومسٜب اجمل٢٘ ػ٤ِٚ ثبألٝهام .
 مُي إٔ ادلَزوو ػ٤ِٚ ٗوٚب أٗٚ 

أف يغير وجو  مف  أف ذبؾ ب  صح إذا كاف الدفاع قد قصد بو تكذيب شاىد اإلثبات  
بنفسيا  عمي المحكمة أف تمحصو وتقسطو حقو بتحقيؽ تجريو كاف لزاما،  فب ابدع ىالرأي 

أما وقد أمسكت عف عمه  دل   إبب رب رأت طرل  ، أو ترد عميو عا  ه إبب  ه ط األمر مة  ، 
تحقيقو وكاف ما أوردتو ردا عميو بقالو االطمئناف إلي أقواؿ الشاىد فيو غير سائغ لما ينطوي 

 يكوف معيبا يستوجب النقض .عميو مف مصادرة الدفاع بأف حكميا 
 (714ص  124ؽ  21س  18/5/1998)ةأض ةا ط 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ماظعـاصرم  مودائر ماظصفقد مأضقال م لؿكؾصمعـ مأن ماٌقضقع مأنمحملؽؿة عـماٌؼرر

معام م  رح موأن ماظدسقىم، مظقاضعة ماظةقققة مسؾلمبلاطماظؾقثماظةقرة مأعاعفا اٌ روحة

مادؿكلصف معادام م، مأخري مصقر معـ ماظعؼؾمطباظػفا مؼب معؼؾقظة مأدظة مإظل معلؿـدا مدائغا ا

مواٌـ ؼموهلامأصؾفامؼبماألوراقم.

 (12/6/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  18363)ابطثف رعـ 
 (7/6/2814ؽ ةا ط  83ب ةط  24118)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
 ل طهف عأع اؿ  هرد أف ثمة شؾ وريبة االتلهـ ابمهاؿ مف رالؿ أ راؽ وكاف الثابت  

 ت هرب فب عثض وذلؾ لما شابيا مف تناقض )ابمةةب عا   اباهةب(  ....أل ؿ / اإلاعهت ا
..  ر  األمر ابذ   ؤصد عأف با اعثط التي كاف يجب أف تكوف قاطعة وجازمة األم ر ابة رر ط 

 ومف ىذه التناقضات ما يمي :ص رة أرر  م ه رة بمه ر  م ص ؼ عهأل راؽ .. 
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 اُز٘به٘ األٍٝ 
جني عميو الثاني .. قرر في مستيؿ أقوالو بمحضر جم  االستدالالت أف أف المفالثابت  

 . عمي اليميفالمجني عميو األوؿ كاف يجمس بالسيارة بالكنبة الخمفية 
 يف ؽني أٗٚ ػبك ٝهوه 

أعامماظـقابةماظعاعةمأنماجملينمسؾقفماألولمطانمصبؾسمسؾلماظؽـؾةماًؾػقةمؼبماىفةم 

مؼمعؾاذرةم؟!.اظقلريم..مأيمخؾػمطردلماظلائ

 كٚال ػٖ ٛنا اُز٘به٘ اُٞاٙؼ 
ػاضطػلػ  ػطع ػغتغق ػال ػطبفذرة ػاضدفئق ػخضف ػاألول ػرضغػ ػاضطجظؽ ػبجضوس ػاضػول سؿن

ػدائطفػ ػضضدغفرة ػاضخضغغظ ػاضصظبظ ػاضجفضسػرضؽ ػأن ػاضططضوم ػضطن ػأظػ ػحغث ػ.. ػاألطور وطبفئع
ػ ػطنػظفحغظغجضسػرضؽػاضجؼظػاضغطظؽػوضغسػاضغدريػاضتؽػخضفػاضدفئقػ.. ػوطنػظفحغظػػعذا ..

ػخضفػاضدفئقػطبفذرةػوغصفبػبطدةػطضػفتػ ػصغفػغصونػاضطجظؽػرضغػػاألولػجفضدف أخريػ..
ػظفرغظػحفلػصونػاضدفئقػضمػغصبػبؾذىػ؟!.

 اُز٘به٘ اُضب٢ٗ 
أف المجني عميو الثاني )شاىد اإلثبات األوؿ( قرر بمحضر جم  االستدالالت بأف ػ

ة )بنادؽ خلية( .. ثـ جاء بتحقيقات النيابة مقررا بأنيـ مرتكبي الواقعة كانوا يحمموف أسمحة ناري
كانوا يحمموف بنادؽ خلية وطبنجة .. ولدي إعادة التحقيؽ معو بالنيابة عاد وقرر بأنيـ كانوا 

 يحمموف بنادي خلية وطبنحة وفرد خرطوش ؟!.
 ٝٛنا رٚبهة ٝر٘به٘ ٣َوٜ أهٞاٍ ٛنا اُْبٛل 

" ..  فرد خرطوشعأف مرتصعب اب اعثط صهة ا  لما ف "  أف إ هفت  ابزعـالسيما وأف الثابت  
 ع ف أع اب   ع ف األدبط ابسة ط ل عمه عرر عا هة  . محو تناقض أخرةهتج عف مله بت  

 
 مُي أٗٚ ىػْ يف ثلا٣خ األٓو 

أنمعر ؽيبماظقاضعةمطاغقامضبؿؾقنماألدؾقةماآلظقةمصؼطم..مػذاموبعدماظؽصػماظ يبم 

ممبصظاؼامصؼطم.سؾقفمزسؿمبأغفمملمؼةبمإال

 صْ ػبك ٝهوه 
بأف أحد األطباء اخبره بأف إصابتو ناتجة عف بمي خرطوش .. وىنا وجد  
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المجني عميو الثاني نفسو في مأزؽ فاألسمحة اآللية ال تطمؽ خرطوش . 
  

 كٔب ًبٕ ٓ٘ٚ 
مجاءتم  مأؼـ مصؿـ مخررقشم)وإال مضبؿؾقن مطاغقا معر ؽيبماظقاضعة مبأن مضرر مأن إال

مبأغفمملمؼصاػدمبعقـفمصردمإصابؿفموعـمأحد نثفامإنمملمؼؿؿماظزسؿمبذظؽم؟؟(موػذامؼؤطدمؼؼقـا

ماًررقشموإالمطانمضدمضررمبذظؽمعـذماظقػؾةماألوظلم.

 اُز٘به٘ اُضبُش 
مرتكبي الواقعة كانوا ممثميف .. وأنيـ أمروه أكثر ني عميو الثاني قرر بأف جمي  جأف الم 

 ثوف الميجة القاىرية العادية .مف مرة بالتوقؼ بالسيارة .. وأنيـ يتحد
 صْ ػبك ٝهوه 

ؼبمرباوظةمظقصػمعر ؽيبماظقاضعةمبأغفؿم مذؾابم مصؽقػمسؾؿمبذظؽمحالمطقغفؿم 

معؾـؿقنم؟ممبامؼؼ عمباظؿـاضضمؼبمأضقاظفم.

 ٛنا ٝؽبٍ 
ػشدػ  ػصفظوظف ػإذا ػوطف ػرضغؼم ػواضتطرف ػاضطفثضغن ػاضطتؼطغن ػضطواجؼظ ادتدرفئػ

ػسؽػاضواشطظػطنػردطػ ػبؾنػأيػطظؼمػضمػغتحدثػػاذترصوا ػشرر ػ.. ػطنػخاللػأصواتؼم ػوضو ..
ػططػ؟!ػوعذاػدضغلػشفطعػرضؽػاضتضفربػسؽػاألشوالػ.

 اُز٘به٘ اُواثغ  
قرر المجني عميو الثاني بأف السيارة قيادتو قد حدث بيا عدة تمفيات مف ضمنيا أف ػ

 ىناؾ إطاريف قد أصيبا بطمقات نارية .
 يف ؽني صجذ 

ةماظعاعةمظؾلقارةمأنماألربعمإراراتمضدماغػفروامبأسريةمغارؼةم،موأنماإلرارممبعاؼـةماظـقاب 

ماًؾػلماألؼلرملزقممتاعام.

 كَٜ ٣ؼوَ 
ػأمػ  ػسػط ػإطفرغن ػصفن ػإذا ػوطف ػاظغجر ػشد ػاإلطفرات ػأي ػغطضم ػال ػاضدغفرة ػدفئق أن

ػاألربطظ؟!.
 اُز٘به٘ اخلبٌٓ 
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ي السيارة قيادتو عدة طمقات ، وأنو قرر المجني عميو بأف مرتكبي الواقعة قد أطمقوا عم 
 اضطر لميروب منيـ بالرجوع لمخمؼ .

 ٝهؿْ ًَ مُي 
مؼعقدمظقزسؿمبأغفمالمؼدريمعامإذامطانمأحدمالحظمػذهماظقاضعةمعـمسدعفم؟!. 

 اُز٘به٘ اَُبكً 
ني عميو الثاني أكد في أكثر مف مقاـ بأنو لـ يري أي مف مرتكبي الواقعة ألنيـ أف المج 
ثموف .. كما أنو رفض عرض المتيميف الماثميف عميو لعدـ استطاعتو التعرؼ عمييـ كانوا مم

 ذلؾ أف مرتكبي الواقعة كانوا ممثموف.
 ٝهؿْ مُي 

م  مرضؿ م)باظةػقة مبأغفؿام53وحالمعقاجفؿف مضرر مواظـاغلم.. ماألول مبأضقالماٌؿفؿان )

مبأغ مزسؿ مضبؿؾمؼبمرقا ف مأعر موػق مظؾدصاعمسـمغػلفؿا مضؿـمعر ؽيبمؼـؽرانماال فام فؿا

ماظقاضعةمرشؿمإضرارهماظلابؼمبعدممادؿ اسؿفماظؼ عمبذظؽم.

 بٕ مُي ًدلب 
ومف جممة التضاربات والتناقضات أنفو الذكر والتي عابت أقواؿ المجني عميو الثاني  

)وشاىد الرؤية الوحيد لمواقعة( يتضح وبجثء انييار أي دليؿ قد يستمد مف ىذه األقواؿ .. 
ثحية أقوالو برمتيا لتكوف دليؿ ضد أي مف المتيميف ذلؾ أنو أقر صراحة فضث عف عدـ ص

بعدـ رؤيتو أي منيـ فكيؼ يمكف اتخاذ أقوالو كدليؿ عمييـ ؟! ومف ثـ يتجمي ظاىرا أحقية 
 المتيميف في المطالبة بالبراءة مما ىو مسند إلييـ .

 
 
 

 ك٤َُ اُرباءح اَُبثغ 
 ....مبؼوكخ اُ٘و٤ت / ....بد ادلَٞوح ثزبه٣ـ ثٞالٕ اُل٤َُ ادلَزٔل ٖٓ اُزؾو٣  

.. ٓؼبٕٝ ٓجبؽش اُوَْ .. ٝمُي ُزٜبروٛب ٝػلّ عل٣زٜب ٝإٔ ٓج٘بٛب زل٘ 
اكرتاٙبد ٝخت٤ٔ٘بد ؿري هبئٔخ ػ٢ِ ٓؼِٞٓبد أٝ ؽوبئن .. ٝٛٞ األٓو اُن١ 

 جيؼِٜب رلوك هأ١ حملوهٛب ثبدلقبُلخ ُِؾو٤وخ ٝاُٞاهغ ٝاُضبثذ ثبألٝهام .
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 وو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ ؽ٤ش إٔ ادلَز
عمي التحريات باعتبارىا معززه أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله ولئف كاف لمحكمة الموضوع  

إال أنيا ال تصمح وحدىا أف تكوف دليث بذاتو أو قرينة بعينيا عمي الواقعة مف أدبط ، لما ساقتو 
فب لؽ عمي ثبوت التيمة قد اتخذ مف التحريات دليث وحيدا  صهف ابلصـ المراد إثباتيا ، 

 فإنو يكوف فضث عف فساده في االستدالؿ قاصرا في بيانو .ابطهعة ف ، 
 (9/5/2815ؽ ةا ط  84ب ةط  22781)ابطثف رعـ 

 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
باعتبارىا معززه أف تث ؿ فب تص  ف عأ دتله عاب ابتلر هت لما كاف األصؿ أف لممحكمة  

عر ةط إال أنيا ال تصمح ألف تكوف مطر لط عاب ع هط ابعلث مف أدبط مهداـ أةله صهةت لما ساقتو 
قد اقتصر في التدليؿ عمي ثبوت أ  دب ال أ ه  ه عاب اع ت ابتلمط ،  صهف ابلصـ ابمطث ف ف   

فإف الحكـ فب  لؽ ابطهعف عاب تلر هت اب رطط د ف أف تص ف مثززة عأدبط أرر  ، الجريمة 
محرر محضر التحري مف تحريو ال عمي عقيدة يكوف قد بني عمي عقيدة حصميا مف رأي 

 استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا وىو يعيبو بالقصور والفساد في االستدالؿ .
 (26/1/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  6585)ابطثف رعـ 

 ٝه٢ٚ ًنُي ثؤٕ 
مأنم ؽقنم  مإذمػلمالم عدو مبذا ف مأنم ؽقنمدظقلمطاصقا اظؿقرؼاتمالم ةؾحممبػردػا

امطب عمالحؿؿاالتماظةقةمواظؾ لنمواظةدقمواظؽذبمإظلمأنمؼعرفمذبردمرأيمظةاحؾف

عةدرػاموؼؿقددم،موحؿكمؼؿقؼؼماظؼاضلمبـػلفمعـمػذاماٌةدرمؼلؿ قعمأنمؼؾلطمرضابؿفم

مسؾلماظدظقؾموؼؼدرمضقؿؿفماظؼاغقغقةمؼبماإلنثؾاتم.

 (19/4/2886ؽ ةا ط  78ب ةط  18323رعـ )ابطثف 
 دلب ًبٕ مُي 

يتضح وبجثء تاـ  ـ ابأهة ة ط  ابأ هة ط عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ ابمسهر وبتطبيؽ جممة 
.. ف ال عف .. وانعداـ سندىا  ....ابمةراة عمثرفط ابةأ ب / عدـ جدية تحريات المباحث 

بياميا  حيث اختمؽ مف عةد هت رذا اب هعط محض تخميف وافتراض  اعتةهةله عاب غموضيا وا 
واتخذ ةط   اعثط أرر  مة  عط بامتلم ف  بـ تاعت فب لألـ .. ع ف اب اعثط ابراررابط غير مفيوـ 
ر ـ ارتالؼ اب اعثت ف سندا لمقوؿ بارتكابيـ الواقعة الراىنة ؟! اب اعثط ابمذص رة  مف الزعـ بارتكاب
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.. لماذا ربط الضابط محرر محضر التحري  فالسؤاؿ ىناوعدـ وجود ثمة تشابو بينيما .. تمهمه 
يتضح أنو حاوؿ اختراؽ رابط عف رذا ابت هؤؿ عف إجابة هبعلث فب األ راؽ  عبيف الواقعتيف ؟؟ 

 بيف الواقعتيف مف خثؿ السيارة المستعممة في الحادث الحالي .
 ٝادلٕٞٞكخ ٖٓ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ )ّبٛل اُوإ٣خ اُٞؽ٤ل( ثؤٜٗب 

 ( فضي الموف4x4سيارة دف  رباعي )
 ٝٛٞ ٓب ال ٣٘ٞجن دتبٓب

طحلػاضواشطظػاضتؽػأذفرػإضغؼفػاضضفبطػواضطحررػرظؼفػاضطحضرػرشمػػرضؽػتضكػاضدغفرة 
ػ.ػواضطوصوسظػبؾظؼفػ...إداريػػ....لسنة  ....

 فيراني الموف  –ماركة كيا سبورتاج 
م،مم....وعـماٌعؾقممأنماظلقارةماظلؾقر اجمظقلتمدصعمرباسلمؼبمعقدؼلتم  وعامضؾؾفا

اٌعؼقلمأوماٌؼؾقلمأنمطب أماجملينمسؾقفممص لمسـماالخؿلفماظؿاممؼبماظؾقنم..موعـمشري

اظـاغلموػقمدائؼموظفمدراؼةموخربةمؼبماظلقاراتمؼبموصػمدقارةمطادتم ؼؿؾفم)سؾلمحدم

مزسؿف(م.

 أٙق ايل مُي 
أف الضابط محرر محضر التحريات لـ يكمؼ نفسو عناء ضبط تمؾ السيارة المزعوـ  

 صحة مزاعمو وذلؾ عف طريؽ :استعماليا في الواقعة الراىنة حتى يتـ التأكد مف 
..م)ذاػدماظرؤؼةماظقحقدمظؾقاضعة(محؿكمم........سرضفامسؾلماجملينمسؾقفماظـاغلم/م -1

مؼؼررممبامإذامطاغتمػذهماظلقارةمػلمعر ؽؾفماظقاضعةمعـمسدعفم.

صقةفامصـقاموبقانمسؿامإذامطاغتمػلماظرممتمادؿكداعفامؼبماظقاضعةمحقثمضقؾم -2

اص دعتمباىزؼرةماظقد لمباظصارعمربؾمايادثممبأنماظلقارةمعر ؽؾفماظقاضعة

 وػذهمسلعةمميؽـماظؿأطدمعـمخلهلاممبديمعةداضقةمػذهماظؿقرؼاتمعـمسدعف.
وبجثء تاـ مدي تياتر محضر التحريات ..  مف ةماط مه تأدـ  ت ح لما كاف ذلؾ 

يخالؼ مه فأد ةهء  هم ه  معلبؿ عمي العكس ..  اةثداـ  ةد  أ  ابدب ؿ ابماعت بصلت  .. 
.. يضحي ظاىرا أف  فباإلضافة إلي العيوب الجوىرية أنفة الذكرالحقيقة والثابت باألوراؽ .. 

ومف ىذه عمه   ت ةب إطرالله  عدـ ابتث  ؿ عا له ثمة عيوب أخري عابت ىذه التحريات 
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 العيوب ما يمي :
 اُؼ٤ت األٍٝ 

ػاضطصفظؽ  ػاختصفصػ ػحدود ػاضتحرغفت ػطحضر ػطحرر ػاضضفبط ػططفونػػتجفوز ػأظػ ػذضك ..
ػ ػذرطظ ػشدم ػاالتؼفمػػ.....طبفحث ػطحل ػاضواشطظ ػبؼذه ػدظد ػبال ػربطؼف ػاضطزروم واضواشطظ

ػ ػبطرصز ػحدثت ػ.. ػػ.....اضطفثل ػبرشم ػػ...لسنة  .....وطػغده ػبؼفػ....إداري ػرضم ػسصغف ..
فرػوبتغفصغضؼفػوبظوعػاضدغفرةػاضطبضغػرظؼفػ..ػإالػإذاػتجفوزػعذاػاضضفبطػحدودهػوخرجػرنػإط

ػاضذيػ ػوعوػاألطر ػرضؽػاختصفصػأشدفمػأخريػسؽػطحفسظظػأخريػ.. دائرةػشدمػاضطبورػطتطدغف
ػغػطعػغػغظفػببطالنػأرطفلػعذاػاضضفبطػبطفػالػغجوزػاضتطوغلػرضؽػدضغلػبفطلػوططغب.

 اُؼ٤ت اُضب٢ٗ 
ماظرؤؼةمػ مذاػد معع م.. مدـده ماٌؾؿقر مرب رة مؼب ماظؿقرؼات مضابط مأنثؾؿف معا  ـاضض

ةم)اجملينمسؾقفماظـاغل(موذظؽمبأنمزسؿماألولمبأنماظقاضعةمربؾمػذاماال فامماظقحقدمظؾقاضع

اذحكمصقفامدؾعةمأذكاصم..مؼبمحنمجزممذاػدماظرؤؼةماظقحقدمبأنمعر ؽيبمػذهماظقاضعةم

سددػؿمأربعةمصؼطم..موبلمذؽمصإنمعـمذاػدماظقاضعةمؼؽقنمأصدقمؼؼقـاملـممسعمسـفام

مهريمأصلمسؾلماظ ؾقعة(م.وغؼؾتمظفم)وذظؽمسؾلماظػرضمبإجراءم

 اُؼ٤ت اُضبُش 
ضمػغصتفػضفبطػاضتحرغفتػبفضزرمػبؾنػرددػطرتصبؽػعذهػاضواشطظػدبطظػأذخفصػ..ػم

حغثػوحدػظغدػػسؽػطؾزقػإذػصغفػغصونػعؤالنػاضدبطظػشدػادتخدطواػدغفرةػواحدةػ..ػوعظفػ
اضواشطظػ..ػوعوػػوضضخروجػطنػعذاػاضطؾزقػ..ػزرمػبؾنػثطظػدغفرةػأخريػتمػادتخداطؼفػسؽػعذه

ػادرفنػزغرػصحغءػوطخفضفػضضحػغػظػوضمػغػلػبػػذفعدػاضرؤغظػاألوحد)اضطجظؽػرضغػػاضثفظؽ(ػ.
 

 ٝاُل٤َُ ػ٢ِ مُي
أنػعذاػاضضفبطػضوػصفنػطفػشررهػصحغءػضصفنػشدػشفمػبضبطػاضدغفرةػاضثفظغظػاضطزرومػ 

ػصح ػطدي ػوبغفن ػاضثفظؽ ػرضغػ ػاضطجظؽ ػرضؽ ػضطرضؼف ػ.. ػاضواشطظ ػسؽ ػتمػاذتراصؼف ػطف ظ
ػتدطغرهػزرطفػبطحضرػاضتحرغفتػ.

 اُؼ٤ت اُواثغ  
ماظ ابطمػ مأنثؾؿف ماظعقبماظلابؼمحقثمؼـؾتم  اربمو ـاضضمعا مؼبمذاتمدقاق وػق
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مبق رهمععمعامضررمبفمذاػدماظرؤؼةماألوحدماظذيمأطدمبأنمدقارةمواحدةمصؼطماٌلؿكدعةم

عفؿامصقفام..موععمذظؽمملمؼبماظقاضعةم..مؼبمحنمزسؿماظ ابطمبأنممثةمدقار نممتمادؿكدا

مؼ ؾطمأؼامعـفؿاموملمؼعرضفؿامسؾلماجملينمسؾقفم)طؿاماذرغامدؾػا(م.

 اُؼ٤ت اخلبٌٓ
رزمػطفػزرطػػاضضفبطػاضطذصورػطنػأظػػتوصلػإضؽػادمػورظوانػودنػ..ػوزغرػذضكػطنػم

ػاضطتؼمػ ػ)وطظؼم ػبطحضره ػاضطدطرغن ػاألوائل ػاضخطدظ ػاألذخفص ػرن ػاضتغصغضغظ اضبغفظفت
..ػػإالػأظػػرجزػرنػضبطػأيػطظؼمػدوانػشبلػتحريػطحضرػاضتحرغفتػأوػبطدهػ..ػوعوػطفػاألول(ػ

غؤصدػأنػعذهػاضتحرغفتػطصتبغظػوضمػغتمػإجرانػثطظػتحرغفتػرضؽػاضطبغطظػوإالػصفنػطنػ
ػسؽػ ػورظواظؼم ػأدطفؤعم ػدطر ػطن ػرل ػاضػبض ػإضػفن ػاضضفبط ػذضك ػرضؽ ػواضغدغر اضدؼل

ػطحضره.
 اُؼ٤ت اَُبكً  

مزسؿمضابػ مؼدسقانم  مم...طماظؿقرؼاتمبأنممثةمذكةنم)اظلادسمواظلابع( ضدمم... ،

اذحطامؼبماظقاضعةم..موععمذظؽمسفزمسـماظؿقصؾمظألمساءماظؽاعؾةمهلذؼـماظصكةنمأومأيم

بقاغاتمأخريمميؽـمعـمخلهلاماالدؿداللمبفامسـمػذؼـماظصكةنم..موػذامدظقؾمضارعم

مدب مسـ مسؾارة موأغفا ماظؿقرؼات معؽؿؾقة مسـمسؾل مغؼل ماظ ابط مد رػا مواصحاضات ؿقـات

مأذكاصمورواؼاتمشريمععؾقعةماٌةدرم.

 اُؼ٤ت اَُبثغ  
ػاضضفبطػم ػػزرمػ ػاضطحضرػبؾنػاضطتؼمػاضرابعػسؽػطحضرػتحرغفتػػغدرؽػ/ ػسؽػ...طحرر ..

..ػأنػصحظػ......ػاضطدطرةػبفضطحضرػاضطؤرخػػ....حغنػتبغنػسغطفػبطدػطنػخاللػطزارمػاضظػغبػ/ػ
ػ........اضطتؼمػػادمػذضك

 ٝٛنا ك٤َُ هبٝغ
رضؽػطصتبغظػعذهػاضتحرغفتػوأنػطفػدطرػبؼفػطحضػططضوطفتػطخفضغظػضضحػغػظػظػضتػ 

 .ضضضفبطػرنػأذخفصػطجؼوضغنػوزغرػططضومػصضتؼمػبفضواشطظػأوػاضطتؼطغن
 اُؼ٤ت اُضبٖٓ 

 عؿدمضابطماظؿقرؼاتموفقؾموإبفاممعةادرةمصقؿامزسؿماظؿقصؾمإظقفمعـمععؾقعاتم،م 

طؿامسفزمسـم ؼدؼؿممثةمذاػدمرؤؼةمظؾقاضعةمربؾمػذاماال فامم،موسـدعامحاولمإضاصةمأدظةم
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م)زباظػةمظؾقؼقؼة(م ـاضضمععمعامأنثؾؿفمذاػدماظرؤؼةماظقحقدموعامجزممبفم.

 دلب ًبٕ مُي 
ومف جممة العيوب أنفة الذكر وما سبقيا مف مأخذ جوىرية عمي تمؾ التحريات المعدوـ  

الواق  يتأكد وبجثء تاـ مدي عدـ جدية ىذه التحريات وأنيا مكتبية سندىا في الحقيقة و 
اعتمدت عمي خياؿ وتخمينات وافتراضات مف عنديات الضابط محررىا بما يجعميا غير صالحة 
مف الناحية الموضوعية لثستدالؿ بيا .. وىو ما أكدتو وأقرت بو النيابة العامة حينما استبعدت 

لمزعوـ اشتراكيـ في الواقعة بذلؾ المحضر .. وىذا إف دؿ فإنما الشخصاف السادس والساب  ا
يدؿ عمي عدـ اطمئناف النيابة العامة لمتحريات في ىذا الصدد .. وىو األمر الذي يجعؿ االتياـ 

 معدوـ السند بما يحؽ معو القضاء ببراءة المتيميف مما ىو مسند إلييـ .
 ك٤َُ اُرباءح اُضبٖٓ 

ٓخ ٝهٖٞه حتو٤وبرٜب يف االرٜبّ ادلبصَ ، ؽ٤ش أٌَٓذ اُؼب اٙٞواة ا٤ُ٘بثخ 
ٝهؼلد ػٖ اختبم ٓب ٛٞ ٝاعت ػ٤ِٜب ٖٓ اعواءاد ػ٢ِ حنٞ أصو ٍِجب يف أػٔبٍ 

 اُٞج٤ت اُْوػ٢ ٝيف ػلّ اهبٓخ ك٤َُ هبٝغ ٝعبىّ هجَ ادلزٜٔني ادلبصِني 
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  103ؽ٤ش ٖٗذ ادلبكح 

وأف األدلة عمي عثد ابتلأ ؽ أف اب اعثط ةةه ط أ  ةةلط أ  مرهبسط العامة  إذا رأت النيابة 
 ترفق ابدع ى فب م اد المتيـ كافية رفعت الدعوى إلي المحكمة المختصة ، ............. ، 

تبيف أ  مف  أـ  مأهم  إبب ملصمط ابةةه هت عتأر ر اتلهـ بإحالتيا مف المحامي العاـ ابةةه هت 
لمسندة إلي المتيـ بأركانيا المكونة ليا وكافة الظروؼ المشددة أو المخففة فيو الجريمة ا

  ةدب أقواؿ شيوده وأدلة اإلثبات  م اد ابأهة ف ابمراد تطع أله ،  ترفؽ ع  عهةمط عمؤد  لمعقوبة 
ابملهمب ابثهـ مف تاأهء ةس   ملهم ه بصؿ متلـ عةةه ط صدر أمر عإلهبت  إبب ملصمط ابةةه هت إذا 

 صف عد  صؿ ملهم ه بادفهع عة  ،  تثاف ابة هعط ابثهمط ابرص ـ عهألمر ابصهدر عهإللهبط إبب بـ 
 ملصمط ابةةه هت رالؿ ابث رة أ هـ ابتهب ط بصد ر  .

 ٝيف ٛنا ادلوبّ اٍزوود أؽٌبّ زلٌٔخ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
 –ر  أا -إةراءات ةةهة ط  214إعهمط ابدع ى ابةةهة ط عاب رالؼ مه تأ ب ع  ابمهدة  

،  ة ب أف  أتصر لصـ ابملصمط اال تةةهف ط عاب ابأ هء ععطالف  انعداـ اتصاؿ المحكمة بيا
 تعمؽ بطثف الحكـ ليذا السبب بالنظاـ العاـ . –وعدـ قبوؿ الدعوى ابلصـ ابم تأةؼ 
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 (26/4/1992ؽ ةا ط  59ب ةط  15188)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

ميما كاف نوعو فيو محؿ لمطعف  ؽ االعتداةب صؿ مه  ص ف مف راؿ فب إةراءات ابتلأ
اماـ محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة ىذا الطعف كما تقدر كؿ دليؿ يقدـ ليا وتحكـ في 

  ال ت تط ق أف تا ب ابتلأ ؽ أ  تث د ابأ  ط ب اطط ابتلأ ؽ اهة ه.الموضوع بما تحكـ بو 
 (276ص  2ج  مةم عط ابأ اعد ابأهة ة ط 21/12/1931)طثف عتهر خ 

 دلب ًبٕ مُي 
وعمي األخص منيا أةسط ابع هف عاب أ راؽ االتلهـ ابمهاؿ ..  وبتطبيؽ جممة المفاىيـ

بـ تسب عهبمطا ب  بـ تحقيقات النيابة العامة .. وما اتخذتو مف تصرفات وأصدرتو مف قرارات .. 
أما القارئ بمتلم ف .. تلأؽ أردافله فب إعهمط اتلهـ صل ح  اهعت  عهةـ عاب أدبط  هة ط ععؿ ا

االرتمهـ ابمطا ب لـ توؿ ىذا التحقيؽ فب رذ  اب اعثط  ةـز  أ ةه عأةله لتحقيقات النيابة العامة 
ابتب صهف مف  أةله ع هف  ة  ابلؽ فب رذا ولـ تتخذ العديد مف اإلجراءات  اب اةب عا له .. 

ثبات انييار االتلهـ  .. وىذا كمو يعيب تحقيقات النيابة  ةد   دب ا  ل هؿ ابمتلم ف ابمهاا ف وا 
 وذلؾ عمي النحو التالي :ابذ  تثددت ص رة ..  ر اب د د  ابثهمط عهبأص

 
 
 
 
 
 

 ٝعٚ اُوٖٞه األٍٝ 
ثلا٣خ .. كول اختند ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٓٞهلب ؿو٣جب .. ٝؿري َٓجٞم يف ٓضَ ٛنٙ  

اُوب٤ٗٞٗخ  اجلوائْ )عوائْ اُ٘لٌ ٝاُوزَ( .. ؽ٤ش أٜٗب ػوت اعوائٜب ادل٘بظوح
إٔلهد هوهٛب  ....جلضخ ادلزٞك٠ ايل هزتخ اهلل رؼبيل )اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ( ثزبه٣ـ 

 ث٘وَ اجلضٔبٕ ايل ْٓوؽخ اُٞت اُْوػ٢ ثي٣ْٜ٘ .
 ًٔب هوهد 
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ػاضصذفػ  ػضتوشغع ػاضذررؽ ػاضطب ػبطصضحظ ػاضذررغغن ػاألطبفن ػاضدفدة ػأحد اظتداب
ػإ ػطن ػبػ ػطف ػضبغفن ػاضطذصور ػجثظ ػرضؽ ػاضظفعري ػوتفرغخػاضطبؽ ػوصغغغظ ػودببؼف صفبفت

ػحدوثؼفػ،ػوإنػتطذرػغظتدبػضضتذرغءػ.
 ٝؽ٤ش أٗٚ ٖٓ ادلؼِّٞ أٗٚ ٖٓ اُٞاعت ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

حالماغؿدابمعةؾقةماظ بماظصرسلمإلمتامماٌفؿةمأغػةماظذطرم..مأنم ردؾمرصؼفمضرارم 

دوثماظقاضعةم..ماالغؿدابمأومبعدهمبربػةمؼلريهمعذطرةم صرحمعـمخلهلامزروفموعلبلاتمح

وذظؽمظقػةؾماظ بماظصرسلمصقؿامإذامطانمميؽـمحدوثماظقصاةموصؼماظقصػماظقاردمبؿؾؽم

مص لمسـمأنم ؾؽماٌذطرةم عنماظ بماظصرسلمؼبماظقصقلمإظلم م.. اٌذطرةمعـمسدعف

محؼقؼةمدؾبماظقصاةم.

 اال إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ يف اُٞاهؼخ ادلبصِخ مل رلؼَ مُي 
إلي النيابة العامة .. بتاريخ     ؿ الطب الشرعي تقريرهوىو ما أسمس إلي إرسا

تحقيقات النيابة( مؤكدا عمي عدـ استطاعتو إتماـ ميمتو  00)ص  -/-/-
 بدوف مذكرة النيابة التي أثبت بمستيؿ التقرير .. عدـ ورودىا .

 ٝيف ماد اُزبه٣ـ ادلنًٞه 
الذي بمطا عط إبب ابطب اب رعب .. عإر هؿ ابمذصرة اتدارؾ ىذا الخطأ قررت النيابة العامة  

 استغرؽ خمسة أشير أخري إلعداد التقرير .
 ٖٝٓ صْ 

مباظؿزاعا فام  ماظعاعة معديمإخللماظـقابة مؼ قلمزاػرا م.. م ؼدم معا وعـمخللمعبؾة

وضةقرمأدائفامظقاجؾا فاملامطانمظفمأبؾغماألنثرماظلؾيبمؼبماال فامماٌانثؾمواألدظةماٌعروضةم

م مبعد مػذامسؾلماظـقابة مضقام مسدم ماظذيمؼؤطد ماألعر موػق مطاعؾمعـموضقعمايادثم؟! سام

ماال فاممسؾلممثةمدـدمصققحمعـماظقاضعمواظؼاغقنم.

 اُٞعٚ اُضب٢ٗ ُِوٖٞه 
ثبٍزوواء روو٣و ِٖٓؾخ اُٞت اُْوػ٢ " األٍٝ " ٣زٚؼ إٔ اُٞج٤ت اُْوػ٢ مل م

 كبم ٣ٌزق ثِٞت اهكبم ٓنًوح ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ كؾَت .. ثَ ِٝت ًنُي اه

مم أوراؽ طبية تصؼ ما تـ مف تدخثت جراحية خاصة  
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 بشأف الحرج المحيط بيسار الصدر" 
ػذام..موبرشؿمجقػرؼةمػذاماٌ ؾبموأنثرةماظؾاظغمؼبمحبثمسـاصرماٌفؿةماٌؽؾػمم

ماجملينمسؾقفم مىـة م صرضبف محال ماغف ماٌؤطد معـ مألغف م.. ماظصرسل ماظ ؾقب م/ ماظلقد بفا

مرأي مسؾقف( ماهلل مواظؿدخؾمماألول)رغبف ماظعلج مأوراق مضؿ مادؿؾزم ماسؿقادي مشري ذقؽا

مصؼدمؼؽقنمدؾبموصا فمظقلتماظ عـةمربؾم اىراحلماظذيممتمععماحملينمسؾقفماألولم..

مؼبماظؿؼارؼرم ماٌقصقصة مظإلصابة مؼعزي مال مظؾقصاة مأخر مدؾب مػـاك مؼؽقن موضد ماظؾلض ػذا

ما م عـ ممل مذظؽمطؾف مورشؿ م.. مبف ماٌؿفؿنمهلا مإ قان مػذهمواٌزسقم مبإردال ماظعاعة ظـقابة

ماألوراقماٌ ؾقبةم.

 اُٞعٚ اُضبُش ُوٖٞه حتو٤وبد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
اُزؾو٣بد ٝرلو٣ٜب ثؤٕ اُٞاهؼخ اُواٛ٘خ هل مت اٍزقلاّ ا٤َُبهح ٓبهًخ ىػٔذ م

.. ًٝنا  اكاه١ ....َُ٘خ  ....( .. احملوه ػٜ٘ب احملٚو ههْ .....٤ًبٍجٞهربط ههْ )
 ( ....ا١ اُ٘رتا ههْ )ا٤َُبهح ٓبهًخ ٤ٛٞٗل

 ٝٓغ مُي 
ماظـاغلم مسؾلماجملينمسؾقف مػا قنتماظلقار نمظعرضفؿا مضؾط ماظعاعة ماظـقابة م ؼرر مل

ذاػدماظرؤؼةماألوحدم..مظؾقانمعديمعةداضقةمػذهماظؿقرؼاتموعامإذامطاغتمجدؼرةمباظؿعقؼؾم

ـؿمسـمسدممسؾقفاموسؾلمعامد رمبفامعـمعزاسؿمعـمسدعفم..موػذامضةقرمؼبمهؼقؼماظدظقؾمؼ

مصفؿمظؾقاضعةموسدممنثؾق فامؼؼقـامؼبمحؼماٌؿفؿنم.

 اُٞعٚ اُواثغ ُوٖٞه حتو٤وبد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
ىػْ ٙبثٜ اُزؾو٣بد ثؤٕ ذتخ اهرجبٛ ثني اُٞاهؼخ اُواٛ٘خ .. ٝاُٞاهؼخ زلَ م

ٝٛٞ ٓب مل روْ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثبُزؾو٤ن  ....اكاه١  ....َُ٘خ  ....اُو٤ٚخ ههْ 
ؾون ٖٓ ٕؾزٚ .. ال٤ٍٔب ٝهل صجذ افزالف ا٤َُبهح ادلنًٞهح ثزِي ك٤ٚ أٝ اُز

اُو٤ٚخ )ٓبهًخ ٤ًب ٍجٞهربط كريا٢ٗ إُِٞ( ٓغ إٔٝبف ا٤َُبهح ادلَزقلٓخ يف 
 ك٢ٚ إُِٞ( . –االرٜبّ ادلبصَ )٤ٍبهح ككغ هثبػ٢ 

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣وٞغ
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ةماظقاضعةموسدممبعدممادباذماظـقابةمإجراءاتمجقػرؼةمطانمعـمذأغفاماظؿقصؾميؼقؼ 

معةداضقةماظؿقرؼاتموسدممجدؼؿفاممبامؼـػلماال فاممسـماٌؿفؿنماٌانثؾنم.

 ٝعٚ اُوٖٞه اخلبٌٓ يف اُزؾو٤وبد 
هٖٞه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ يف حتو٤وبرٜب أػ٢ٞ اُلوٕخ ُِزالػت ثؤٝهام ٝأكُخ ٛنا م

 42)ٓ  ....االرٜبّ .. كبُضبثذ شلب أصجززٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ مارٜب ثزبه٣ـ 
ثبُزؾو٤وبد( إٔ روو٣و ادلؼَٔ اجل٘بئ٢ ؽٍٞ كؾٔ ا٤َُبهح ِٓي اجمل٢٘ ػ٤ِٚ 
األٍٝ .. هل ىػْ ثؤٕ ٛنٙ ا٤َُبهح " ٓبهًخ ٓو٤ٍلً " .. هؿْ إٔ ا٤َُبهح ِٓي 

 –اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ ٝه٤بكح اجمل٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ ًبٗذ ٓبهًخ "ٓزَٞث٢ْ٤  
 ثبعريٝ" .

 ٝٛ٘ب هوهد ا٤ُ٘بثخ 
ـمػذاماظؿؼرؼرماٌعقبمإظلماٌعؿؾماىـائلمظؾقثمدؾبمػذامإردالمصقرةمرمسقةمع 

االخؿلفم)وػقمعامؼعينمأغفمصببماالحؿػازمبأصؾماظؿؼرؼرماٌذطقرم(موإردالمصقرةمرمسقةم

معـفمصؼطمظؾؿعؿؾماىـائلمظقؽقنمعرصؼمباألوراقماظؿؼرؼرؼـمظقؽقغامهتمبةرماحملؽؿةم.

 اال إٔ ٓب ؽلس 
أنػاضدغفرةػطفرصظػطردغدسػػاضتػرغرػاضطثبتػسغػػأنػاختغؽػطنػأوراقػعذاػاالتؼفم 

..ػوحلػطحضػػتػرغرػسغػػاضوصفػاضصحغءػضضدغفرةػ..ػوعوػاألطرػاضذيػغؤصدػأنػثطظػتالربػسؽػ
أوراقػعذهػاضػضغظػوسؽػأدضظػاالتؼفمػ..ػوطعػذضكػضمػتطبؾػاضظغفبظػاضطفطظػبذضكػوضمػتحػقػ

ػسغػػ.
  اُٞعٚ اَُبكً ُِوٖٞه

ٕ هٖٞه ا٤ُ٘بثتخ اُؼبٓتخ يف حتو٤وبرٜتب أٍتٌِ ايل رالػتت ٝيف ٤ٍبم ٓزَٖ .. كبػ
)ّبٛل اإلصجبد اُضب٢ٗ(  ....أفو يف أكُخ ٛنا االرٜبّ .. ٝهل دتضَ يف إٔ اُ٘و٤ت / 

أصجذ ٖٓ فالُٚ أٗٚ اٗزوَ ايل ٌٓبٕ اُٞاهؼتخ ..  ....هل ٍجن ٝؽوه زلٚو ثزبه٣ـ 
هتبّ ثزؾو٣تي ٛتنٙ  ( ٍزخ كٞاهؽ ُِٞوبد آ٤ُخ .. ٝاصجذ أ5ٚٗٝأٗٚ ػضو ػ٢ِ ػلك )

 ادلٚجٞٝبد ُؼوٜٙب ػ٢ِ ا٤ُ٘بثخ .
 اال إٔ األٝهام هل فِذ دتبٓب 
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مإظلم مإرداهلا مؼؿؿ مصؾؿ م.. ماظػقارض مؼبمػذه ماظعاعة ماظـقابة مضؾؾ معـ م ةرف ممثة عـ

اٌعؿؾماىـائلمأوماظ بماظصرسلموصقالمظعقارمػذهماظ ؾؼاتمأومأيمدظقؾمضدمؼلؿؿدمعـفام..م

مؼةقرماظـقابةماظعاعةمؼبمهؼقؼا فام.واخؿػاءمػذهماظػقارضمؼؼ عمب

 ٛنا ٖٓ ٗبؽ٤خ
ػاآلضغظػ ػاضطضػفت ػسوارغ ػرضؽ ػاضطثور ػبصحظ ػاضغرض ػرضؽ ػسؿظػ ػ.. ػأخري ػظفحغظ وطن
اضطزروطظػ..ػسؿنػذضكػغثبتػردمػصحظػطزارمػذفعديػاإلثبفتػطنػأنػعظفكػأدضحظػأخريػسؽػ

ػرض ػرثر ػشد ػصفن ػوإال ػخرطوش( ػسرود ػأو ػطبظجفت ػأو ػ)طدددفت ػعؽػاضواشطظ ػضؼف ػسوارغ ؽ
ػاألخرى.

 اُٞعٚ اُوٖٞه اَُبثغ 
إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ؽبٍ اُزؾو٤ن ٓغ ادلتزْٜ / اثتوا٤ْٛ ٓزتٞيل . أصجزتذ ثتلاءح ػ

ٓ٘بظيرٜب ُٚ ٝأٜٗب مل رزجني ثٚ أ١ إبثبد .. صْ ػتبكد ٝٗبهٚتذ مُتي ؽ٤٘ٔتب 
هوه ذلب ادلزْٜ ادلنًٞه ثؤٗٚ رؼوٗ ُِٚوة ٝاُزؼتن٣ت .. كؤصجزتذ أٜٗتب ٗبظورتٚ 

 صجزذ ٓب ثٚ ٖٓ إبثبد .. ثَ ٝؽووذ ٓؼٚ ثٕٞق أٗٚ رل٢٘ ػ٤ِٚ .ٝأ
 ٝٛنا إ كٍ 

مالدقؿام م.. مبرعؿفا ماظقاضعة محالماظؿقؼقؼمؼبمػذه مؼدلمسؾلماض رابماظـقابة صإمنا

وأغفامملم ـؾتمباألوراقمعاممتمبعدمذظؽمؼبماظؿقؼقؼماظذيمأجر فمععماٌذطقرمبقصػمأغفم

مذبينمسؾقفمم.

م

 اُٞعٚ اُوٖٞه اُضبٖٓ 
( ٝٓغ ....إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝثلٕٝ اُزؾو٤ن ٓغ ّبٛل اإلصجبد اُضب٢ٗ )اُ٘و٤ت /ػ

.. هوهد اؽبُخ اُو٤ٚخ ايل                     ا٤َُل ادلَزْبه / احملتب٢ٓ  ....اُ٘و٤ت / 
 اُؼبّ .. ٤ُووه ٤ٍبكرٚ اإلؽبُخ ايل زلٌٔخ اجل٘ب٣بد 

حاظةمورؾبمادؿقػاءماألوراقمبلؤالمإالمأنماظلقدماٌلؿصارم/ماحملاعلماظعاممرصضماإل

محالماظؿقؼقؼمؼبمػذهم ماظعاعة مؼؤطدماض رابماظـقابة معا موػق م.. اظ اب نمداظػلماظذطر

ماظقاضعةم..مإذمطقػم ـفلماظؿقؼقؼاتمدونمدؤالمربررمرب رماظؿقرؼاتم
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 ٝدلب ًبٕ مُي
دلة ومف جممة أوجو القصور أنفة البياف يضحي ظاىرا أف االتياـ الماثؿ قائـ عمي أ

واىية وبدوف تحقيقات جدية وأف ىناؾ العديد مف اإلجراءات الجوىرية التي كاف يجب اتخاذىا 
وأف إمساؾ النيابة عنيا إدي إلي تياتر ىذا االتياـ وعدـ ثبوتو في حؽ المتيميف بما يجدر 

 معو القضاء ببراءتيـ مما ىو مسند إلييـ .
 اُل٤َُ اُزبٍغ ُِرباءح 

ٖٓ روو٣و اُٞج٤ت اُْوػ٢ األ٢ِٕ ٝاُز٢ِ٤ٌٔ ُؼلّ  ثٞالٕ اُل٤َُ ادلَزٔل
ٕالؽ٤زٚ إلصجبد َٗجخ االرٜبّ ادلبصَ أل١ ٖٓ ادلزٜٔني ادلبصِني .. كٚال ػٖ أٗٚ 
فال ٖٓ اُج٤بٗبد ٝاُ٘زبئظ اُز٢ ًبٕ جيت اُزَٕٞ ا٤ُٜب .. كٚال ػٖ اػلاكٙ 

 ػ٢ ٗلَٚ .كٕٝ ْٙ األٝهام اجلٞٛو٣خ اُز٢ ِٝجٜب اُٞج٤ت اُْو
 ٝهام االرٜبّ ادلبصَثبٍزوواء أ

وعمي األخص منيا تقرير مصمحة الطب الشرعي األوؿ .. يتضح أنو عجز عف التوصؿ  
 إلي أي نتيجة تنفيذا لميمتو المكمؼ بيا مف قبؿ النيابة العامة لسببيف :

 األٍٝ 
سدممإرصاقموورودمعذطرةماظـقابةماظعاعةماظصارحةمظظروفموعلبلاتماظقاضعةماظرمطانمم

م  مصببمأن م/ ماٌرحقم مىـة مو صرضبف مصقةف محال مظدؼف )اجملينمسؾقفمم.....رصؼ

ماألول(م.

م

 اُضب٢ٗ 
مبصأنمم مخاصة ممتمعـم دخلتمجراحقة ماظرم ةػمعا ماظ ؾقة ماألوراق مإرصاق سدم

ماىرحماحملقطمبقلارماظةدرم.

وػـامؼؿ حمأنماظـقابةماظعاعةمأردؾتماٌذطرةماٌ ؾقبةمإظلماظ ؾقبماظصرسلم..مإالمم

ملم ردؾماألوراقماظ ؾقةمظؾؿدخلتماىراحقةماٌذطقرةمواٌ ؾقبةم..موععمذظؽمع لمأغفام

اظ ؾقبماظصرسلمؼبمإسدادم ؼرؼرهماظؿؽؿقؾلم..مدنمبقانمأنثرماألوراقماظـاضةةمواظرمملمؼؼدمم

إظقفمؼبمغؿائجمحبـفموصقةفمظؾفـةم..موػقماألعرماظذيمؼعقبمػذاماظؿؼرؼرموؼـريماظصؽمواظرؼؾةم
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مؼبمصقؿفم.

 ٌ ٛنا كؾَت٤ُ
ػصفظتػطنػاضغطغنػأمػػوسؽػرغبػأخرم ػدوان ػضمػغردػبفضتػرغرػتحدغدػجؼظػاإلطالق) ..

اضغدفرػأمػاألطفم(ػوصذاػضمػغحددػاتجفهػاإلطالقػ)ورطفػإذاػصفنػطنػأرضؽػألدغلػأوػاضطصسػأوػ
سؽػاضوضعػاضططتدل(ػصطفػضمػغحددػظوعػاضدالحػاضطدتخدمػسؽػاإلصفبفتػرطفػإذاػصفنػدالحػ

ػطبظجظػأوػطددسػأوػخرطوشػ.ػآضؽػأو
 ًٔب ػبة ٛنا اُزوو٣و

ؼػ ـمإظلمادؿقاظةم ةقرمأنمؼؽقنماإلرلقمؼبماىفةماألعاعقةمظؾلقارةم،موأنمأغفمملمم

 ةقبماجملينمسؾقفماألولمو ردؼفمضؿقلم..موالم ةقبماجملينمسؾقفماظـاغلم)اظلائؼ(مبأذىم..م

مخؾػفم؟!.مرشؿمإضرارماألخريمبأنماجملينمسؾقفماألولمطانمصبؾس

 ٝٛنا اُزوو٣و ٓؼ٤ت أ٣ٚب 
بطدمػاضجزمػواضغػغنػحغثػجفنتػظتغجتػػسضغفضظػتحتطلػأصثرػطنػاحتطفلػ..ػحغثػ
أوردػبؾظػػالػطفظعػطنػجوازػحدوثػاضواشطظػوسقػتصوغرػاضظغفبظػاضطفطظػ..ػوحغثػأنػاضواشطظػ

ػا ػضدي ػجفزطظ ػوزؽ ػثفبتظ ػزغر ػتصون ػبفألحري ػسؿظؼف ػاضظغفبظ ػوجدان ػسؽ ضطبغبػطضطربظ
ػاضذررؽػ.

 ٛنا .. ٝؽ٤ش رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
ٌامطاغتماألحؽاممؼبماٌقادماىـائقةمصببمأنم ؾينمسؾلماىزممواظقؼنمالمسؾلم 

عـمضاغقنماإلجراءاتماىـائقةمأنمم310اظظـمواالحؿؿالم،موطانماظصارعمؼقجبمؼبماٌادةم

م ماٌلؿقجؾة ماظقاضعة مبقان مسؾل مباإلداغة محؽؿ مطؾ مأرطانمؼصؿؿؾ مبف م ؿقؼؼ مبقاغا ظؾعؼقبة

منثؾقتموضقسفام ماحملؽؿة ماظرمادؿكؾةتمعـفا مواألدظة اىرميةمواظظروفماظرموضعتمصقفا

محؿكمؼؿ حم م: ماإلداغة ماظرمادؿكؾةتمعـفا مبإؼرادمعؤديماألدظة موأنم ؾؿزم عـماٌؿفؿم،

معـمسؾارة موطانماٌؼةقد م، مضاصرا مطانمايؽؿ موإال معأخذػا مودلعة مادؿدالهلا بقانمموجف

اظقاضعةماظقاردةمباٌادةمداظػةماظؾقانمػقمأنمؼـؾتمضاضلماٌقضقعمؼبمحؽؿفمطؾماألصعالم

معصقبام مايؽؿ مػذا مؼؽقن مإال مؼـؾغل موأغف م، ماىرمية مأرطان معـفا م ؿؽقن ماظر واٌؼاصد

بإعبالمأومإؼفاممؼؿعذرمععفم ؾنمعديمصقؿفمعـمصلادهمؼبماظؿ ؾقؼماظؼاغقغلمسؾلمواضعةم
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مؼ موػق مغؼؾفمعـماظدسقىم، مأو مأنثؾؿف مصقؿا مشاع ة مأو مجاءتمأدؾابفمذبؿؾة ؽقنمطذظؽمطؾؿا

مأومطاغتمبةددماظردمسؾلم وضائعمدقاءمطاغتمعؿعؾؼةمبؾقانم قاصرمأرطانماىرميةمأومزروصفا

مطاغتمأدؾابفم مأو ماظعؿقم مسؾلمأوجف ماإلداغة مبعـاصر مطاغتمعؿةؾة مأو ماهلاعة ماظدصاع أوجف

لمصؽر فمعـمحقثم رطقزػامؼبمعقضقعماظدسقىمؼصقبفاماالض رابماظذيمؼـؾئمسـماخؿل

وسـاصرماظقاضعةملامالمميؽـمععفمادؿكلصمعؼقعا فمدقاءمعامؼؿعؾؼمعـفامبقاضعةماظدسقىمأوم

مباظؿ ؾقؼماظؼاغقغلموؼعفزمربؽؿةماظـؼضمسـمإسؿالمرضابؿفامسؾلماظقجفماظةققحم.

 (3/12/2815ؽ ةا ط  85ب ةط  21819)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

ال يصدؽ عمي تقرير الطب الشرعي وصؼ الدليؿ الجاـز اليقيني األمر الذي يجعؿ  وحيث 
االتياـ الماثؿ برمتو قائـ بث سند وذلؾ لسقوط األدلة التي ساقتيا النيابة العامة تدليث عميو 

 الواحد تمو األخر .. وىو األمر الذي يجعؿ ىذا االتياـ خالي مف الدليؿ وعاري مف الصحة .
 ٚ ث٘بء ػ٤ِ
 ٣ِزٌٔ ادلزْٜ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞهوح احلٌْ 

 ععراءت  ممه ر  م ةد إب   . 
  ص ؿ ابمتلـ             

 
  ابملهمب               
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 اُلائوح ..............   
 

 ٓنًوح ثبُلكبع ٓولٓٚ 
 ٖٓ 
 

 ٓزْٜ صبٕ         ا٤َُل / .................... 
 
 

 ٙتتتتتتتتتتتتتل
 

 ٍِٞخ ارٜبّ          ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
 

 ٝمُي يف اُو٤ٚخ ههْ .... َُ٘خ ..... ع٘ب٣بد ......  
 ٝادلو٤لح ثوهْ ..... َُ٘خ ....  ٢ًِ ،،،،،   

  -/-/-ٝاحمللك ُ٘ظوٛب عَِخ 
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 www.HamdyKhalifa.com ك :  

ػػاضطوضوع
 تيمت النيابة العامة المتيـ الثاني وخخروف وىـ :ا 

معؿفؿمأولمممممممم...........................م-

معؿفؿمنثاظثممممممم..........................ممم-

معؿفؿمرابعممممممم..........................م-

معؿفؿمخاعسممممممم..........................م-

معؿفؿمدادسممممممم..........................م-

 .. ملهفظط ابأهررة بدائرة .....  اللؽ عا   ..  -/-/-أةلـ فب  ـ  وذلؾ بزعـ  
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 .....ابمع ةػػط عهبتلأ أػػهت ابمما صػػط بامةةػػب عا ػػ  /  -السػػيارة رقػػـ  أرػػر مةلػػ ؿ  - سػػرقوا -2
ابمعاػػػػػغ ابةأػػػػػد   ابلػػػػػهتؼ ابةػػػػػ اؿ ابمعػػػػػ ف  صػػػػػسه  مأػػػػػدارا ،    ..... ع ػػػػػهدة ابمةةػػػػػب عا ػػػػػ  / 

اب اعػػق عا لمػػه عػػأف  وكػػاف ذلػػؾ بطريػػؽ اإلكػػراهعهبتلأ أػػهت ابمما صػػط بامةةػػب عا ػػ  األ ؿ ، 
وأشير الثاني في وجو المجنػي ا ت عس رمه إعهف   ررمه عهبطر ؽ ابثهـ م تأا ف تاؾ اب  هرة 

حػػاؿ عةػػ    وجذبػػو الثالػػثدا إ ػػه  عهإل ػػذاء )عةدع ػػط ررطػػ ش( ملػػد عميػػو الثػػاني سػػثحا ناريػػا
"مطػ اة" ف ػا ا عػذبؾ مأه متػ   أةزبػ   عػذبؾ مػف اب ػ هرة  فػر ا علػه  حمؿ أحػدىـ سػثح أبػيض

 ل ةةػػػذ عػػػهم ا عتثصػػػ ب ع ةػػػب األر ػػػر  تست  ػػػ   وبصػػػحبتيـ المجنػػػي عميػػػو األوؿرػػػهرع ف 
ةل  ابمعػ ف عهبتلأ أػهت  تمصة ا عتاؾ اب   اط ابأصر ط مف اال ت الء عاب ابم ر عهت عاب اب

. 
عػد ف أمػر ألػد ابلصػهـ ابمرتصػ ف عػذبؾ  .....المجني عميػو /  - آرر مةل ؿ  - او احتجز  -1

م ػػتأال  بػػأف اعترضػػوا طريػػؽ سػػيره فػػب   ػػر األلػػ اؿ ابتػػب تصػػرح علػػه ابأػػ اة ف  اباػػ اةح ، 
  رػالؿ  عػذع   لمده يوميف ظؿ ملتةزا ع   لمعقار محؿ سكنيـ  هرت   اعتهد   عتاؾ اب  هرة 

تاؾ ابسترة عتثذ عهت عدة ػط عػأف عػهم ا عتأ  ػد  عػهأل الؿ ابلد د ػط  تثػد ا عا ػ   ػرعه عه ػترداـ 
 عمؤررة اب الح ابةهر  م   ع ابتلمط اباهباط ، فألدا ا ع  اإلصػهعهت "  قطعة خشبية" أداة 

 ابمع ةط عهأل راؽ عاب ابةل  ابمع ف عهبتلأ أهت .

 م  رف )عةدع ط ررط ش( .   ر حازوا وأحرزوا سثحا ناريا -3

)طاأػػط( ممػػه ت ػػتثمؿ عاػػب ماػػؿ اب ػػالح ابةػػهر  أةػػؼ ابع ػػهف د ف أف  حػػازوا وأحػػرزوا ذخػػائر -5
  ص ف مررصه بلـ عل هزت  أ  إلراز  .

 . )مطواة قرف غزاؿ(ع  ر ترر ص  الح أع ض  حرزواوأحازوا  -0

 ٖٝٓ صْ 
مماظقاردةمبأعرماإلحاظةم..مراظؾتماظـقابةماظعاعةمبعؼابماٌؿفؿنماظلؿةموصؼمعقادماال فا

ماظذيم موػقماألعر ماظلـدموبارؾةم.. علؿـدةمؼبمذظؽمإظلمضائؿةمأدظةمنثؾقتمواػقةموععدوعة

مإظلماظؼ اءم مؼلؾسمباظ رورة مسؾلمسبق مإجراءا ف موبارؾف مععقبمدـده ماال فام صبعؾمػذا

مبرباءةمماٌؿفؿماظـاغلمعـفم.

ػاضوشفئع
ابملرر المستيمة بالمحضر عة  األ راؽ تراص  اعثهت االتلهـ ابمهاؿ ل عمه أ سرت 
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اب هعط اب الدة م هءا ..  -/-/-والمؤرخ .. رة س ابتلأ أهت ب..... .....عمثرفط ابةأ ب / 
 مقررا مف خثلو "

مبمغا بأنو حاؿ سيره )ابمةةب عا   اباهةب( إبب د  اف ابأ ـ بحضور المدعو/ ..... 
 ذبؾ أاةهء   ر  عهبطر ؽ مه لتي يعمؿ سائؽ عمييا( وا) 2813عهب  هرة مهرصط ت   ته أفةزا م د ؿ 

)ابمةةب عا   األ ؿ(  مهبؾ اب  هرة المدعو/ .....  عصلعت  كمبوند ..... ، وكمبوند ..... ع ف 
 ة باألولي :  ذبؾ مف ععؿ   هرت ف تعرض لواقعة اختطاؼ السيارة وبيا المدعو/..... .. 

 والثانيةوكاف يستقميا ثثثة أشخاص ، صلاب ابا ف  (.....  ر صب تلمؿ ب لهت مثدة ط أرعهـ )
أ  أف ةماط ابمتلم ف ل ب ر ا ط وكاف يستقميا شخص واحد ):   هرة لمراء ابا ف  ةلؿ ة عله 

 قرر المجني عميو الثاني باألتي :ابمذص ر فأط أرعق أ رهص(  عف تسص ؿ اب اعثط 
صباح كؿ يوـ زب  عهبتةمق األ ؿ  مثتهد ابذرهب إبب مةأنو سائؽ لممجني عميو األوؿ .. 

في الثامنة والنصؼ اـ تلرصه الساعة السابعة صباحا ..  -/-/-..  عهبسثؿ ت ة  إب   اب ـ  
.  عهبسثؿ  صال إبب ابعةؾ  عهـ عهةتظهر ابمةةب عا   ...عمد ةط ..... البنؾ متةل ف ةل  صباحا 

.. "  ..." كارفور   ذرعه إبب لمه أةوكاف المفترض األ ؿ رهرج ابعةؾ  عثد ااث  هعط ررج ب  
" مترو ماركت " صعهله( فأرعر  ابمةةب عا   األ ؿ عهبت ة  إبب 9ر38 ل ث صهف اب عت معصرا )

بسيارة جيب شيروكي ف ةةه "مترو ماركت" عهبثمؿ  أاةهء ت ةللمه ةل  "كارفور" بل ف أف  عدأ 
ثثثة رعط مف اب  هرة األ بب  .. اـومف خمفيا سيارة حمراء الموف تأطق ابطر ؽ عا   .. 

) عهـ ع ع ( وأمره بالنزوؿ مف السيارة )عةدع ط( .. ت ة  إب   أشخاص أحدىـ يحمؿ سثحا ناريا 
 اـ عهـ اب رصهف اآلرراف ع لع  مف اب  هرة متثد ف عا   عهب رب .

 
 صْ هبّ 

مكػاف  الحامػؿ لمبندقيػة بػالركوب بػالخمؼ بجػوار المجنػي عميػو األوؿ وركػب أخػر الشخص
 .. مأررا عأف رهتس   صهفط أ راع  صهةت عهب  هرة .السائؽ ثـ فروا جميعا بالسيارات الثثث 

 كٔب ًبٕ ٓ٘ٚ )ؽَجٔب ٣يػْ(
متصػػال عز ةػػط إال أف قػػاـ باسػػتيقاؼ إحػػدى السػػيارات واسػػتخدـ اليػػاتؼ المحمػػوؿ لقائػػدىا  

 اتصؿ بشرطة النجدة . ثـابمةةب عا   األ ؿ  أرعرره عأة  تـ ارتطهف   ررع ا ع  هرت  ، 
 صْ هبٓذ ا٤َُبهح اُز٢ اٍزٞهلٜب 

عت صػػ ا  إبػػب ابةهمثػػط )ملػػؿ عمػػؿ ابمةةػػب عا ػػ  األ ؿ(  أعا لػػـ عهب اعثػػط .. فأل ػػر   إبػػب  
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 ع ـ اب رطط .
 ٝأهكف هبئال 

بأغذفمسؾذذؿمبعذذدمذظذذؽمأنماظلذذقارةماىقذبماٌلذذؿكدعةمؼبماظقاضعذذةم ع ؾذذتمسـذذدمعذذقلممم 

م؟!.موطقػمسؾؿمبذظؽمملمؼقضح فاماغػفرتم؟!مصؿـمأؼـماىاععةماظػرغلقةموإحدىمسفل

 ٝأهكف اَُبئن ادلنًٞه 
بأف الواقعة لـ تستغرؽ سوي أرب  دقائؽ ، وأنو لػـ يكػف ىنػاؾ مػاره ، ولػـ يسػتط  تحديػد  

صمػػه عػػرر عأةػػ   ثمػػؿ بػػد  ابمةةػػب عا ػػ  األ ؿ مةػػذ أرعػػق  أوصػػاؼ األشػػخاص القػػائميف بالواقعػػة ..
وأنػو كػاف عػ ف ابمةةػب عا ػ  األ ؿ  عػ ف أ   ػرص .. بوجود أي خثفػات وأنو ال يعمـ  ػة ات .. 

 يعاممو معاممة حسنو .
 ٝػوت ٓب رولّ .. ٝثلٕٝ اصجبد 

االغؿؼالمإظلمحقثمعؽانماظلقارةماىقبموطقػممتماظعؾؿمبأغفام ع ؾتم..مأنثؾتمربذررمم 

ضؿفامؼبماحمل ذرمماحمل رمأغفممتماظؿقػظمسؾلماظلقارةماظرمباظؽصػمسـفام ؾنمأغفامعؾؾغمبلر

م.م.....لـمؼدسلم/مم...ظلـةمم...رضؿ

 اَُبػخ اُواثؼخ َٓبءا  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
محضػػر أورد مػػف خثلػػو زاعمػػا بأنػػو بػػإجراء معهلػػث( .............) رةػػ س .حػػرر الرائػػد /  

 ردت مثا مػػػهت التحقيقػػات وجمػػ  المعمومػػات بمعرفتػػو شخصػػيا حػػوؿ الواقعػػة المبمػػغ عنيػػا .. 
 ثمانية أشخاص ىـ :مسهدره أف  راء ارتصهب رذ  اب اعثط  مؤصدة

م.................(م1)

م.................(م2)

م.................(م3)

م.................(م4)

م.................م(5)م

م.................(م6)

م.................(مذكصمؼدسلم/م7)م

م.................(موأخرمؼدسلم/م8)
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 هكف ثؤٕ رِي ٝأ
باسػػتخداـ أسػػمحة ناريػػة ابمصػػهدر اب ػػر ط أصػػدت عأ ػػهـ  ػػهبسب ابػػذصر عرطػػؼ ابمةةػػب عا ػػ   
إلطػالؽ  ػػرال  لممسػاومة عميػو  ذبػؾ " ... " بمدينػة  التةػهز  فػب إلػدى اب ػأؽ اب ػصة ط خليػة .. 

 مقابؿ عشريف مميوف جنيو مف والده .
 ٛنا .. ٝث٘بء ػ٢ِ ٛنا احملٚو ٓؼلّٝ اَُ٘ل 

 ُنًو ٝاجملِٜخ ػجبهارٚ آٗق ا
ل ػػػػهر أةسػػػػب ابػػػػذصر   طاػػػػب ملػػػػرر ابمل ػػػػر مػػػػف ابة هعػػػػط ابثهمػػػػط إصػػػػدار اإلذف ع ػػػػعط  ا 

 !!. ...وتفتيش مسكنيـ الكائف بمدينة  تست  لـ 
 َٓبءا  5اَُبػخ  -/-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 

مأرؿأغتمظؾؿقرؼاتماٌزسقعةمعـمسدعفم.....غقابةمأعرتم م–..مدونماإلذارةمإظلمأغفا

وضؾطماألدؾقةمم–إح ارماٌؿفؿنماظـؿاغقةماٌذطقرةمأمساؤػؿممبق رماظؿقرؼاتمب ؾطمو

ماظـارؼةمواظلقارةماٌلؿكدعةمؼبماظقاضعةم.

 ِٓؾٞظخ
النيابة العامة عما إذا كانت مختصة مكانيا مف لـ تصرح 

عدمو .. كما لـ تصرح بأنيا اطمأنت لمتحريات مف عدمو ، 
ذف ، واألكثر مف ذلؾ .. كما لـ تورد نطاقا زمنيا ومكانيا لإل

 فإنيا لـ تصرح ولـ تأذف بتفتيش أي مف المتيميف .
 

 ٝث٘بء ػ٢ِ ٛنا اإلمٕ اُجبَٝ ثٞالٕ ِٓٞن ٛنا 
د مػف أ ر صػباحا  00السػاعة  -/-/-مل ػر مػؤرخ  – هبؼ ابػذصر  – .....حرر الرائد /  

وتفتيشػيـ بلػؽ فػب ابأػعض عاػب ابمتلمػ ف أة  مةل  االذي زعـ رالب  .. أة  عةهء عاب إذف ابة هعط 
..  عثمػػؿ ابتلر ػػهت تعػػ ف بػػ   ةػػ د ابمةةػػب عا ػػ   .....فقػػد انتقػػؿ إلػػي مدينػػة )عهبمرهبسػػط بالأ أػػط( 
 .................األ ؿ دارؿ اب أط 

 ٝػ٤ِٚ .. كول هبّ مبلاٛٔخ ادلٌبٕ 
.. مأ ػػد عميػػو األوؿ .. وبصػػحبتيـ المجنػػي  زعػػـ أةػػ   ةػػد ابمتلمػػ ف األ ؿ  اباػػهةب  اباهبػػث  

.. أةلػه ةت ةػط وزعػـ بػث سػند ع ال ؿ لد د ط ،  ع  إصػهعهت ععػهرة عػف صػدمهت عهب ةػ   ابرععػط .. 
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)مال ظػػػط : ابتثػػػد  عا ػػػ  عهب ػػػرب برف ػػػ  إعطػػػهةلـ ابػػػرعـ اب ػػػر  بصػػػر ت االةتمػػػهف ابرهصػػػط عػػػ  
 .. فأهـ عسؾ ع  د  . ابمةةب عا   ذات  بـ  أرر عذبؾ تمهمه(

 ٝأهكف ٓووها 
 ...مدينػة  – ...بأف شػركائيـ متواجػديف حاليػا أة  عمةهع ط ابمتلم ف اباالاط األ اةؿ أفػهد ا  

 أةلػـ تاأػ ا مػةلـ وأنيػـ مسػتعدوف لإلرشػاد عػنيـ .. مثلـ اب  هرة ابرهصط عهبمةةب عا   األ ؿ .. 
 اتصهؿ  س د عأد ملـ .

 كيػْ زلوه احملٚو 
 لهؿ ذبؾ  ػمق  داخؿ مسكف المتيميف !!! بعمؿ كميف مستتر فب م لد   ةمهةب أة  عهـ 

صػػ ت اب ػػعهط فػػب ابأػػ ات ابمرافأػػط  عػػد عػػهم ا ع ػػعط صػػال مػػف )ابمػػتلـ ابراعػػق  ابرػػهمس  اب ػػهدس( 
.. أفػهد ا عػأةلـ مرتصعػب اب اعثػػط وبمناقشػتيـ كمػػا قػرر م ػتأا ف اب ػ هرة ماػؾ ابمةةػب عا ػ  األ ؿ .. 

 .   مثلمه  رصهف آرراف 
 ٚبثٜ ًٔب اػرتكٞا ؽَت ىػْ اُ

أف المتيمػػػيف )الرابػػػ  ، الخػػػامس ، السػػػادس( كػػػاف يسػػػتقموف السػػػيارة الجيػػػب .. وكػػػاف 
.. بػأف المتيمػيف )األوؿ والثػاني والثالػث( كػانوا  كمػا أضػافوا.. يحوز بندقيػة خليػة .. ....المتيـ/

)وىػذا كمػو بػرغـ أف اػـ فػر ا إبػب ل ػث مصػهف  ػعطلـ مستقميف السيارة األخرى لتأميف الواقعػة .. 
 مقدـ البثغ قرر صراحة بأف المتيميف جميعا بالسيارتيف كانوا أربعة أشخاص فقط!!!!(.

 ٝثال ٍ٘ل هوه 
باالتصػػاؿ بوالػػده إلخبػػاره .. عػػهم ا عإةعػػهر ابمةةػػب عا ػػ  دوف تحديػػد المقصػػوديف عػػأةلـ ..  

واقعػػة )المجنػػي عميػػو ذاتػػو لػػـ يقػػرر بيػػذه الما ػػ ف ةة ػػ   28عهرتطهفػػ   ابسد ػػط ابمطا عػػط  عػػدرره 
 المكذوبة( .

 ٝػوت مُي أصجذ زلوه احملٚو ثؤٗٚ 
متمهرؼذذزمػذذا ػمربؿذذقلمضذذؾطمحبذذقزةماٌذذؿفؿنم)بذذلمهدؼذذدمأيمعذذـفؿ(موطذذذام -1

محاصظةمغؼقدماجملينمسؾقفم.

متمهرؼزمع قاةمضرنمشزالم..م،مطذامرؾؼمخررقشممتمضؾ فؿامحبقزةماٌذؿفؿنمم -2

 )دونمهدؼدمأيمعـفؿ(م.
جـقفمضؾطمحبقزةماٌؿفؿنم)بذدونمهدؼذدمأيمممم1420متمهرؼزمعؾؾغمعاظلمضدرهم -3
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 عـفؿ(م....................................مإظلمأخرمذظؽم.
 ِٓؾٞظخ ٛبٓخ 

ما قرره الضابط بختاـ محضره يفيد بما ال يدع مجػاال لمشػؾ 
أنػػو قػػاـ بتفتػػيش المتيمػػيف ومكػػاف الضػػبط دوف إذف مػػف النيابػػة 

 وبالمخالفة لإلذف الصادر !!!!!!!!!!.
ػػعذاػ..ػوبطرضػاألوراقػرضؽػاضظغفبظػاضطفطظ
ػسػدػتوضتػاضتحػغقػرضؽػاضظحوػاضتفضؽ

 )اَُبئن( ٝاجمل٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ  .....ثَئاٍ ادللػٞ/ 
أمػا  أ ػهؼ أةػ  ا ػتطهع رؤ ػط اب ػ هرة ابة ػب  رؤ ػط أرعهملػه .. رتؿ ذات أقوالو ببثغػو .. 

ىػػـ أربعػػة د أف ابمتلمػػ ف  مرتصعػػب اب اعثػػط  أصػػ السػػيارة األخػػرى فػػث يعمػػـ ليػػا ماركػػة أو رقػػـ ؟!!
 ؟!!.دوف إصابات ،  أة  تـ ابتثد  عا   عهب رب فب  ةل  )عهبع صس( أشخاص فقط 

 أصد عاب عدـ  ة د  ل د با اعثط ؟! اـ  زعـ عأةػ  أ عػؼ إلػدى اب ػ هرات ال ػتثمهؿ رػهتؼ 
 عهةدره )فص ؼ بـ  صف رةهؾ مهر  ؟!(.

 . كووه .....٤ٚ / ٝػوت مُي .. مت ٍئاٍ اجمل٢٘ ػِ
عػػذات أعػػ اؿ  ػػهعأ  فػػب رصػػ ص  اعثػػط اال ػػت أهؼ .. م ػػ سه عػػأف ابمتلمػػ ف مػػه أف تلرصػػ ا  

 )عهم ا ع رع ( .الغمامة وكمما حاوؿ نزع ىذه ..  )بتعصيب عينيو(عهب  هرات لتى عهم ا 
 ِٓؾٞظخ ٛبٓخ 

س ذائفؿممأيمأنماظ ربماٌزسقممطانمغؿقفةمرباوظةمغزسفمظغ اءماظعذنموظذقسمظرص ذفمإممم 

ماظرضؿماظلريمظؾ اضاتماالئؿؿانمطؿامزسؿمضابطماظؿقرؼاتمواظؼؾضماظؾارؾنم.

 ٝأٙبف اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ هبئال 
أف ابمرتطسػػػ ف بػػػ  ت ةلػػػ ا عػػػ  إبػػػب مصػػػهف ر سػػػب ع  تػػػ  صالػػػه صػػػ  ر  )د ر  الػػػد(  فػػػب اب ػػػـ   

د ط .. إبػب أف ل ػرت ابتهبب اةتأا ا ع  إبب ل ث تـ اب عط .. صمه عرر عأة  صهف مأ د ع ا اط لد 
 اب رطط  لررت  .

 ٝػٖ ٓٞإلبد ا٤َُبهرني ٓورٌج٢ اُٞاهؼخ 
أعذاماظـاغقذةم..مصؽاغذتممممم90عقدؼذؾممضررمبأنماألوظلمعارطةمجقبمذذروطلمطقؾذلماظؾذقنمممم 
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مغبراءماظؾقنمالمؼعؾؿمغقسفام؟!.

 ًٔب أهكف هبئال 
صػػهف  لمػػؿ عػػأف ألػػد ابمتلمػػ ف صػػهف  لمػػؿ عةدع ػػط ررطػػ ش  أرػػر صػػهف  لمػػؿ طعةةػػط  أرػػر 

 " قرف غزاؿ " .مط اة 
 ٛنا ٝثؼوٗ ادلزٜٔني ادلٚجٞٝني ػ٢ِ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ كول 

  مأررا عأة  صهف ابلهمؿ با الح ابةهر  )عةدع ط ررط ش( .فقد تعرؼ عمي المتيـ األوؿ .. 
  مأررا عأة  ابأهةـ عإةزاؿ اب هةؽ مف اب  هرة ماص  .كما تعرؼ عمي المتيـ الثاني .. 
 هردرـ فب اب اعثط !!!؟.قي المتيميف كما قرر بأف با  
  صهة ا مت اةد ف )بـ  تـ  عطلـ( عاب األعؿ كما قرر بأف ثمة أشخاص خخريف

  رص ف!!؟.
  مؤرر  تارة : صهة ا عد تثد ا عا   عهب رب م تردم ف ، كما قرر بأف المتيميف جميعا

 عأ د لـ .وتارة الثالثة : عطثط ر ب ، وتارة أخري اب الح ابةهر  ، 
 ٛنا .. ٝمب٘بظوح ا٤ُ٘بثخ ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ 

صػػهعهت متة عػػط مػػف صػػدمهت  تعػػ ف  ةػػ د إصػػهعهت عد ػػدة مةلػػه  ةػػ د تػػ ـر  ػػد د عػػهبث ف ،  ا 
   لةهت فب أةلهء ة د  .

 ٝػٖ هٖل ادلزٜٔني 
عػػأةلـ تلػػدا ا مػػق أرا تػػ  وأنػػو عمػػـ ابرهصػػط خطفػػو وسػػرقة أشػػيائو عػػرر عػػأف عصػػدرـ صػػهف  

 ـ ومف أخبره بذلؾ لـ يفصح؟!!(.طالبيف فديو )فكيؼ عم
  ٝؽ٤ش أػبكد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍئاٍ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ اُضب٢ٗ )اَُبئن( ٓووه ثتؤٗٚ

.. رػ  مػف صػهف بػأف المػتيـ األوؿ  عثر لـ عا   عػرر يستطي  التعرؼ عمي المتيميف .. 
مػا تعػرؼ ك عػرر عأةػ  مػف ةذعػ  رػهرج اب ػ هرة ، .. كما تعرؼ عمػي الثػاني  لمؿ اب الح ابةهر  ، 
 .. مأررا عأة   هةؽ اب  هرة ابلمراء . عمي المتيـ الخامس

   .. هوه .....ٛنا .. ٝثَئاٍ ادلزْٜ األٍٝ / 
.. .....فػب مد ةػط بشػقة عمػاؿ  أ ػهؼ عأةػ   أػ ـ  بإنكار كافػة االتيامػات المسػندة إليػو .. 

 رػ  ال  ثاػـ وفي الفجػر حضػرت الشػرطة .. وقامػت بػالقبض عمػييـ وتوجيػت بيػـ إلػي ..... .. 
السػاعة الخامسػة فجػرا  -/-/-بتػاريخ  بء عف م أبط ابرطؼ .. مأررا عأف  اعثط اب عط تمػت 
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 . ..... صهف مت اةدا ع صف ابثمهؿ ألة   ثمؿ فب مصةق عمد ةط .. 
 ٝهوه ثؤٕ اُْوٝخ 

عهمت عتست    ذات ه  صذا تست ش اب رفط ابتب صهف ةهةـ ف له  بـ 
  ثار ا عاب  بء ممة ع .

 ٞاعٜزٚ ثؤهٞاٍ اجمل٢٘ ػ٤ِٚ األٍٝ ٝمب
عػػرر عأةػػ  ال  ثاػػـ  ػػبء عػػف ذبػػؾ ..  بػػـ تصػػدر عةػػ  رػػذ  األفثػػهؿ ..  ال  ثاػػـ بمػػهذا  ػػدعب  

 عا   ابمةةب عا لمه عذبؾ .
   .. ٓووه .....ًٔب مت ٍئاٍ ادلزْٜ اُضب٢ٗ / 

مػف ةلػهز  أ ػهؼ عأةػ  صػهف  أػؼ عهب ػهرع عػهبأرب بإنكار كافة االتيامات المسػندة إليػو ..  
قامػا بػالقبض ةزؿ مةله  رصػ ف ميكروباص مةتظرا ألد األ رهص ..  ف ةئ ع  هرة  .....مد ةط 
وتـ عمؿ محضر بزعـ أنو خطؼ شخص .. وىو لـ يفعػؿ  ..... ت ةل ا ع  إبب ع ـ  رطط عميو 
 ذلؾ .

 ًٔب أٙبف ثؤٗٚ 
.. قػرر ةةػب عا لمػه  عم اةلتػ  عػأع اؿ ابمقاموا بتفتيشو ولـ يعثروا معو عمي أي شيء ..  

.. صمػػه أةصػػر ةمػػهع مػػه ةػػػهء بػػأف ذلػػؾ لػػـ يحػػدث منػػػو .. وال يعمػػـ سػػبب إدعاؤىمػػا عميػػػو بػػذلؾ 
 عمل ر  ابتلر هت  اب عط ..  ةسب عالعت  تمهمه عأ  مف ابمتلم ف .

   .. هوه .....ٛنا ٝثَئاٍ ادلزْٜ اُضبُش / 
 .....كػػاف يػػذىب لمدينػػة أحيانػػا  أ ػػهؼ عأةػػ  ر كافػػة االتيامػػات الموجيػػة إليػػو .. بإنكػػا

..  ل ػث أةػ  أ ؿ أمػس ذرػػب ومػنيـ المػتيـ الثػاني والخػامس والسػادس بمأهعاػط أ ػرهص  ثػرفلـ 
فقػرروا لػو ف ػأبلـ عةػ   بمػهذا تػـ تأ  ػد  .. .. فوجد لػدييـ شػخص مقيػد ومغمػي العينػيف .. إب لـ 

.. وىػػػـ سػػػوؼ بأنػػػو ال عثقػػػة لػػػو بػػػاألمر .. ذلػػػؾ أف والػػػد ىػػػذا الشػػػخص مػػػديف آلخػػػريف بمػػػاؿ 
با ػأط وفي اليـو التالي ذىب .. ..... أ هؼ عأة   هدر اب أط ف را مق  أ أ  / يحضروىا منو .. 

حتى حضرت الشػرطة فجػرا وقامػت بػالقبض مرة أرر   ةاس مق  هبسب ابذصر  عهـ عهبمع ت مثلـ 
 د . صهف مث  ابمتلـ األ ؿ  اباهةب  ابرهمس .. ف ال عف ابرةؿ ابذ  صهف مأ عمييـ .. 

   هوه ......ٛنا .. ٝثَئاٍ ادلزْٜ اُواثغ / 
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 أ ػػهؼ عأةػػ  صػػهف فػػب عماػػ   اةتلػػب مةػػ  اب ػػهعط بإنكػػار كافػػة االتيامػػات المسػػندة إليػػو .. 
 عهب ػؤاؿ عةػ  فأػرر بػ  وتوجو إلي الشقة )شػقة العمػاؿ( فوجػد شػخص غريػب .. ابرهم ط م ػهءا 
.. اػػـ فػػ ةئ عل ػػ ر مػػي فمػػوس أف ىنػػاؾ مشػػكمة وسػػوؼ يحصػػموف مػػف والػػده عابمػػتلـ اب ػػهدس 

 ةسػب عالعتػ  علػذ  اب اعثػط كما قرر بأنو قد تـ تفتيشو .. اب رطط  تـ ابأعض عا   مق اآلرػر ف .. 
ثػػػـ عػػػاد وقػػػرر بأنػػػو ال عثقػػػة لػػػو تمهمػػػه مأػػػررا عػػػأف مرتصعلػػػه رػػػـ ابمػػػتلـ األ ؿ اباػػػهةب  اب ػػػهدس . 

 بالمتيميف األوؿ والثاني .
 .. هوه .....ٝثَئاٍ ادلزْٜ اخلبٌٓ / 

..  أ ػػػهؼ عأةػػػ  صػػػهف عػػػهةـ فػػػب م ػػػصة  ..  فػػػ ةئ كافػػػة االتيامػػػات المسػػػندة إليػػػو  نكػػػارإب
 ةسػب عالعتػ  ثـ إلػي ..... ثػـ إلػي النيابػة ..  .....وتذىب بو إلي مركز عهب رطط تأعض عا ػ  .. 

 عهب اعثط عرمتله .
 .. هوه .....ٝثَئاٍ ادلزْٜ اَُبكً / 

..  ..... – .....كػػاف فػػي منزلػػو ب أ ػػهؼ عأةػػ  إليػػو .. بإنكػػار كافػػة االتيامػػات المسػػندة  
ثػـ إلػي  .....وقاموا بضربو والتوجو بو إلي مركز شرطة  ل رت اب رطط  أبأت ابأعض عا   .. 

 القاىرة .
 أباف القبض عميو كاف برفقتو زوجتو / ىند محمد إماـ .. ونفي عثقتو تماما بالواقعة . 

٘ت٢ ػ٤ِتٚ األٍٝ ٤٘بثخ اُؼبٓخ روو٣و ٝج٢ خئ اجملٝهك ايل اُ /-/-ٛنا .. ٝثزبه٣ـ 
 ٕبكه ػٖ ادلَزْل٢ اجلٟٞ اُزق٢ٖٖ .. ٝهك ثٚ أٗٚ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ 

جذذذرحموخذذذزيمؼبماظلذذذاقماظقلذذذريم،موطذذذدعاتمعؿػرضذذذةمؼبم

اظػكذماألؼلرمواظرطؾؿنماظقلريمواظقؿينمععموجقدمطذدعاتمم

عؿػرضذذذةمباظقجذذذفمو ذذذقرممبذذذاظعقـنم،موطدعذذذفمباظقذذذدماظقلذذذريممم

وطدعفمباظةدرمععموجذقدمطلذرمؼبمسظؿذةماألغذػمممممواظقؿينم،م

ععموجذقدمأسذراضمجػذافمؼبمصذقرةماشبػذاضمضذغطماظذدممممممممم

مو لارعمب رباتماظؼؾبم.

 ٣بد ٝاُٚجٜ .. هوه ؾو.. زلوه زلٚو١ اُز.....ٛنا .. ٝثَئاٍ اُوائل / 
مػا م ػت رعه ابمػدة بمصػادرة السػرية م ػتث ةه بنفسػو ل ؿ اب اعثط قاـ بإجراء التحريات بأنو 

 -/-/-)حتػى تسػطير المحضػػر  لػدة م ػػهءا  عػت اإلعػالغ( اب ػهعط اب ا/-/-)ف حػدوث الواقعػة بػي
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 بما يعني حوالي يـو واحد فقط .م هءا(  4اب هعط 
 ٝأٙبف 

وتوجيػػػوا بػػػو إلػػػي مزرعػػػة عػػػأف تلر هتػػػ  أ ػػػسرت عػػػف ع ػػػهـ ابمتلمػػػ ف عرطػػػؼ ابمةةػػػب عا ػػػ   
.  أاةػػػهء ذبػػؾ اتصػػا ا عأرا ػػػط ابمةةػػب عا ػػػ  . .....اػػػـ ةأاػػ   إبػػب  ػػػأط عمد ةػػط ..  .....بمحافظػػة اؿ

  طاع ا فد   ع ر ف ما  ف ةة   .
 ِٓؾٞظخ :

ملمؼلذذذذؾؼمظذذذذفمأنمضذذذذررممبق ذذذذرماظؿقرؼذذذذاتمأنماٌذذذذؿفؿنم

ماص قؾقاماجملينمسؾقفمإظلمعزرسةمباظصرضقةم.

 ٝأهكف هبئال 
ف ،  صػػهف علػػ زة عػػهعب ابمتلمػػ لديػػو سػػثح نػػاري )بندقيػػة خرطػػوش( عػػأف ابمػػتلـ األ ؿ صػػهف  

 أ الط ع  هء بـ تت صؿ تلر هت  بتلد دره .
 ٝأٙبف 

 ..... أةػػ  عه ػػتصمهؿ ابتلر ػػهت تعػػ ف بػػ  أف  .....،  .....أف تحرياتػػو لػػـ تتوصػػؿ لكػػث مػػف  
 . .....ر  ا ـ  لرة بامتلـ اباهةب / 

وأصػر بػث اـ أردؼ عذات مه  ػطر  عمل ػر اب ػعط مػف تسهصػ ؿ  اعثػط اب ػعط ابعهطاػط ..  
ؿ بػأف المتيمػيف تعػدوا عمػي المجنػي عميػو بالضػرب بسػبب رفضػو إعطػائيـ الػرقـ سند عمي القو

 السري لكروت االئتماف .. برغـ أف المجني عميو ذاتو لـ يقرر بذلؾ .
 ٝىػْ هبئال 

السػؤاؿ ىنػا أيػف السػثح النػاري عأة  عار عهب أط عاب طاؽ ررط ش  مطػ اة عػرف  ػزاؿ )  
 المزعـو أنو كاف م  المتيـ األوؿ( .

 ِٓؾٞظخ ٛبٓخ 
طانماجملينمسؾلماألولمضذدمأدسذلمأنماٌذؿفؿنمضذدمأس ذقهمسذدةمأضذراصمزبذدرةممممممممم 

خللماظػحةماظذرممتماحؿفذازهمبفذام..موعذعمذظذؽمجذاءم ؼرؼذرماظ ذبماظصذرسلمظقؤطذدمأغذفمملمممممممممممم

مؼؿعاركممثةمعقادمزبدرةم؟!!.

 دلب ًبٕ مُي
مػف عطػالف مطاػؽ  ت ػهرب  اب اعثهت أةسط ابذصر  ر ـ صهفط مػه  ػهب اإلةػراءات عةهء عاب  
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 تلػهتر فػب  ػػةد رػذ  اب اعثػط .. فأػػد لرصػت ابة هعػط ابثهمػػط االتلػهـ ابمهاػؿ  ػػد ابمتلمػ ف ..  عػػدمتلـ 
باملهصمػػط ابةةهة ػػط عاػػب   ػػر  ػػةد صػػل ح مػػف اب اعػػق أ  ابلأ أػػط أ  ابأػػهة ف ..  رػػ  مػػه  ةػػدر مثػػ  

ب دفػ ع ة رر ػط  أ ةػ  ابػدفهع ابةهزمػط ابأ هء ععراءة ابمتلـ اباهةب ممه ر  م ةد إب    ذبؾ عةهء عا
 ابتب   ؼ ترد فب دفهعةه ابتهبب :

 اُلكبع
معـم  مخاظل مأغف مزاػرا مؼؿفؾك موزروصف موعلبلا ف ماٌانثؾ ماال فام مأوراق بادؿؼراء

اظدظقؾمواظلـدماٌعؿربمبؾمأغفمضائؿمسؾلمربضمأضقالمعردؾةموعؿ اربةموعؿـاض ةمسؾلمسبقم

موالم ةؾحمدـ م.. مبع ا مؼلؼطمبع فا مإلداغةمأيمعـماٌؿفؿنماظلؿةم، مموؼبماٌؼابؾدا صؼدم،

  اصرتماظدالئؾمواظرباػنمسؾلمب لنمطاصةماإلجراءاتماٌؿكذةمؼبمػذاماال فامم،موسؾلم

مإنثؾاتمبراءةماٌؿفؿماظـاغلملامػقمعلـدمإظقفم.

 ٝث٤بٕ مُي رل٤ٖال ٝرؤ٤ٕال ػ٢ِ حنٞ ٓب ٢ِ٣
 
 
 
 
  

 ٢ٗ اُل٤َُ األٍٝ ػ٢ِ ثواءح ادلزْٜ اُضب
.. هئ٤ٌ ٝاؽلح  .....ادلَٞو مبؼوكخ اُوائل /  -/-/-ثٞالٕ زلٚو اُزؾو٣بد ادلئهؿ 

غ زج، ٝمُي ُزغبٝى ٛنا اُٚبثٜ ؽلٝكٙ ادلٌب٤ٗخ ؽ٤ش أٗٚ ٣ .....ٓجبؽش هَْ ّوٝخ 
  .....ٝهبّ ثبُزؾو١ ػٖ ادلزٜٔني )ثلوٗ ؽٍٖٞ مُي( مبل٣٘خ  .....هَْ ّوٝخ 

 ؽ٤ش اٍزوود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
شممت نشاط المتيـ في دائرة قسـ ابتب اطمأةت ابملصمط إبب ةد تله إذا كانت التحريات  

يتولى أعمالو بدائرة  أف مأم ر اب عط ابأ هةب ابذ  أةر  تاؾ ابتلر هت الخميفة والسيدة ، 
 ب  صهف ملؿ إعهمط ابمتلـ تأق عداةرة مأم ر ط قسـ أخر ، فإف تحرياتو تكوف غير صحيحة 

 هةب .اب عط ابأ 
 (129ص  35رعـ  13س  12/11/1992)ةأض 
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 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
ال تكوف لو صفة الضبط ةطهؽ ارتصهص  اإلعا مب الذي يتجاوز ابأ هةب  طمأم ر اب ع 

اتخذىا باطمة ، ويبطؿ كؿ دليؿ استمد ،  عهبتهبب تص ف صهفط اإلةراءات ابتب القضائية أو التحري 
 منيا .

 (251ص  48رعـ  18س  31/2/1976)ةأض 
 دلب ًبٕ مُي 

 عتطع ػػػؽ ةماػػػط ابمسػػػهر ـ  ابا اعػػػت ابأهة ة ػػػط أةسػػػط ابع ػػػهف عاػػػب أ راؽ االتلػػػهـ ابمهاػػػؿ  ت ػػػح  
ابمزع مػط  –عد أ رد فب تلر هت  ..  ....." رئيس وحدة مباحث قسـ شرطة  ....أف الرائد  عةالء 

عميػػو األوؿ ..  أف المتيمػػيف قػػد قػػاموا بخطػػؼ المجنػػي -/-/-ابتػػب  ػػطرره عهبمل ػػر ابمػػؤرخ  –
 .....ة قسػـ شػرطة مدينػة دائػر  .....وقاموا باحتجازه داخؿ إحدى الشقؽ السكنية الكائنة بمدينػة 

. 
 ٝٛٞ ٓب ٣وٞغ 

عسػػرض  –قػػد تعػػدي حػػدود اختصاصػػو المكانيػػة وقػػاـ بعمػػؿ تحريػػات عػػأف اب ػػهعط ابمػػذص ر 
( .. .....ـ  ػػرطط )ع ػػخػػارج نطػػاؽ ودائػػرة القسػػـ الػػذي يعمػػؿ بػػو  –صػػلط إةراةلػػه عاػػب ابطع ثػػط 

 رػ  مػه أ صػا  إبػب تلد ػد مصػهف  .. .....وتجاوزىا ليجري تحرياتو المزعومػة بػدائرة قسػـ شػرطة 
 . .....التةهز ابمةةب عا   تلد دا دع أه عداةرة ع ـ  رطط مد ةط 

 
 ٖٝٓ صْ 

وإزاءمواوزمػذاماظ ابطمظـ اقماخؿةاصفماإلضؾقؿلمصإغفمسؾلماظػرضمبةقةمإجراءم 

اتم..مصإغفام ؽقنمبارؾةموععدوعةمظعدمماخؿةاصمذبرؼفامعؽاغقام..موؼـفارمبذظؽم ؾؽماظؿقرؼ

مثةمدظقؾمضدمؼلؿؿدمعـم ؾؽماظؿقرؼاتمو ةؾحمػلمواظعدممدقاءموالمصبقزماظؿعقؼؾمسؾقفام

موػقماألعرماظذيم ماال فاممأومؼبمإداغةمأيمعـماٌؿفؿنم.. ؼبمإمتاممباضلمإجراءاتمػذا

مبرباءةماٌؿفؿماظـاغلملامػقمعلـدمإظقفم.ؼؼ عممبامالمؼدعمذباالمظؾصؽم

 اُل٤َُ اُضب٢ٗ  
ثٞالٕ امٕ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُؼلّ افزٖبٓ شلضَ ا٤ُ٘بثخ ثبٕلاهٙ ٌٓب٤ٗب .. مُي إٔ 
اُضبثذ إٔ اُٚبثٜ ِٝت اإلمٕ ثٚجٜ ٝاؽٚبه ادلزٜٔني ٓغ اُز٣ٞ٘ٚ ثؤٕ ٌٓبْٜٗ ٣وغ 
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اُز٢  .....ٖ افزٖبٓ ٤ٗبثخ .. ٝٛنٙ اُلائوح ختوط ػ .....يف كائوح افزٖبٓ ٓل٣٘خ 
 إلٕلاه اإلمٕ ٝاختبم ٛنا اإلعواء  .....ًبٕ ٣زؼني ػ٤ِٜب ٗلة ٤ٗبثخ 

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  220كول ٖٗذ ادلبكح 
مؼح بماظؾ لنمسؾلمسدممعراساةمأحؽامماظؼاغقنماٌؿعؾؼةمبأيمإجراءمجقػريم. 

 ٝؽ٤ش رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
ف الذي يترتب عمي إجراء عضو النيابة تحقيقا في غير دائرة اختصاصو ىو بطثف البطث  

فػػإذا ل ػػر ملػػهـ أاةػػهء ابتلأ ػػؽ مػػق ابمػػتلـ عهبة هعػػط  بػػـ  تم ػػؾ عػػهبعطالف فػػإف ابلػػؽ فػػب نسػػبي ، 
 مف عهة ف اإلةراءات ابةةهة ط . 333ابدفق ع    أط عمال عةص ابمهدة 

 (3/5/1955ؽ ةا ط  25ب ةط  77)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

العبرة في االختصاص المكاني لوكيؿ النيابة العامة 
ف تراخي  مصدر اإلذف إنما تكوف بحقيقة الواق  وا 

 ظيوره إلي وقت المحاكمة .
 (28/3/1961ؽ ةا ط  38ب ةط  1776)ابطثف رعـ 

 دلب ًبٕ مُي 
يتضػح وبجػثء أف هاػؿ ..  عتطع ؽ ةماط ابمسهر ـ ابأهة ة ط أةسط ابذصر عاب أ راؽ االتلهـ ابم 

حضار المتيميف .. يتب  نيابة   الجزئية . .....السيد وكيؿ النائب العاـ بضبط وا 
 ٝهؿْ مُي 

ؼةدرمدقاد فمإذغامب ؾطموإح ارماٌؿفؿنمعـمعؽانمطبرجمسـمحدودماخؿةاصفم 

اىزئقةم..موعـمنثؿمؼؽقنمم.....اظرم دخؾمضؿـماخؿةاصمغقابةمم.....اٌؽاغلموػقمعدؼـةم

م.....ذظؽمضدمواوزمو عديماخؿةاصمغقابةمأخريم..موػقمعامؼؾ ؾماإلذنماظةادرمسـمغقابةمب

ماىزئقة.م.....ب ؾطموإح ارماٌؿفؿنمعـمعؽانم ابعمظقالؼةمواخؿةاصاتمغقابةم

 كول ًبٕ ٣زؼني ػ٢ِ ا٤َُل ٤ًَٝ ا٤ُ٘بثخ 
مؿ إلصدار ذلؾ شآلأف يحيؿ األمر برمتو إلي النيابة الكمية صاحبة االختصاص األعـ وا 

 الجزئية إلصدار ذلؾ اإلذف . .....اإلذف .. أو أف تنتدب نيابة 
  .....أٓب ٝإٔ ا٤ُ٘بثخ اجليئ٤خ ة
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ملم ػعؾمػذامأومذاكمبؾم ةدتمإلصذدارمإذنمؼؿفذاوزمحذدودماخؿةاصذفاماٌؽذاغلم..مممممم 

وؼؿفاوزمحدودماخؿةاصماٌأذونمظفم)ضذابطماظقاضعذة(ماٌؽاغقذةمأؼ ذام..ماألعذرماظذذيمؼؾ ذؾمممممممم

ذظذذؽماإلذنموطاصذذةماإلجذذراءاتمواألدظذذةماظذذرم ر ؾذذتمسؾقذذفم..موذظذذؽمسؾذذلمسبذذقمؼلذذؿقجبمممم

اظؼ اءمبرباءةماٌؿفؿماظـاغلملامػقمعلذـدمإظقذفم..موالمؼلذؼطمحؼذفمؼبماظؿؿلذؽمبفذذاماظذدصعمممممممم

اىقػريموذظؽمظـؾقتمسدممعـقلمعداصعمسـفمأعامماظـقابةماظعاعةموعـمنثذؿمملمؼلذؿ عمإبذداءمممم

ماظدصعمأعاعفام.

 اُضبُش   اُل٤َُ
ثٞالٕ امٕ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ الثز٘بإٙ ػ٢ِ حتو٣بد ؿري عل٣خ رلزوو ُألكُخ اٌُبك٤خ ػ٢ِ 
اهرٌبة ادلؤمٕٝ ثٚجْٜٞ ُضٔخ عوميخ .. ال٤ٍٔب ٝإٔ ٤ًَٝ اُ٘بئت اُؼبّ ٖٓله مُي 

 اإلمٕ مل ٣ٖوػ ثؤٗٚ اٝٔئٖ ُزِي اُزؾو٣بد ك٤ٌق اختنٛب ٍ٘لا ُنُي اإلمٕ اُجبَٝ  
 ّي  ثلا٣خ .. كبٗٚ ال

 موحقذثمنثؾذتمب ذلنممممعامبينمسؾلمبارؾمصفقمبارؾأنماظؼاسدةماألصقظقةم ؼقلمبأنم م 

ظؿفذاوزمربذررهمحذدودماخؿةاصذفماٌؽذاغلم،ماألعذرماظذذيممممممممم-/-/-رب رماظؿقرؼاتماٌؤرخم

مؼؾ ؾمععفمإذنماظـقابةماظعاعةماظةادرمبـاءمسؾلم ؾؽماظؿقرؼاتماظؾارؾةم.

ػ
ػضغسػعذاػسحدب

 ٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ ٖٓ هب 23كول ٖٗذ ادلبكح 
اب عط ابأ ػهةب فػب ألػ اؿ ابتاػعس عهبةةه ػهت أ  ابةػةح ابتػب  ثهعػب عا لػه عػهبلعس  بمأم ر 

الذي توجد دالئؿ كافيػة عمػي ابله ر أف يأمر بالقبض عمي المتيـ بمدة تز د عاب االاط أ لر ، 
 اتيامو .

 ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ ػ٢ِ إٔ  24ًٔب ٖٗذ ادلبكح 
جػػػاز لمػػػأمور الضػػػبط  صػػػف ابمػػػتلـ له ػػػرا فػػػب األلػػػ اؿ ابمع ةػػػط فػػػب ابمػػػهدة اب ػػػهعأط إذا بػػػـ  

حضاره     ذصر ذبؾ فب ابمل ر .القضائي أف يصدر أمرا بضبطو وا 
عاػب اتلػهـ اب ػرص إذا وجػدت دالئػؿ كافيػة  فب   ر األل اؿ ابمع ةط فػب ابمػهدة اب ػهعأط ،  

مأه مط برةػهؿ اب ػاطط ابثهمػط عػهبأ ة  ابثةػؼ ، عهرتصهب ةةه ط أ  ةةلط  رعط أ  ةصب أ  تلد د أ  
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جػػاز لمػػأمور الضػػبط القضػػائي أف يتخػػذ اإلجػػراءات التحفظيػػة المناسػػبة ، وأف يطمػػب فػػورا مػػف 
،  فػب ةم ػق األلػ اؿ تةسػذ أ امػر اب ػعط  اإلةػراءات النيابة العامة أف تصػدر أمػر بػالقبض عميػو 

 اطط ابثهمط .ابتلسظ ط ع ا طط ألد ابمل ر ف أ  ع ا طط رةهؿ اب 
ػوطنػعذغنػاضظصغن

ؼؿفؾكمزاػرامأنماٌصرعمضدمادؿقجبمظؾؼؾضمسؾلماٌؿفؿمو ػؿقصفمإذامطذانمحاضذرامممم

،مأومإصدارمإذغامعـماظـقابةماظعاعةمبذاظؼؾضمسؾقذفمو ػؿقصذفم،موأنم ؿذقاصرمؼبمحؼذفمدالئذؾمطاصقذةمممممممم

مبأغفمار ؽبمخ أم.

 كبما اٗزلذ 
لمرفػػوع مػػف الضػػابط إلػػي النيابػػة العامػػة والتػػي الػػدالئؿ الكافيػػة المشػػار إلييػػا فػػي الطمػػب ا 

ف ىػي فعمػت  تشير إلي ارتكاب المتيميف لمجريمة فإنػو ال يجػوز لمنيابػة العامػة إصػدار اإلذف ، وا 
 دوف التأكد مف وجود دالئؿ كافية فإف إذنيا يكوف باطؿ .

ـ  تست  ػ   ػتازم  ابم ػرع إلةػراء ابأػعض عاػب ابمػتلإ ػرط الدالئؿ الكافية ت افر ذلؾ أف ..  
وتمػػؾ الػػدالئؿ يقصػػد بيػػا العثمػػات المسػػتفادة مػػف ظػػاىر الحالػػة أو األوراؽ دوف التعمػػؽ فػػي ، 

 تمحيصيا .
 (336ص  1985معهدئ اإلةراءات ابةةهة ط ط  –)د . رؤ ؼ عع د 

 
 ٖٝٓ صْ 

فث يجوز القبض عمي المتيـ بغير توافر دالئؿ كافية 
ال كاف القبض باطث ، فالدالئؿ شرط ال  غني عنو وا 

لصحة اإلذف بالقبض وتفتيش المتيـ ، وعمي 
المحكمة أف تبطؿ اإلجراءات إذا لـ ترد لو دالئؿ كافية 

 ، وتبطؿ بالتالي الدالئؿ المستمدة منو . 
 (1182ص  1121ؽ  37ألصهـ ابةأض س  5/12/1966)ةأض 

 ٝيف ماد اُْؤٕ هٚذ زلٌٔخ اُ٘و٘ ثؤٕ 
 ؼرؼرمجدؼةماظؿقرؼاتموطػاؼؿفامإلصدارماإلذنمعـماٌؼررمؼبمض اءمػذهماحملؽؿةمأنم 

مربؽؿةم مإظل مصقفا ماألعر مؼقطؾ ماظر ماٌقضقسقة ماٌلائؾ معـ مػق مواظؿػؿقش باظؼؾض



 

 288 

ماٌقضقع.

 (15/18/2812ؽ ةا ط  74ب ةط  21441)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي 

ابػذ  طثف يتضح أف الب عتطع ؽ ةماط ابمسهر ـ ابأهة ة ط أةسط ابذصر عاب أ راؽ رذا االتلهـ  
لـ يقتصر عمي ابتناؤه عمػي تحريػات محػررة  -/-/-عهب اإلذف ابصهدر مف ابة هعط ابثهمط عتهر خ 

 مف ضابط غير مختص مكانيا .
بؿ أيضا لكوف تمؾ التحريات غير جدية وال تحمؿ في طياتيا ثمة دالئؿ كافية عمػي نسػبة  

افيػػة عمػػي كلجديػػة وانتفػػاء الػػدالئؿ الاالتيػػاـ المزعػػوـ لممػػتيـ الثػػاني ، ومظػػاىر وشػػواىد انعػػداـ ا
 النحو التالي :

 اُْبٛل األٍٝ 
فإف النيابة العامة ثدـ  ابصلط أةؼ ابذصر .. بثعهرات اإلذف ابم أنو بمفيوـ المخالفة 

 أةله بـ تلمؿ أ  دالةؿ صهف ط عاب ارتصهب ابمأذ ف ذاتيا قد أقرت بأنيا لـ تطمئف لتمؾ التحريات 
إذا كانت النيابة مصدرة اإلذف قد اطمأنت لتمؾ التحريات .. بؾ أة  .. ع علـ أل  ةر مط .. ذ

 لكانت صرحت بذلؾ صراحة في مستيؿ عبارات اإلذف .
 أٓب ٝأٜٗب مل رلؼَ 

مملم  ؿؽـمظؿؾؽماظؿقرؼاتماٌزسقمم  صذظؽمؼعدمإضرارمصرؼحمعـماظـقابةماظعاعةمبأغفا

مإجرائفام..موعـمنثؿمسدممطػاؼؿفامإلصدارمإذنم.

 اُضب٢ٗ  اُْبٛل
مف ابة هعط ابثهمط عثدـ ةد ط .. قد تضمنت إقرار صريح ثاف أف عبارات ذلؾ اإلذف أيضا  

فمكوف إجراء التفتيش إجراء خطير رذ  ابتلر هت  أةله ال تلمؿ دالةؿ صهف ط ععؿ ابمتلم ف .. 
سب ويمثؿ تعرضا لحرية األشخاص ومساكنيـ .. وال يجوز إصداره إال بعد التأكد يقينا مف ن

 االتياـ لممتيميف المأذوف بضبطيـ .
 -/-/-كبٕ فِٞ اإلمٕ اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثزبه٣ـ 
أومعلاطـفؿم..مؼؿ ؿـمعـماإلذنمواظؿةرؼحمظ ابطماظقاضعةمبؿػؿقشمأيمعـماٌؿفؿنم

إضرارمصرؼحمعـماظـقابةماظعاعةمبعدممجدؼةماظؿقرؼاتموسدمماذؿؿاهلامسؾلممثةمدالئؾمطاصقةم..م

ماألعرماظذيمؼؼ عمبؾ لنمذظؽماإلذنم.موػق
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 اُْبٛل اُضبُش 
حسبما وردت عمي  ت ح أة  ا تلؿ عهإل هرة إبب اب اعثط باستقراء محضر التحريات أنو  

 )ابمةةب عا   اباهةب / .....( .لساف المبمغ 
 ٝكغؤح ٝثلٕٝ اهبٓخ ذتخ ك٤َُ 

ستة قرر محرر المحضر أف مصادره السرية أفادت بأف المتيميف ال
( ىـ .....،  .....المقدميف لممحاكمة حاليا ومعيـ اثناف خخراف )
 مرتكبي الواقعة محؿ ذلؾ البثغ المنوه عنو . 

 ٝٛ٘ب ٣ضٞه أٍئِخ ؿب٣خ يف األ٤ٔٛخ 
عامػقماظدظقؾماظذيمداضفمربررمرب رماظؿقرؼذاتمسؾذلمصذقةمعذامؼدسقذفمعذـمار ؽذابمممممممم -

 ػؤالءماٌؿفؿنمظؿؾؽماظقاضعةم؟!
رماظلرؼةماظرم لاغدمسؾقفامذظؽماظ ابطمؼبم ؾؽماٌعؾقعةماً ريةم؟موعامػلماٌةاد -

وػؾم ؾؽماٌةادرمعةدرمنثؼةمصقؿام دسقفم؟؟موعذامػذقماظذدظقؾمسؾذلمأنم ؾذؽماٌةذادرممممممم

 ظقسمبقـفاموبنماٌؿفؿنمعـمخلصاتمأومضغائـم؟؟!!.
ٌاذامملمؼقردمػذاماظ ابطمأمساءماظلادةماظ ؾاطموأس ذاءمصرؼذؼماظؾقذثماظذذيمزسذؿمممممم -

 أغفؿماذحطقامععفمؼبماظؾقثموعبعماٌعؾقعاتم؟!.
 ٖٝٓ صْ .. ٖٝٓ رتِخ ٛنٙ األٍئِخ 

ما ىو ابم طر فب مل ر ابتلر هت ابمزع مط .. أف ادعاء ضابط الواقعة  ت ح  عةالء 
إال ادعاء مرسؿ ال يسانده دليؿ أو حتى قرينة .. لذلؾ فقد تعمد إخفاء ماىية المصادر السرية 

خفاء أسماء الس  ر  مه  ؤصد  –عسرض إةراة  عاب ابطع ثط  –ابم ترص ف مث  ادة الضباط وا 
بما ال يجوز اتخاذىا سندا إلصدار إذف بالقبض أو تفتيش تلهتر  اةثداـ ةد ط رذ  ابتلر هت 

 المتيميف .
 اُْبٛل اُواثغ 

-/-ابتب  طرره  هعط اب اعثط فب ابمل ر ابمؤرخ وكدليؿ قاط  عمي تياتر التحريات  
 اباهعت عهأل راؽ .. عؿ  ابمرهبسط ألع اؿ ابمةةب عا لمه ذاتلمه أنو أدعى بالمخالفة لمحقيقة  ..-/

 " أسمحة نارية خلية " .ابةر مط  رتصهبالبأف المتيميف كانوا قد استعمموا .. 
 ٝمل رَلو اُزؾو٤وبد ٝاعواءاد اُوج٘ ٝاُزلز٤ِ اُجبِٝخ 
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 اُز٢ أعواٛب ماد اُٚبثٜ ادلنًٞه 
 االكػبء ادلقبُق ُِؾو٤وخ  ػٖ ٕؾخ ٛنا

صؾؿمؼلؿ عمدقاد فمضؾطممثةمأدؾقةمغارؼةمدقاءمبظقةمأومشريمبظقةم..مأومأنمؼؿقصذؾمإظذلممم 

عديمصقةم ؾؽماٌعؾقعاتماٌؽذوبةمعـمسدعفم..موػذامؼؤطدممبامالمؼذدعمذبذاالمظؾصذؽمأنمممم

إظقذفممم ؾؽماظؿقرؼاتمملمورمسؾلماظ ؾقعةمبؾماطؿػلمربررػامبؿلذ ريمععؾقعذاتمطقدؼذةمدذاضفامممم

مأحدماألذكاصمظؾزجمباٌؿفؿنمؼبمذظؽماال فاممزؾؿاموسدواغام.

 ٝٛٞ األٓو 
البؿـذاؤهمسؾذلمممم-/-/-اظذيمؼؼ ذعمبذؾ لنماإلذنماظةذادرمسذـماظـقابذةماظعاعذةمبؿذارؼخممممممم 

مهرؼاتمشريمجدؼةم ػؿؼرمظـؿةمدالئؾمطاصقةمسؾلمصقؿفامضؾؾماٌؿفؿم.

 اُْبٛل اخلبٌٓ 
أمػهـ ابة هعػط ابثهمػط ومقارنتو بػأقواؿ مجرييػا  -/-/-مػؤرخ ابأنو باستقراء محضر التحريات م

 يتضح أنو أدلي بأقواؿ تخالؼ ما ىو ثابت بالتحريات بما يقط  بعدـ جديتيا وتياترىا... 
 ثلا٣خ 

اب ػهعط اب الػدة  -/-/-ل ؿ اب اعثط إال مةػذ تأػد ـ ابػعالغ فػب فقد أقر بأنو لـ يجر تحريات  
أي أنػػو بعػػد ىػػذا اب ػػهعط ابراعثػػط م ػػهءا ..  -/-/-ر ػػهت فػػب م ػػهءا .. لتػػى ت ػػط ر مل ػػر ابتل

 التاريخ األخير لـ يجر ثمة تحريات تكميمية أو ما شابو .
 ٝهؿْ مُي 

مبصؼةم  مواحؿفزوه مباجملينمسؾقف ماظؿقرؼاتمأنماٌؿفؿنم قجفقا ممبق ر مأورد صؼد

م مم.....مبدؼـة مزسؿ ماظعاعة ماظـقابة مأعام مؼبمأضقاظف مأعا مم–.. اٌؿفؿنم قجفقاممأنم–بلمدـد

م.م.......منثؿم قجفقامبفمإظلمذؼةمعدؼـةم....باجملينمسؾقفمابؿداءامإظلمإحدىمضريمرباصظةم

 ٝٛنا االفزالف اُٞاٙؼ ٓبثني 
 زلٚو اُزؾو٣بد ٝأهٞاٍ رلو٣ٜب 

فػب وأف الضابط حاوؿ رأب الصػدع الػذي اعتراىػا  ؤصد تلهتر رذ  ابتلر هت  اةثداـ ةػد تله  
 اةثداـ ةد ط تلر هت  . –د ةمه  در   –ااعت  أع اب  .. إال أة 

 اُْبٛل اَُبكً
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ة أسػمحأف اب هعط عثدمه أ رد عمل ر تلر هت  زعمه عػأف ابمتلمػ ف ا ػتردم ا فػب اب اعثػط "  
بندقيػػة خرطػػوش" إال أةػػ  عػػهد فػػب أع ابػػ  أمػػهـ ابة هعػػط ابثهمػػط  زعػػـ عػػأةلـ ا ػػتردم ا " ناريػػة خليػػة " 

  أ الط ع  هء .
 ٝٓغ مُي 

مصؾؿم  م.. مأومضؾ فا مسـماظؿقصؾمإظلمأيمعـم ؾؽماألدؾقةماظرمؼزسؿفا ؼأ لمساجزا

ؼ ؾطممثةمدلحمغاريمدقاءمبظلمأومخررقشم..موطذامملمؼ ؾطمدقيمع قاةمضرنمشزالم)أوم

مػؽذامزسؿمبأغفمضؾ فامظديماٌؿفؿن(م.

 اُْبٛل اَُبثغ  
زعـ  أنوم ر ع تله ..   هعط اب اعثط  اةثداـف الشواىد أيضا عمي تياتر إجراءات وع 

 قاـ بضبط مبمغ مالي ، ومطواة / وطمقة خرطوش .أة  بمحضر الضبط 
 ٝٓغ مُي مل ٣َزٞغ حتل٣ل اُْقٔ اُؼبئل ُٚ ٛنٙ ادلٚجٞٝبد 

فاػػد   ػػؤاب  أمػػهـ ابة هعػػط ابثهمػػط عػػف مهبػػؾ رػػذ  ابم ػػع طهت أ  أ  مػػف ابمتلمػػ ف  ػػعطت 
دـ صػػلط مػػزاعـ رػػذا  رػػذا  ؤصػػد عػػ ف ؟!قػػرر الضػػابط بأنػػو ضػػبطيا مػػ  جميػػ  المتيمػػيمثػػ  ؟! 

 اب هعط   اء ابم طرة عمل ر ابتلر هت أ  تاؾ ابتب أدبب عله أمهـ ابة هعط ابثهمط .
 

 اُْبٛل اُضبٖٓ   
 أف با اعثط ص رة أرر  عرالؼ مػه أ رد  اب ػهعط فػب بعدـ صحة التحريات ..  ومما يقط  

).....( ذاتو أقر بػأف المتيمػيف القػائميف بالواقعػة أف المبمغ مل ر   أع اب  أمهـ ابة هعط ابثهمػط .. 
 عبارة عف أربعة أشخاص فقط .

 ٝهوه ٕواؽخ 
بأنمنثلنثةمعؿفؿنمطاغقامؼرطؾقنماظلقارةماىقبمذريوطلم،موذكصمواحذدمصؼذطمطذانمممم

مؼؼقدماظلقارةمايؿراءم)اجملفقلمغقسفا(م.

 ٝهؿْ مُي 
سػػػتة أشػػػخاص بخػػػثؼ  اعثػػػط ب ػػػزعـ أف عػػػدد ابمتلمػػػ ف مرتصعػػػب ابيػػػأتي ضػػػابط الواقعػػػة 

 رذا صا   ا ر اب ؾ  ابر عط ف مػه  ػطر  اب ػهعط عتاػؾ شخصيف لـ يستط  التوصؿ إلي بياناتيـ .. 
 ابتلر هت 
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 اُْبٛل اُزبٍغ   
ولامؼؤطدماغعداممجدؼةماظؿقرؼاتم..مأغفامسفزتمسـماظؿقصؾمإظذلماظلذقارةمايؿذراءممممم

اظؿقصذؾمٌؽذانماهلذا ػموأوراقماظلذائؼممممماٌؼالمباذذحاطفامؼبماظقاضعذةم،موطذذامسفزػذامسذـمممممم

)اٌؾؾغ(ماظذذيمضذررمبأغذفمطذانمضذدم رطفذامؼبماظلذقارةمعؾذؽماجملذينمسؾقذفماألولم..مطؿذامسذـممممممممممممم

اظؿقصؾمإظلمعذديمصذقةمأضذقالمػذذاماظلذائؼمبأغذفمضذاممبذإبلضمزوجذةماجملذينمسؾقذفماألولمممممممممممم

ؾذغمسذـممموزعلئفمسـمررؼؼمػا ػمأحدماٌارةم،مطؿامسفزتمسـماظؿقصؾمظلذؾبم راخذلماٌؾمم

وععمذظؽمم-/-/-صؾاحمؼقممم9ر30 ؼدؼؿمبلشفمحقثمطانمضدمضررمبأنماظقاضعةممتتماظلاسةم

ملمؼؼدمماظؾلضمدقيماظلاسةماظقاحدةمعلاءام)أيمبعدمأربعمداسات(م..مصأؼـمطانمرقؾذةمػذذهممم

ماٌدةم؟!!!.

طؿامسفزتماظؿقرؼاتمسـماظؿقصؾمظـؿفمذاػدمرؤؼذةمظؾقاضعذةمإلنثؾذاتمعذزاسؿموأبارقذؾممممممم

م.ماٌؾؾغ

 ًٔب مل ٣ٌِق اُٚبثٜ ٗلَٚ 
عبء البحث والتحري حوؿ المبمغ )سائؽ المجني عميو( وعما إذا كػاف لػو يػد فػي الواقعػة  

مف عدمو .. السيما وأنػو أقػر بأنػو تػـ تغييػر مسػاره ومػ  ذلػؾ فػوجئ بػالمتيميف يتتبعونػو .. ثػـ 
ثمػة أذي !! .. ورغػـ  يقوموف بإنزالو مػف السػيارة وتركػو خمفيػـ كشػاىد عمػييـ ؟! ولػـ يمحػؽ بػو

 ذلؾ كمو لـ يقـ الضابط بالبحث والتحري عف صمة ىذا السائؽ بالواقعة )عمي فرض صحتيا(.
 ٝٛنا ًِٚ ٣ئًل

تلػػػهتر ابتلر ػػػهت  اةثػػػداـ ةػػػد تله عاػػػب ةلػػػ  ال تصػػػاح مثػػػ   ػػػةدا بصػػػد ر إذف مػػػف ابة هعػػػط  
 ابثهمط .

 اُْبٛل اُؼبّو   
أة  عر ـ إعرار اب هعط عأة  بػـ  ةػر تلر ػهت ا .. ومما يؤكد عدـ الجدية في التحريات أيض 

إال أنػػػو عػػػاد وقػػػرر فػػػي أقوالػػػو أمػػػاـ النيابػػػة العامػػػة أف  -/-/-عثػػػد ت ػػػط ر ابمل ػػػر ابمػػػؤرخ 
نما ىو اسـ شيره لممتيـ الثاني . .....المدعو/  .. ليس شخص مستقؿ عف المتيميف وا 

 ٝٛنا أٓو ؿري ٕؾ٤ؼ 
اب ػػػهعط تصػػػل ح األرطػػػهء  ابث ػػػ ب ابتػػػب  ػػػهعت   مثػػػدـ  اب ػػػةد  ابػػػدب ؿ لػػػه ؿ مػػػف رالبػػػ  
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 تلر هت  .
ػػضطفػصفنػذضك

ممبعرصةممممممممم  ماٌل رة ماظؿقرؼات معـ مغاظت ماظر مواظصقاػد ماظعققب مطاصة وبرشؿ

إالمأنماظـقابةماظعاعةمأصدرتمظفماإلذنمب ؾطماٌؿفؿنم..موػقمم-/-/-بؿارؼخمم.....اظرائد/م

اؤهمسؾلمهرؼاتمجدؼةمأومدالئؾمطاصقةمسؾلمار ؽابماألعرماظذيمؼؾ ؾمػذاماإلذنمظعدممابؿـ

مػؤالءماٌؿفؿنمظـؿةمجرميةم.

 اُل٤َُ اُواثغ
اُوج٘ ػ٢ِ ادلزٜٔني إلعوائٚ ث٘بء ػ٢ِ امٕ ٤ٗبثخ ثبَٝ ٝٓؼ٤ت ٕٝبكه ٖٓ ثٞالٕ 

ؿري سلزٔ ٌٓب٤ٗب ٝٓج٢٘ ػ٢ِ حتو٣بد ؿري عل٣خ ٝثلٕٝ كالئَ ًبك٤خ رربه اُوج٘ 
 ػ٢ِ ادلزٜٔني .

 َزوو ػ٤ِٚ يف هٚبء اُ٘و٘ إٔ مُي إٔ ادل
ىػػو  ابتستػػ ش  أف اإلذف بػػالقبضبػػذبؾ فإةػػ  بمػػف ابمأػػرر  ىػػذا الػػدف  مػػف الػػدفوع الجوىريػػة 

واقعػة بالفعػؿ  –ةةه ط أ  ةةلط  – إجراء مف إجراءات التحقيؽ ال يصمح إصداره إال لضبط جريمة
دي لحرمػػة مسػػكف أو وترجحػػت نسػػبتيا إلػػي مػػتيـ بعينػػو وكػػاف ىنػػاؾ مػػف الػػدالئؿ مػػا يكفػػي لمتعػػ

ف صػػػهف  لحريتػػػو الشخصػػػية  أف تأػػػد ر ةد ػػػط ابتلر ػػػهت  صسه تلػػػه بت ػػػ  غ إصػػػدار اإلذف عػػػهبتست ش  ا 
م صػػ ال إبػػب  ػػاطط ابتلأ ػػؽ ابتػػب أصػػدرت  تلػػت رعهعػػط ملصمػػط ابم  ػػ ع إال أةػػ  إذا صػػهف ابمػػتلـ عػػد 

ىري وتقػوؿ كممتيػا فإنو يتعيف عمي المحكمة أف تعرض ليذا الػدف  الجػو دفق ععطالف رذا اإلةراء 
 فيو بأسباب سائغة .

 (28/18/1981ؽ ةا ط  51ب ةط  1422)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

إظذلمسذدممممم–ؼبمحذدودمدذؾ ؿفاماظؿؼدؼرؼذةممممم–إذامطاغتمربؽؿةماٌقضقعمضدماغؿفذتممم

ارؿؽـاغفامإظلمعاممتمعـمهرؼاتمأوم صؽؽتمؼبمصقةمضقاعفذامأصذلمأومأغفذامؼبم ؼذدؼرػامشذريمممممم

مبمسؾقفامؼبمذظؽم.جدؼةمصلم ـرؼ

 (38/3/1956ؽ ةا ط  25ب ةط  1261)ابطثف رعـ 
 دلب ًبٕ مُي

دالئػؿ كافيػة عاػب ابمػتلـ ابػذ  تتػ افر فػب لأػ   ف لمقػبضيأحػد طػريق صهف ابم رع عػد ر ػـ  
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عةر متػ  فػب ابلػهالت ابم صػ فط لصػرا  إمػا أف يػتـ القػبض عميػو متمبسػا..  عمي ارتكابو جريمػة
 تـ في دعوانا الراىنة ( .)وىو ما لـ يفب ابأهة ف 

 ٝآب إٔ ٣ٖله امٕ ٕؾ٤ؼ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثبُوج٘ ػ٢ِ ادلزْٜ 
.. فػإف إةػراء  ابأػعض  ابتستػ ش اباػذ ف تمػه  أما إذا لـ يصدر ذلؾ اإلذف .. أو صدر بػاطث 

 نفاذا لذلؾ اإلذف يكونا باطميف بكؿ ما يترتب عمي ذلؾ مف أثار .
 ٜبّ ادلبصَ ػني ٓب ػبة اعواءاد االرٝٛنا 

..مضذذدمب ؾذذتمالغعذذدامم.....ذظذذؽمأنماظـابذذتمأنماظؿقرؼذذاتماجملذذراةممبعرصذذةماظرائذذدم/م 

جذذدؼؿفامو فذذا رمدذذـدػام..مػذذذامص ذذلمسذذـمسفزػذذامسذذـمإضاعذذةمدالئذذؾمطاصقذذةمسؾذذلمار ؽذذابممممممم

ماٌؿفؿنمظؿؾؽماظقاضعةماٌزسقعةم.

 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣جَٞ اإلمٕ 
إجػػراء القػػبض الػػذي تػػـ بنػػاء عمػػي ذلػػؾ اإلذف الصػػادر بنػػاء عمييػػا وىػػو أيضػػا مػػا يبطػػؿ  

 الباطؿ .. وىو األمر الذي يؤكد براءة المتيـ عما ىو مسند إليو .
 
 
 
 

 اُل٤َُ اخلبٌٓ 
اُوج٘ ػ٢ِ ادلزٜٔني إلعوائٚ ث٘بء ػ٢ِ امٕ ٤ٗبثخ ثبَٝ ٕبكه ػٖ ؿري سلزٔ ثٞالٕ 

٤ب ثبعوائٚ .. مُي ٌٓب٤ٗب ثبٕلاهٙ .. كٚال ػٖ إٔ اُوبئْ ثبُوج٘ مارٚ ؿري سلزٔ ٌٓبٗ
.. يف ؽني إٔ اُْوخ  .....ٝٓواكوٞٙ اجملُٜٞني ربثؼني ُوَْ ّوٝخ ..... إٔ اُوائل / 

 . .....كائوح هَْ ّوٝخ  .....ادليػّٞ ٙجٜ ادلزٜٔني ك٤ٜب روغ مبل٣٘ٚ 
 ثلا٣خ .. جتله اإلّبهح ايل إٔ 

 . القاىرة ....... مدينة ..........كائف ع ـ  رطط ..  .....لمدينة  
 ٞ َٓزوَ ٝػ٢ِ حن

 .. القاىرة ........ بمدينة .....كائف بله ع ـ  رطط ..  .....فإف مدينة 
 ٛنا .. ٝػ٢ِ اُوؿْ ٖٓ مُي 
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والخػروج عهالةتأػهؿ ..  .....رئػيس وحػدة المباحػث بقسػـ شػرطة .. .... أـ  اب ػ د ابراةػد /  
ص أرػر  تمهمػه ب  ػت بػ   رػب ..   ػدبؼ إبػب داةػرة ارتصػه"  ....." بمدينة ارتصهصػ  مف دائرة 
.. ب أػػػـ  عإبأػػػهء ابأػػػعض عاػػػب  .....  تثػػػدى عاػػػب ارتصػػػهص زمالةػػػ  عأ ػػػـ  ػػػرطط " ....."مدينػػػة 

 ابمتلم ف .
 ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣ئًل

ماظؼائؿمبفميدودماخؿةاصفماٌؽاغلموإلجرائفممبقجبم  ماظؼؾضمظؿفاوز ب لنمػذا

(موػذامطؾفمؼؤطدم.....وطقؾمغقابةمإذنمذابفماظؾارلنمصادرمأؼ امعـمشريمزبؿصم)اظلقدم/

مبراءةماٌؿفؿماظـاغلملامػقمعلـدمإظقفم.

 اُل٤َُ اَُبكً 
اعواء اُزلز٤ِ اُن١ مت يف ؽن ادلزٜٔني رت٤ؼب ٝرلز٤ِ ادلٌبٕ ادليػّٞ ثٞالٕ 

ٙجْٜٞ ك٤ٚ .. ؽ٤ش مل ٣ٌٖ ٓؤمٝٗب ُٚبثٜ اُٞاهؼخ ثبعواء ٛنا اُزلز٤ِ ٍٞاء 
ٌٓبٕ اُوج٘ ػ٤ِْٜ .. ٖٝٓ صْ ٣جَٞ اإلعواء ٝأ١ ُِٔزٜٔني مارْٜ أٝ َٓبًْٜ٘ أٝ 

 ك٤َُ ٣َزٔل ٓ٘ٚ .. ًٔب ٣جَٞ أ١ ك٤َُ ٣َزٔل ٖٓ أهٞاٍ رلو٣ٚ  .
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  80ؽ٤ش ٖٗذ ادلبكح 

تفتيش المنازؿ عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ، وال يجوز االلتجاء إليو إال بمقتضي أمر مف  
ي اتياـ موجو إلي شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية قاضي التحقيؽ بناء عم

أو جنحة أو باشتراكو في ارتكابيا أو إذا وجدت قرائف تدؿ عمي أنو حائز ألشياء تتعمؽ 
 بالجريمة .

 بأه ب ابتلأ ؽ أف  ستش أ  مصهف    عط ف   األ راؽ  األ الط  صؿ مه  لتمؿ أة   

 فب أ  ةتج عةله أ   عثت عا    صؿ مه  س د فب ص ؼ ابلأ أط ا تثمؿ فب ارتصهب ابةر مط 
 ةم ق األل اؿ  ةب أف  ص ف أمر ابتست ش م ععه .
 ٝيف ٛنا ادلوبّ رٞارود أؽٌبّ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 

 أار عطالف ابتست ش ، ا تعثهد األدبط ابم تمدة مة  . 
 (6/1/1988ؽ ةا ط  49ب ةط  1341)ابطثف رعـ 
 (5/1/1976ؽ ةا ط  45ب ةط  1289)ابطثف رعـ 
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 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 
مػػػف المقػػػرر أف بطػػػثف التفتػػػيش مقتضػػػاه قانونػػػا عػػػدـ 
التعويػػؿ فػػي الحكػػـ باإلدانػػة عمػػي أي دليػػؿ مسػػتمد منػػو ، 

 وبالتالي ال يعتد بشيادة مف قاـ بيذا اإلجراء الباطؿ .
 (3/11/2812ؽ ةا ط  75ب ةط  38967رعـ )ابطثف 

 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
 6اب ػهعط  -/-/-ف رالؿ مد ةهت اإلذف ابصػهدر عػف ابة هعػط ابثهمػط عتػهر خ  صهف اباهعت م 
حضػار م هءا  ولكنػو لػـ يشػتمؿ عمػي اإلذف أو التصػريح ابمتلمػ ف .. أنو قد تضمف أمرا بضػبط وا 

 أ  مصهف ت اةدرـ .لمف سيقوـ بتنفيذه .. بتفتيش المتيميف شخصيا وال تفتيش مساكنيـ 
 ٝهؿْ مُي 

مل ػر اب ػعط ابمػؤرخ حاؿ تحريره الديباجة المسػتيؿ بيػا .. ....راةد /  ت ح أف اب  د اب 
.. أورد بالمخالفػػػػة لمحقيقػػػػة واألوراؽ .. أف النيابػػػػة العامػػػػة أذنػػػػت لػػػػو بػػػػالقبض عمػػػػي  -/-/-

 المتيميف وتفتيشيـ .
 ٝٛنا ػ٢ِ فالف اُٞاهغ ٝػجبهاد اإلمٕ ادلنًٞه مارٚ 

التصػػريح بػػإجراء التفتػػيش إال أف ضػػابط ىػػذا .. وبػػرغـ خمػػو األوراؽ مػػف ثمػػة إشػػارة إلػػي 
صمػه عػهـ عتستػ ش ابمصػهف ابماأػػب عاػ لـ ابأػعض ف ػ  )عسػػرض الواقعػة قػاـ بتفتػػيش كػؿ مػنيـ ذاتيػػا .. 

بصػؿ مػةلـ عاػب لػد  قػد وجيػت سػؤاال مػف أف ابة هعػط ابثهمػط ولػيس أدؿ عمػي ذلػؾ صػلط ذبػؾ( .. 
 وجميعيـ أقروا بأنو قد تـ تفتيشيـ .

 ٤ٌُ ٛنا كؾَت 
أنمضذذابطماظقاضعذذةمذا ذذفمملمؼـؽذذرمأغذذفمضذذاممبؿػؿذذقشماٌذذؿفؿنمو ػؿذذقشماٌؽذذانممممممبذذؾم 

اٌؼؾقضمسؾقفؿمصقفموضدمزسذؿمأغذفمضذاممب ذؾطمعؾؾذغمعذاظلم،مورؾؼذةمخررذقشم،مع ذقاةمضذرنممممممممممم

مشزالم.

 ٝٛنا ك٤َُ هبٝغ ػ٢ِ اعواء اُزلز٤ِ ثبدلقبُلخ ُِوبٕٗٞ 
 عطػؿ رػذا اإلةػراء   عطػؿ امػط  عد ف إذف صر ح بػ  مػف ابة هعػط ابثهمػط ..  رػ  األمػر ابػذ   

 دب ؿ عد   تمد مة  .
 ًٝنا ٣جَٞ ذتخ ك٤َُ هل ٣َزٔل 
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 ٖٓ أهٞاٍ اُوبئْ ثٌبكخ رِي اإلعواءاد اُجبِٝخ 
 (......)ا٤َُل اُوائل/ 

  مف اـ   لب ظهررا ألأ ط ابمتلـ فب ابمطهبعط عهبعراءة ممه ر  م ةد إب   . 
 اُل٤َُ اَُبثغ

ٓخ ُِٞاهؼخ زلَ ٛنا االرٜبّ ػ٢ِ حنٞ أٌٍِ ايل ثٞالٕ هٖٞه حتو٤وبد ا٤ُ٘بثخ اُؼب
أٓو اإلؽبُخ الثز٘بإٙ ػ٢ِ اكرتاٙبد ٝخت٤ٔ٘بد ٤ٌُٝ ػ٢ِ أكُخ هبٝؼخ ٝكآـخ ، ٝٛٞ 

  ٓب ٣ئًل ثواءح ادلزْٜ اُضب٢ٗ شلب ٛٞ َٓ٘ل ا٤ُٚ 
 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد اجل٘بئ٤خ ػ٢ِ إٔ  103ؽ٤ش ٖٗذ ادلبكح 

وأف األدلػػة عمػػي ابتلأ ػػؽ أف اب اعثػػط ةةه ػػط أ  ةةلػػط أ  مرهبسػػط إذا رأت ابة هعػػط ابثهمػػط عثػػد  
.......... ،  ترفػػػق ابػػػدع ى فػػػب مػػػ اد المػػػتيـ كافيػػػة رفعػػػت الػػػدعوى إلػػػي المحكمػػػة المختصػػػة ، 

ابةةه هت عإلهبتله مف ابملهمب ابثهـ أ  مف  أـ  مأهم  إبب ملصمط ابةةه هت عتأر ر اتلػهـ تعػ ف ف ػ  
لـ عأرصهةله ابمص ةط بلػه  صهفػط ابظػر ؼ ابم ػددة أ  ابمرسسػط باثأ عػط  مػ اد ابةر مط ابم ةدة إبب ابمت

ابأهة ف ابمػراد تطع ألػه ،  ترفػؽ عػ  عهةمػط عمػؤد  أعػ اؿ  ػل د   أدبػط اإلاعػهت   ةػدب ابملػهمب ابثػهـ 
مػػف تاأػػهء ةس ػػ  ملهم ػػه بصػػؿ مػػتلـ عةةه ػػط صػػدر أمػػر عإلهبتػػ  إبػػب ملصمػػط ابةةه ػػهت إذا بػػـ  صػػف عػػد 

 ػػػه باػػػدفهع عةػػػ  ،  تثاػػػف ابة هعػػػط ابثهمػػػط ابرصػػػـ  عػػػهألمر ابصػػػهدر عهإللهبػػػط إبػػػب ملصمػػػط  صػػػؿ ملهم
 ابةةه هت رالؿ ابث رة أ هـ ابتهب ط بصد ر  .

 ٝيف ٛنا ادلوبّ اٍزوود أؽٌبّ زلٌٔخ اُ٘و٘ ػ٢ِ إٔ 
 –أاػػر   –إةػػراءات ةةهة ػػط  214إعهمػػط ابػػدع ى ابةةهة ػػط عاػػب رػػالؼ مػػه تأ ػػب عػػ  ابمػػهدة  

،  ةػػ ب أف  أتصػػر لصػػـ ابملصمػػط اال ػػتةةهف ط عاػػب ابأ ػػهء عػػعطالف اؿ المحكمػػة بيػػا انعػػداـ اتصػػ
 تعمؽ بطثف الحكـ ليذا السبب بالنظاـ العاـ . –وعدـ قبوؿ الدعوى ابلصـ ابم تأةؼ 

 (26/4/1992ؽ ةا ط  59ب ةط  15188)ابطثف رعـ 
 ًٔب ه٢ٚ ثؤٕ 

يمػػا كػػاف نوعػػو فيػػو محػػؿ لمطعػػف مصػؿ مػػه  صػ ف مػػف راػػؿ فػب إةػػراءات ابتلأ ػػؽ االعتػداةب  
أماـ محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة ىذا الطعف كما تقدر كؿ دليػؿ يقػدـ ليػا وتحكػـ فػي 

  ال ت تط ق أف تاأب ابتلأ ؽ أ  تث د ابأ  ط ب اطط ابتلأ ؽ اهة ه .الموضوع بما تحكـ بو 
 (276ص  2مةم عط ابأ اعد ابأهة ة ط ج  21/12/1931)ابطثف عتهر خ 
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 دلب ًبٕ مُي 
وبؿ ؾقؼمعبؾةماٌػاػقؿماظؼاغقغقةمأغػةماظذطرمسؾلمأوراقماال فامماٌانثؾمواظؿقؼقؼذاتمم 

اظرمأجرؼتمصقفم..مؼؿ حموجلءم اممأنمػذاماال فاممضذائؿمسؾذلمشذريمدذـدمأومدظقذؾمطذاؼبمأوممممممم

مؼبمواضعا فمبأيمصقرةمعـماظةقرم.مـاغلععؿربمؼػقدماذحاكماٌؿفؿماظ

 كبُضبثذ أٝال
..  فب مثرض  صؼ االتلهـ األ ؿ ابمة  ب بامتلم ف النيابة العامة في أمر اإلحالة أف  

 قررت بما ىو نصو : 
مم-1 مبأنمم–درضقا م..................... مذبفقلماظلقارة وبخر

معلؿغؾنم ماظعام مباظ رؼؼ مدريػؿا مإبان ادؿقضػاػؿ

 ؾؽماظلقارةموأذفرماٌؿفؿماظـاغلمؼبموجفماجملينم

مدل ماظـاغل معفددامسؾقف مخررقش( م)بـدضقة مغارؼا حا

مإؼاهمباإلؼذاءم...................

 ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 
.. أنػػو مػػف كػػاف يحػػوز السػػثح النػػاري )بندقيػػة خرطػػوش( .....لممػػتيـ الثػػاني / نسػػبت  

ائػد / مخالفة بذلؾ ما ىو ثابت باألوراؽ .. وبأقواؿ المجني عمييما وأقواؿ ضابط الواقعة ذاتو )الر 
...... ) 

 ٝاُن٣ٖ أرتؼٞا 
.. ر  مف صهف  ل ز اب الح ابةهر  .....عأف ابمتلـ األ ؿ /  

)عةدع ػػػػط ررطػػػػ ش(  بػػػػ س ابمػػػػتلـ اباػػػػهةب  رػػػػذا  ؤصػػػػد عمػػػػه ال  ػػػػدع 
مةػػهال با ػػؾ عصػػ ر ابة هعػػط ابثهمػػط فػػب اإلبمػػهـ عهب اعثػػط  االلهطػػط 

 عله .. عمه   اس ععطالف أمر اإللهبط ابصهدر عةله .
 ٕ اُضبثذ صب٤ٗب ًٔب أ
 لثتياـ الثالث والراب  والخػامس.. فب أمر اإللهبط ..  فب  صسله أف النيابة العامة أيضا  

فػػب  الجػػـز واليقػػيف..  مػػه   ػػتازم  مػػف تػػ افر .. قػػد خالفػػت صػػحيح القػػانوف ابمة ػػ ع ف بامتلمػػ ف 
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عشوائي وشػائ  حيػث  بشكؿابم هر إب لػه وذلؾ بأف وجيت االتيامات الثثثة ت ة   االتلهمهت .. 
 قالت بما ىو نصو 
محازواموأحرزوامدلحامغارؼام..........مم-3

محازواموأحرزوامذخائر)رؾؼف(ملام لؿعؿؾم...مم-4

محازواموأحرزوامدلحمأبقضم)ع قاة(م.....مم-5

 أ  مػػةلـ السػػثح النػػاري ؟؟ .. أ  مػػف ابمتلمػػ ف صػػهف  لػػ ز الػػذي يطػػرح نفسػػو  فالسػػؤاؿ 
 األبيض ؟!.السثح صهف  ل ز 

  اب اعثػػط  ابة هعػػط ابثهمػػط عػػف إاعػػهت  ةػػ د  ػػالح ةػػهر  فػػب اب اعثػػط ورغػػـ ثبػػوت عجػػز ضػػابط
 .. فمه ابداعب إذف مف لمؿ )ابطاأط( ابمزعـ   عطله ؟؟.وعدـ ضبطو 

 ٖٝٓ صْ 
ؼؿفؾكمزاػرامأنماظقاضعةمؼبموجدانماظـقابةماظعاعةمعصقذةموذائعةموشريمعلؿؼرةممبام 

مإعا مواألعرمبأالموجفممطانمؼلؿقجبمسؾقفا مأومإصدارماألعرمحبػظفا ادؿؽؿالماظؿقؼقؼاتمصقفا

مإلضاعةماظدسقىمصقفام.

 ًٝنا كبُضبثذ صبُضب 
أف النيابة العامة قصرت في تحقيقاتيا وبحثيا .. حيث غضت الطرؼ عف عدـ ضبط م

ف السثح المستخدـ في الجريمة .. ولـ تقـ بتكميؼ رجاؿ المباحث بتكثيؼ البحث والتحري ع
 ذلؾ السثح .

 ٝاألًضو ٖٓ مُي 
أنمػـذاكمعذؿفؿمأخذرمذبفذقلمممممم–بذلمدذـدمممم–صؼدمضذررتماظـقابذةماظعاعذةمؼبمأعذرماإلحاظذةمممممم 

مذرؼؽامظؾؿؿفؿنماٌانثؾنم.

 ٝاَُئاٍ ٛ٘ب 
ودعاىػػا لمقػػوؿ بػػأف ىنػػاؾ مػػتيـ ابة هعػػط ابثهمػػط ةهعصػه فػػب اب اعثػػط مػػا ىػػو الػػدور الػػذي رأتػػو 

بػإجراء المزيػد مػف البحػث والتحػري لمتوصػؿ إلػي ذلػؾ بمعهلػث  بمػهذا بػـ تصاػؼ رةػهؿ ا مجيوؿ ؟!
 الشخص الذي سيفمت مف العقاب ؟؟؟!!.

 ٝٛنا ًِٚ 
 عص ر تلأ أهت ابة هعط ابثهمط با اعثط . ؤصد  
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 ٝأ٣ٚب اُضبثذ هاثؼب 
أف رةهؾ ظالؿ مف اب ػؾ  ابر عػط  ػد ر لػ ؿ ابمعاػغ )اب ػهةؽ( عاػب ةلػ   ةثاػ  مػف ابممصػف  

 ب رذ  اب اعثط .أة   ر ؾ بمرتصع
  ليكػوف شػاىد عمػي الجنػػاة ؟؟ إبػػب لػهؿ  ػع ا  .. وتركػو يػذىب فامػهذا تػـ إةزابػ  مػف اب ػ هرة

 الذيف لـ يدع أحد أنيـ ممثموف ؟!.

  لمػػاذا لػػـ يػػتـ إلحػػاؽ األذى بيػػذا السػػائؽ ؟! ولمػػاذا أدعػػى أنػػو قػػد تػػـ ضػػربو فػػي وجيػػة
 وجسمو ولكف بث إصابات ؟!.

 صػػهف مػػف ابمستػػرض أةػػ  مت ةػػ  رفأػػ  ابمةةػػب عا ػػ  األ ؿ إبػػب        عػػر ـ إعػػرار رػػذا اب ػػهرد عأةػػ
فمػف أبمغيػـ  مػق ذبػؾ تعثػ  ابةةػهة .. " مترو ماركػت "  ت  ر م هر  إبػب " ، .....كارفور " 

 بخط السير الجديد ؟!.

  لتػػى تأػػدـ صػػباحا  5ر91فػػي تمػػاـ رػػذا اب ػػهرد مةػػذ لػػد ث اب اعثػػط أيػػف ذىػػب وأيػػف كػػاف
دة بعػػػد الظيػػػر .. فممػػػاذا تراخػػػي لمػػػدة أربعػػػة سػػػاعات عػػػف تقػػػديـ الواحػػػعػػػهبعالغ اب ػػػهعط 

 البثغ؟؟.

  ابتب ا ت هث عله   هعد  فب إةراء صاحب السيارة عرعـ رهتؼ لماذا لـ يحتفظ ىذا الشاىد
.. حتػػى يكػػوف شػػاىد عمػػي مػػا مصهبمػػهت رهتس ػػ  بز ةػػط ابمةةػػب عا ػػ  األ ؿ  بمأػػر عماػػ  ؟ 

 لحؽ بو ؟؟!!.

 ـ بإبثغ النجدة !! وىذه الجممػة لػـ تعػاد ولػـ يػتـ التحقيػؽ فييػا .. زعـ ىذا السائؽ أنو قا
 فأيف ىذا البثغ وما ىو مصيره ؟؟!!.

  وأيػف أصػدقاء المجنػي ابتب أعا له عهبلهدث مػف تلأ أػهت ابة هعػط ابثهمػط ؟! أيف تمؾ الزوجة
 ابذ ف تـ إعال لـ عهب اعثط عمثرفط اب هةؽ )ل عمه  دعب( ؟!.عميو األوؿ 

 أثناء تحرير البثغ المستيمة بو األوراؽ أنو عمـ بأف السيارة الجيػب شػروكي ائؽ زعـ الس
؟! فمف أيػف أتػي بيػذه المعمومػة الخطيػرة  ...المستعممة في الواقعة تعطمت أماـ الجامعة 

 ؟! ىؿ كاف عمي اتصاؿ بالخاطفيف ؟! أـ أنيـ اتصموا بو ليبمغوه بذلؾ ؟! 

 ٛنا ٝثوؿْ ٛنٙ األٍئِخ 
ح نفسيا وتنسج خيوطا مف الشؾ والريبة حػوؿ ذلػؾ السػائؽ المبمػغ إبتػداءا عػف التي تطر  

الواقعػػة .. إال أف النيابػػة العامػػة غضػػت الطػػرؼ عػػف ذلػػؾ بػػؿ واعتبػػرت ىػػذا السػػائؽ مجنػػي عميػػو 
 ثاني؟!.
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 دلب ًبٕ ٓب رولّ 
 ًٝبٗذ زلٌٔخ اُ٘و٘ هل اٍزوود ػ٢ِ إٔ 

ئقذةمأنم ؿصذؽؽمربؽؿذةماٌقضذقعمممممعـماٌؼررمضاغقغامأغفمؼؽػلمؼبماحملاطؿذاتماىـام

ؼبمصقةمإدـادماظؿفؿةمظؾؿؿفؿمظؽلم ؼ ذلمبذاظرباءةم،مإذماٌرجذعمؼبمذظذؽمإظبمعذام  ؿذؽـممممممم

إظقذذفمؼبم ؼذذدؼرماظذذدظقؾمعذذاداممحؽؿفذذامؼصذذؿؿؾمسؾذذلمعذذامؼػقذذدمأغفذذامربةذذتمواضعذذةماظذذدسقىممم

ـمممممممممم ػذلمموأحارتمبظروصفاموبأدظذةماظـؾذقتماظذرمضذاممسؾقفذاماال فذاممووازغذتمبقـفذاموبذنمأدظذةماظ

مصرجقتمدصاعماٌؿفؿمأومداخؾؿفاماظرؼؾةمؼبمسـاصرماإلنثؾاتم.

 (19/5/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  14827)ابطثف رعـ 
 ٝٛنا ًِٚ 

 . ؤصد عص ر تلأ أهت ابة هعط با اعثط 
 دلب ًبٕ ٓب رولّ 

 ٍزوود ػ٠ِ أٗٚاًٝبٗذ زلٌٔخ اُ٘و٘ هل 
ؾ محكمة الموضوع في مف المقرر قانونًا أنو يكفي في المحاكمات الجنائية أف تتشك 

صحة إسناد التيمة لممتيـ لكي تقضي بالبراءة ، إذ المرج  في ذلؾ إلى ما تطمئف إليو في 
تقدير الدليؿ ما داـ حكميا يشتمؿ عمى ما يفيد أنيا محصت واقعة الدعوى واحاطت بظروفيا 

فاع المتيـ أو تياـ ووازنت بينيا وبيف أدلة النفي فرجحت دال وبأدلة الثبوت التي قاـ عمييا ا
 داخمتيا الريبة في عناصر اإلثبات .

 (19/5/2814ؽ ةا ط  4ب ةط  14827)طثف رعـ 
 ٝشلب رولّ رت٤ؼٚ 

  لب ظهررًا عمه ال  دع مةهاًل با ؾ ع هـ اإلتلهـ ابمهاؿ عاى   ر  ةد مف اب اعق  ابأهة ف  
 عمه   ت ةب ابأ هء ععراءة ابمتلـ اباهةب ممه ر  م ةد إب   .

 ٤ِٚث٘بء ػ
 ٣ِزٌٔ ادلزْٜ اُضب٢ٗ ٖٓ ػلاُخ اذل٤ئخ ادلٞهوح احلٌْ

 ت  ممه ر  مة  ب إب   .ءععرا 
  ص ؿ ابمتلـ اباهةب 
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