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 مقدمه 

 

ق العليـا م عهـد لحفنـي بـك ناصـف تـدريس مـادة اإلنشـاء القضـائي بمدرسـة الحقـو١٨٨٧في عام   

م تـاريخ تـرك حفنـي بـك ١٩٨٢ولم يكن معمول بهـا قبـل ذلـك ولـيس لنـا درايـة فـي اسـتمرارها بعـد ذلـك فـي عـام .. 

ومــادة اإلنشــاء القضــائي تعتمــد الصــياغة األســلوبية ـفـي مــادة القــانون .. لمهـنـة التــدريس واتجاهــه إـلـي عمــل أخــر 

وآدابهــا بشــرط مزيــد مــن المعرفــة عــن مــادة القــوانين والمرافعــات والمــذكرات بطلهــا المتخصــص فــي اللغــة العربيــة 

ورغم أن القانون واالستدالل به فوق كل شيء ولكن طريقة العرض وبالغة الفهم شيء مهم أيضا .. وتصنيفاتها 

.. ، فرجل القانون يجوز أن يكون فقيها ولكن ال يجيد عرض معلوماته أمام الجهة فيلتبس األمر وينتهي المعنـي 

أن )  ه٤٧١(انون هي اللفظ الجامد والصياغة هي المعنـي وكمـا قـال عبـد القـاهر الجرجـاني المتـوفى إن مادة الق

لقد جاء جمال الدين األفغاني إلي مصر وظل بهـا أحـد .. الكلمة تحسن وتقبح بالسياق وليس علي طريقة اإلفراد 

دب والقـانون مـنهم أحمـد شـوقي م ولكنه ترك وراءه علماء أجالء في األ١٨٧٩عشر سنة حتى تم طرده منها عام 

 وـكـأن ١٨٨١أميـر الشــعراء وحفـنـي ناصــف ومصــطفي كامـل وغـيـرهم وهــؤالء هــم الـبـذرة التـي صــنعت ـثـورة عراـبـي 

 فكـان الفقـه فـي اللغـة أولـي األمـور ومعرفـة اآلداب مـن شـعر وخطابـة ونثـر – بـالطبع –علي رأسهم أحمد عرابـي 

بقيـادة سـعد باشـا زغلـول ألهبـت حمـاس الثـورة ) ١٩(علـم أن ثـورة ولـك أن ت.. وسجع وتورية مـن مهمـات الثـورجي 

عـــاش " يـــا عزيـــز يـــا عزيـــز كبـــه تأخـــذ اإلنجليـــز " " الجـــالء التـــام أو المـــوت الـــزؤام " بشـــعاراتها المســـجوعة      

فـإن أول دسـتور صـنعه المصـريون عـام .. أن عظمة مصـر والمصـريين فاقـت كـل الحـدود .. الصليب مع الهالل

 رجال قـانون وأدب فخـرج فـي صـياغة بديعـة ومـواد رائعـة مازلنـا نسـتلهم منـه روح الحيـاة فـي جميـع  صنعه١٩٢٣

دســاتير مصــر حـتـى يومـنـا هــذا فكمــا شــارك فـيـه شــيخ المحــامين إـبـراهيم ـبـك الهلـبـاوي أول نقـيـب للمحــامين بمصــر 

فـلـك اـلـذي نجــري فـيـه إن ال..  شــارك فـيـه أيضــا أحمــد لطـفـي الســيد ومــرقص حـنـا وعـبـد العزـيـز باشــا فهمــي ١٩١٢

خالل هذه السطور أن األدب بشـعره ونثـره وفنونهمـا عـالوة علـي النحـو والصـرف والعـروض وفقـه اللغـة المعجمـي 

للوصول إلي معاني اللغة آلن العربية هي أغني لغة في ألفاظها علي مستوي العالم كما أن اللغة اإلنجليزيـة هـي 

وحيـدة بـين لغـات العـالم الـتـي تتمتـع بـاإلعراب وفنونـه والشـاكلة الواحــدة والعربيـة هــي ال.. األولـي فـي السـيادة اآلن 

تغـيـر المعـنـي وتقوـيـه وتجــد هــذا متزـنـا عـنـد أهــل الخـلـيج أكـثـر ـمـن الـعـرب األفارـقـة ومهـمـا تـعـددت اللهجــات العربـيـة 

 فــي غــال أن اللســان العربــي يســتقيم ويصــبح بيانــا مفهومــا فاهمــا عنــد التحــدث بالفصــحى وفــي لغــة الشــعر وحتــى

فتفهم كيف تغني فيروز وفهد بالن والكـاظم وغيـرهم ويمكنـك أن تجـد صـعوبة فـي فهـم اللهجـات العاميـة .. الغناء 

إن العربـيــة هــي لـغــة قــريش ومنـهــا .. لهــم خاصـــة عنــدما يلتـقــي أبنــاء اللهجـــة الواحــدة مـثــل البربــر والنوـبــة والبــدو 

ينا أن نعي جيدا أن اإلنجليزية هي لغـة العـالم األولـي انتشرت بفعل الفتوحات اإلسالمية للعالم كله ولكن يجب عل

وتعليمها واجب وطني وال يمكن أن يوصف العالم بعلمه سوي بإتقانه لغـة أو لغتـين علـي األقـل عـالوة علـي لغتـه 

عمر الشريف نجم مصر العالمي بلغ نجوميته ألنه قـرأ وسـمع عـن حضـارة الغـرب وأتقـن لغـاتهم وكـذلك جميـل .. 

ا وهــو مــا يؤكــد أن ـفـي مصــر مــن هــو أـبـرع منهمــا كأحمــد زكــي وعــادل أمــام ولكــن يبـقـي تعـلـم اللغــة راـتـب وغيرهمــ

إن معرـفـــة اآلداب وـبـــراثن العربـيـــة عــــالوة عـلـــي علمـيـــة الـقـــانون .. ٕواتقانهــــا هــــو الفيصــــل ـبـــين المحلـيـــة والعالمـيـــة 
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ي األقل ألن محاكم أوربـا تـرفض والدستور ليسوا كفاية كرجل القانون ولكن ضرورة إتقان وتعلم اللغة أو لغتين عل

م وعلــي أيــام حفنــي ٢٠١٠المرافعــة بالعربيــة ولــم تســتثنها إال فــي حالــة واحــده فــي واقعــة الــدكتورة مــروه الشــربيني 

 ـلــم يكـــن ـيــدرس مـــادة اإلنشـــاء الـقــانوني وحـــدها ـبــل ـيــدرس المنطـــق ١٩ناصـــف ـفــي الرـبــع األخـيــر مـــن الـقــرن آل 

وال يمـكــن أن ننســب الفضـــل وحـــده لحفـنــي ـبــك ..  هــذا الفـلــك ـمــن الـمــواد والبالغــة وآداب المـنــاظرة وـمــا ـيــدور ـفــي

ناصف في تخـريج أعـالم األدب مـن رجـال القضـاء وحـده مثـل أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي ومصـطفي كامـل وعبـد 

هــؤالء .. العزيـز باشـا فهـمـي ولطفـي الســيد وأحمـد زـكـي شـيخ العروبـة وتوفـيـق رفعـت وعزـيـز خـانكي وتوفـيـق تسـيم 

ن جميعــا وأدبــاء وشــعراء فــي آن واحــد وال ننســي عبــد الــرحمن الرافعــي رجــل القضــاء ونقيــب المحــامين رجــال قــانو

 فبراير عام ٢٥ ورحل في ١٨٥٥األسبق كل هذه السلسلة كان زرعها في غرس حفني بك ناصف الذي ولد عام 

ا بعــد أـقـل مــن أربــع خــالل مــارس التــي نحــن بصــدد االحتـفـال بمئويتهــ) ١٩( وقامــت بعــد وفاـتـه بأيــام ثــورة ١٩١٩

سنوات مرت ذكراها دون أن يشير إليها أحد ، فلم يقم تالميذ حفني بك بتأبينـه النشـغالهم بـالثورة وهـو خيـر تـأبين 

ورغم براعة حفني بك فلم يكن خريج مدرسة الحقوق ولكنه تخرج من مدرسة دار العلوم .. له لنجاحهم في الحياة 

م ولكنه درس القانون ودرس الكيمياء في غير مدرسة وعمل سـكرتير ١٨٨٢ العليا وقتما كانت ملحقة بدار الكتب

عمومي للنائب العام شفيق بك منصور يكن أبن منصور باشا يكن صاحب القصرين اللذين كانا إلـي عهـد قريـب 

 "سراي منصور باشا" ٕمقرين لمحكمة االستئناف ومحافظة القاهرة بباب الخلق والي عهد قريب كان يطلق عليهما 

وهما اآلن مقران لمحكمة جنوب القاهرة ومديرية األمـن وكـان النائـب العـام ومـا كـان يطلـق عليـه النائـب العمـومي 

في الماضـي ضـليعا فـي القـوانين عاكفـا علـي ترجمتهـا الفرنسـية وغيرهـا مـن شـتي العلـوم إلـي العربيـة آلن القضـاء 

 يكن حال الترجمة قد استقر بعد سوي قلم الترجمة في مصر إلي ذلك العهد كان يجري علي القوانين األجنبية ولم

بديوان الخديوي وكان شوقي موظفا فيه استعان شفيق بك بحفنـي ناصـف ليعمـل سـكرتيرا لـه لقدرتـه علـي الترجمـة 

  وظل يزاوله عاما بعد عام ١٨٨٥وصياغة اللغة تسلم حفني عمله 
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 وذلك يف الدعوى اجلزائية رقم     لسنة  
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 وبالبناء علي ما تقدم 
وطالـبـت بعقاـبـه وـفـق ـمـواد االتـهـام .. للمحاكـمـة الجزائـيـة فـقـد ـقـدمت النياـبـة العامــة المــتهم  

ال تكفــي  – أو هكــذا أســمتها النيابــة العامــة –اســتنادا إلــي قائمــة أدلــة ثبــوت .. الــواردة بــاألوراق 

ـلحمــل االتهــام الماـثـل  وذـلـك كـلـه عـلـي نحــو مــا ســيرد الحـقـا .. ه ـفـي حــق الـمـتهم وتعجــز عــن إثباـت
 .تفصيال 

�א	و����

بـــالبالغ المقـــدم مـــن تخلـــص واقعـــات االتهـــام الماثـــل فيمـــا أســـفرت عنـــه األوراق المســـتهلة  

 :مقررا من خالله بما يلي  -/-/-بتاريخ .. الشاكي 

بــأن هنــاك نــزاع فيمــا بينــه وبــين أحــد المــواطنين اإلمــاراتيين 

ة االبتكارات الهندسية والمعماريـة تحركـت عنـه بخصوص شرك

 والـتـي ـتـم اتهاـمـه ـجـزاء.... لســنة .... اـلـدعوى الجزائـيـة رـقـم 

 . مليون درهم٩١فيها مع آخرين بخيانة األمانة وتبديد مبلغ 

عـن طريـق بتعيين مدقق مالي تلك الواقعة أثناء تحقيق فقد قامت النيابة العامة .. ومن ثم  
المـتهم ( ..... يتواجـد علـي الهـاتف رقـم – مصـري الجنسـية – ...../ ويـدعي . .ديوان حاكم دبـي 
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 ) .حاليا

 واسرتسل الشاكي قائال 
وبالفـعـل .. يطلـب لقائـه فـي مقهـي بأنـه فـي غضـون شـهر يـنـاير تلقـي اتصـاال مـن الـمـتهم  

 بــأن ثــم قــرر لــه.. ظروفــه الماليــة الصــعبة  –حســبما يــزعم  –وأثنــاء ذلــك شــرح لــه المــتهم تقــابال 
إذا أراد اإلســراع وأن علـيـه .. قـد تصــل إلـي سـنة ـسـوف تسـتغرق ـمـدة طويـلـة القضـية الخاصـة ـبـه 

فســأله الشــاكي عــن المبـلـغ اـلـذي .. أن يـعـرض علـيـه مبـلـغ الســتعجال التقرـيـر النـهـائي ـفـي إنهائهــا 
 . مليون درهم نظير استعجال التقرير فقط ٢ر٥أنه يريد مبلغ فقرر له .. يريده 

 ي زاعما وأضاف الشاك
حيث كـان يـتم وأن األخير كان حذر جدا في طلب المبلغ قد تعددت مع المتهم بأن لقاءاته  

وـفـي نهايـة اللـقـاء يأخـذ الورـقـة .. ذلـك ـعـن طرـيـق الكتاـبـة علـي أوراق يحضــرها مـعـه لـهـذا الغـرض 
ه كمــا أنــه كــان يطلــب منــه تــرك هاتفــه المحمــول فــي الســيارة حــال الحضــور للقائــ.. المكتــوب فيهــا 

 .يقوم الشاكي بتسجيل اللقاء خشية أن 

 وأردف الشاكي بأنه طلب من املتهم 
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 ويف اليوم التايل مباشرة لتلقي البالغ .. هذا 

 -/-/-أي بتاريخ 

..  مـدي مصـداقية أو صـحة مـا قـرر بـه الشـاكي وبدون إجراء ثمة تحريات أو بحـث عـن 
 :وذلك فقد تم استصدار إذن من النيابة العامة 
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  صباحا ١١ر٥٥ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 
بـال مبـرر ) المحامي العام األول/  المستشارالسيد(استصدار إذن ثان من النيابة العامة تم 

ـوت حصــول ثمــة تحــري  الــواردة علــي لســان المرســلة يثبــت صــحة الواقعــة مــن القــانون ودونمــا ثـب
 :تقرر من خالله .. الشاكي 
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ي  دـبـي أو ـمـن يكلـفـه ـمـن ـمـأموري الضــبط القضــائ–نـنـدب ـمـدير ـعـام جـهـاز أـمـن الدوـلـة 

 : المختصين قانونا 
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  مساءا ١١ر١٠ أيضا الساعة -/-/-وبتاريخ 
ال تلقـي اتصـ صـباحا ٨ر٤٠أنـه فـي تمـام السـاعة تحرر محضر أثبت من خاللـه الشـاكي  

.. ولـم يقـم بـالرد عليـه ) .....(بـديوان سـمو الحـاكم وهـو من رقم مكتبه الخـاص هاتفي من المتهم 

 .ثم تعددت االتصاالت منه ولم يرد عليها أيضا 

 ) حسبما قرر الشاكي(ويف ذات التوقيت 

 تلقي اتصاال من ضابط الشرطة 

 الذي سبق التنسيق معه لإليقاع باملتهم 
فـي نفـس اليـوم وأن يطلـب مقابلتـه مع المـتهم بأن يتواصل غة الضابط أبلوفي هذا االتصال  

تلـقـي اتصــاال ـمـن الـمـتهم اـلـذي طـلـب ـمـن الـشـاكي  صــباحا ١١ر٥٧وـفـي تـمـام السـاعة وبالفعـل .. 

فـي تـم االتفـاق علـي المقابلـة بعـد مـداوالت إال أنـه ..  الحضور إلـي مكتبـه بـديوان سـمو الحـاكم 
فقام الشاكي باالتصال بضابط الشـرطة وأبلغـه بالمكـان ..  مساءا الساعة الخامسة " ....." مقهى 

والكـالم ال يـزال مسترسـال علـي لسـان ( مسـاءا ٣ر٣٠وفي تمام السـاعة .. والزمان المتفق عليهمـا 
 مسـاءا ٤ر٢٠وفي تمام السـاعة طلب منه الضابط مقابلته في محطة بترول اإلمـارات ، ) الشاكي

ليمه جهـازي تسـجيل ، وظـرف أبـيض مفتـوح بـه مبـالغ ماليـة مـن قام بتسمع الضابط الذي تقابل 

وـقـام بتفتيشــه شخصــيا وتفـتـيش ـسـيارته وأبلـغـه ـبـأن الـظـرف ـبـه مبـلـغ ـقـدره ..  درـهـم ١٠٠٠فـئـة 

 ) !!.ثالثمائة ألف درهم( درهم ٣٠٠٠٠٠

 :ملحوظة 
وفــق أخــر مــزاعم الشــاكي فقــد كــان االتفــاق علــي أن تكــون 
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 !!!ألف درهم فقط ؟ ٢٠٠الدفعة األولي بمبلغ قدره 

 وعقب ذلك 
فـي انتظـار علي طاولـة خارجيـة وجلس فقد توجه إلي مقهى .. وعلي حسب رواية الشاكي  
 مساءا وطلب من الشـاكي الجلـوس داخـل المقهـى ٥ر١٥حضر في تمام الساعة الـذي .. المتهم 

وذـلـك أيضــا (ـلـغ ـثـم ـقـام الشــاكي ـبـإخراج األوراق الخاصــة بأصــول الشــركة وســأله المــتهم عــن المب.. 

مبـلـغ ثالثماـئـة أـلـف درـهـم وـقـام بتســليمه فأجاـبـه الشــاكي بأـنـه أحضــر ) زعــم الشــاكيحســب عـلـي 

قاصـدا المبلـغ المتبقـي ) ١ر٧(وتناول ورقـة وكتـب عليهـا .. الظرف الذي به المبلغ فوضعه بجانبه 
.. خلـفـي ـثـم ـغـادر المقـهـى ـمـن الـبـاب ال.. وطـلـب إحضــاره ـفـي ذات الـيـوم الســاعة التاســعة مســاءا 

 .فقام الشاكي باالتصال بالضابط وأخبره بما جري 

 ملحوظة هامة
يالحــظ أن اإلذن الصــادر مــن النيابــة العامــة للضــابط واـلــذي 

أوـجــب أن ـيــتم الضـــبط ـحــال .. يخوـلــه الـقــبض عـلــي الـمــتهم 

.. وحيث أن ذلـك لـم يـتم .. استالم المتهم للمبلغ من الشاكي 

 :مما يعد دليل علي أمرين 

 ألول األمر ا
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 األمر الثاني 
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 تلك كانت أقوال الشاكي فيما خيص زعمه بتسليم املتهم املبلغ املايل 
ـتــم اســـتكمال رواـيــة واقـعــة الضـــبط " محضـــر ضـــبط وتفـتــيش " وـفــي محضـــر أســـماه محـــرره  
المحضـر شــاهد قـفـزه حيـث أن هــذا .. المخالـفـة لـكـل الـقـوانين والقواـعـد واألصــول اإلجرائـيـة الهزليـة 

 .غير مفهومة تخالف قانون اإلجراءات 
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 فبعد سرد حمرر هذا احملضر ذات رواية الشاكي 

 وصوال إيل انه سلم الظرف احملتوى علي املبلغ للمتهم 

 الذي غادر املكان بكل سالسة ويسر 
ـه ـفـي حــوالي الســاعة   ـم إلقــاء ٨ر٤٠ـقـرر محــرر المحضــر أـن ـوم ـت  مســاءا مــن نفــس الـي

دون إيضاح ثمـة سـند !! لتسوق ؟ل.... بالقرب من مركز ...  علي المتهم بمقهى بمنطقة القبض

  لهذا القبض الباطل

 واسرتسل حمرر احملضر قائال 
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 حاول حمرر احملضر .. وعقب ذلك 
ـذ الســاعة  ـه مـن ـا بأـن ـي .. وقــت القــبض علــي المــتهم  مســاءا ٨ر٤٠إقناعـن ظــل منتظــر عـل

) .....(واستصــدر اإلذن رـقـم حـتـى توجــه أحــد رجــال الشــرطة إـلـي النياـبـة العامــة .. قارـعـة الطرـيـق 
 :والذي تضمن .. اءا  مس٩ر٣٠الصادر الساعة 

أحد مأموري الضبط المختصين لتفتـيش السـيارتين نندب 
إحـداهما ملـك المـتهم واألخـرى ملـك (الموصوفتين أعـاله 

باإلضافة إلي تفتيش الفتـاتين ) ...../ الفتاة التي تدعي 
 ........ سالفتي الذكر 

 ثم عاد إليه رجل الشرطة 
وبسـؤاله للمـتهم عـن ..  ألـف درهـم ٨٩وجـود مبلـغ فقام بالتفتيش فتبين في سـيارة المـتهم  

وأنكـر .. مبلغ مائه ألف درهم من أحـد األشـخاص دون اإلفصـاح عنـه باقي المبلغ قرر بأنه تسـلم 

 .واقعة استالمه لمبلغ ثالثمائة ألف درهم من الشاكي 

 تفاجئنا األوراق .. وعقب ذلك 
 –عرفونــــه وقــــام باســــتجوابهم بــــأن محــــرر المحضــــر أتــــي بأشــــخاص ال يعــــرفهم المــــتهم وال ي
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وأن هــذا المبلــغ راح ..  وادعــي أن المــتهم ســلم أحــدهم مبلــغ مــائتي ألــف درهــم –بالمخالفــة للقــانون 
فخـالل سـاعتين فقـط تـداول هـذا المبلـغ .. يتنقل من شخص ألخر مـن منطقـة ألخـرى بسـرعة البـرق 

وتـارة أخـري يرجـع المبلـغ ) نإلـي قسـمي(بل وتارة يتم قسمته .. المزعوم ليد أكثر من عشر أشخاص 
 .مكتمال 

 ثم يبقي السؤال الذي عجزت األوراق وحمررها عن اإلجابة عنه 
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 وعقب مجاع اإلجراءات الباطلة أنفة الذكر .. هذا 

  مساءا٨ر٤٠ الساعة -/-/-ورغم أن املتهم مت القبض عليه بتاريخ 

-/-/-خ إال أنه لم يتم عرضه علي النيابة العامة سوي بتـاري 

خمسة وستون )  ساعة٦٥(الساعة الثانية مساءا أي بعد أكثر من 

.. بالمخالفــة للقــانون وأصــول اإلجــراءات الجزائيــة .. ســاعة كاملــة 

 .وبال مبرر 
 وبسؤال املتهم أمام النيابة العامة .. هذا 

 سـوي انـه معـينوأفـاد بأنـه ال تربطـه ثمـة عالقـة بالشـاكي  ما هـو منسـوب إليـه أنكر جماع 

مـعــه أكثــر ـمــن ـمــرة وأن األخـيــر تقاـبــل .. فــي منازعـــة تجارـيــة الشــاكي طرـفــا فيـهــا كخبـيــر حـســابي 
ـدعوى  علــي الطبيعــة ٕواجــراء معايـنـات تخصــها ٕواحضــار مســتندات لــف بهــا المــتهم المكلمناقشــة اـل

 .للشركة الخاصة به وكذا شركتين أخرتين مزعوم تعامل هذه الشركة معهما 

  عن هذا اإلطار وأكد أن لقاءاتهما مل خترج
وكــذا المبلــغ المضــبوط  درهــم ٦٩١٠وقــدرها أن المبــالغ المضــبوط معــه  وأضــاف المــتهم

وليست مملوكة للشـرطة كمـا وهي مبالغ مملوكة لـه هي من مدخراته  ألف درهم ٨٩وقدره بسيارته 

 .يدعي محرر محضر الضبط 
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 وقد أنكر مجاع ما جاء بأقوال الشاكي وأكد عدم صحتها.. هذا 

  أنكر مجاع ما هو مسطر مبحضر الضبط كما

 مؤكدا بأن املبالغ املضبوطة عائدة له وليست عائدة للشرطة 
وقدره مائتي ألف درهم  .. ...../ بأن المبلغ المسلم منه إلي من يدعي .. كما أردف قائال 

وكان يرغب في إرساله علي مدار أكثر من ثالث سنوات وجمعه من مدخراته عائد له أيضا .. 

فهو ال يعلم عنه ..  في المبلغ وتسليمه آلخرين ...../ أما عن تصرفات المدعو.. إلي مصر 

 .شيء 

 وعن رفضه التوقيع علي حمضر الشرطة 
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 رر املتهم صراحة وق
صــفعه علــي وجهــه مــن قبــل القــائمين بالضــبط حيــث تــم بأنــه تــم التعــدي عليــه بالضــرب  

لذلك طلب عرضـه علـي الطبيـب الشـرعي .. أسفل الركبة بالقدم والظهر وتم ركله باألرجـل ورقبته 

 .ثم اختتم أقواله بإنكار كافة االدعاءات المنسوبة إليه .. 
رت النيابـة العامـة تكليفـا بإرسـال المـتهم إلـي الطـب الشـرعي  أصد-/-/-وبتاريخ .. هذا  

 . وبيان ما به من إصابات .. لتوقيع الكشف الطبي عليه 

 -/-/-وبتاريخ 

ـة   –المحتجــز  –أشــير مــن خاللــه بأنــه تــم إبــالغ المــتهم تحــرر محضــر بمعرفــة أمــن الدوـل

.. فطلـب مهلـة لتجهيـز نفسـه . .بنـاء علـي تعليمـات النيابـة العامـة .. بتحويله إلي الطب الشـرعي 
ـع مالبســه  أن المــتهم – علــي حســب زعــم محــرر المحضــر –وهنــا كشــفت كــاميرا المراقبــة  قــام بخـل

 .وراح يضرب نفسه بالنعال في أجزاء متفرقة من جسده لمدة تسع دقائق 

 :ملحوظة 
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 يثبت بهتان ما لعل ف
مـن أنـه قـد تـم إجبـاره علـي مـا تـم تصـويره مـا قـرره المـتهم ذاتـه  .. مـا ورد بـذلك المحضـر 

لنيابـة فمـا أن علـم رجـال أمـن الدولـة بـأن ا.. حتى تظهر ما به من إصابات أنهـا مفتعلـة ومختلقـة 
حتــى تأكــد وأبــان أمــرهم ســوف ينكشــف وســـوف .. منحــت للمــتهم الفرصــة لإلحالــة للطــب الشــرعي 

 أجـبـروا الـمـتهم عـلـي التصــوير وهــو إال أن فـمـا ـكـان ـمـنهم.. يثـبـت ضــدهم االعـتـداء عـلـي المــتهم 

 !!!!.حتى يتخذوا هذا الفيديو دليال مصطنعا علي براءتهم.. يمثل التعدي علي نفسه 

 ي ذلك وليس أدل عل
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  قامت النيابة العامة باستدعاء الشاكي والتحقيق معه -/-/-وبتاريخ .. هذا  

كما .. واله السابقة التي أدلي بها أمام الشرطة  بأقوال متناقضة ومتضاربة مع أقفادأف 

وذلك علي نحو .. أتي بواقعات جديدة تماما لم يشر إليها في أقواله األولي من قريب أو بعيد 

 .ما سيرد الحقا في إثبات بطالن الدليل المستمد من أقوال الشاكي 

!!! مين بالضبط من رجال الشرطة التسعة القائ) اثنين فقط( تم سؤال -/-/-وبتاريخ  

 : فقررا باألتي 
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  ...../ أقوال الوكيل أول .. بداية * 
الذي تم إعداده للمتهم بمقهى والكمين في الضبط اقتصر علي المشاركة بأن دوره مقررا  

 " !!!......" وتأمين المتهم بعد القبض عليه بمقهى " ....."

  قرر.....وعن سبب عدم إلقاء القبض علي املتهم يف مقهى 

بأن ذلك يرجع لعدم إصدار تعليمـات مـن الضـباط المشـاركين  

هذا يعنـي أن المـتهم رحـل عـن : ملحوظة( في الكمين إللقاء القبض علي المتهم

 ) .هذا المقهى تحت بصر وبصيرة ضباط الواقعة

 ثم عاد وقرر 
ال رجــوأضــاف بأـنـه توجــه رفـقـة ) .. .....(المــتهم حــال خروجــه مــن المقهــى بأـنـه ـلـم ـيـري  

ـم يشــاهد .. ولكنــه لــم يــدلف إلــي داخلــه  " ....." الضــبط إلــي مقهــى  وهــم إال القــائمين بالضــبط وـل

وكــان .. ـثـم ـتـم تكليـفـه بـتـأمين الـمـتهم خشــية هروـبـه إـلـي الســيارة العاـئـدة للمــتهم يقـتـادون الـمـتهم 
تسـيل مـن فقـام بفـتح المركبـة وشـاهد دمـاء المتهم داخل سيارته فتالحظ له أنه يقوم بحركة غريبة 

 .محارمه ورابطة عنقه يد المتهم من جرح أحدثه ب

 هنا عاد وتدارك اخلطأ الذي وقع فيه 
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 وأضاف املاثل 
وهـذا يعنـي ( المتهم لكونه كـان ممسـكا بـالمتهم خشـية هروبـه بأنه لم يشارك في تفتيش سيارة

أن الـقـبض والتفـتـيش تـمـا ـفـي أن واـحـد ـبـدون فاصــل بينهـمـا ودون انتـظـار إلذن كـمـا زـعـم مـحـرر 

 ) .محضر الضبط

 قرر .. ...../ وبسؤال النقيب 
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 وعن سبب إلقاء القبض علي املتهم 
وأن مصــدر تـلـك المعلوـمـات .. لرشــوة ـقـرر بأـنـه طـلـب مـبـالغ مالـيـة مــن الشــاكي عـلـي ســبيل ا 

: ملحوظـة (وذلـك مـن خـالل التسـجيالت وزعم بأنه تم التحقق من أقوال المذكور ؟؟ !!هو الشاكي 

التسـجيالت المزعوـمـة الحقـه عـلـي اإلذن وليسـت ـسـابقة عليـه أي أن اإلذن صــدر دون تـحـري أو 

 .صول علي اإلذن وعلي الجانب األخر فهذا معناه أنه تم التسجيل قبل الح) .. بحث

 وأضاف املاثل مقررا 
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 وأردف بأنه 
ـبـأن ) ـمـن شــخص مجـهـول(بفحواهــا ٕوانـمـا ـتـم إخـبـاره الـتـي أجرـيـت ـلـم يســتمع للتســجيالت  

وهذا استدالل سـماعي ! المتهم يطلب رشوة من الشاكي إلعداد تقرير في إحدى القضايا لصالحه ؟

 ) .لوماتمن شخص مجهول وليس بناء علي تحري أو جمع مع

 وأقر الضابط صراحة 
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 دم القبض علي املتهم حلظة استالمه املبلغ من الشاكي وعن سبب ع
ـقـرر ـبـأن ذـلـك يرـجـع إـلـي أن الـمـتهم ـغـادر المقـهـى ـمـن الـبـاب الخلـفـي وـكـان مســرعا وـلـم  

 . ؟؟!!!يلحق به 

 وعما بدر منه بعد ذلك 
أمـام فـتم إخبـاره بأنهـا موجـودة  بـالمتهم الخاصـةالسـيارة زعم بأنـه قـام بـالتحري عـن تواجـد 

وشـاهد المـتهم يجلـس علـي .. إلـي هنـاك ) دون إذن(فتوجـه مباشـرة ..  بمنطقـة الممـزر .....مقهى 
 .إحدى الطاوالت ومعه سيدتين 
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 وهنا يتضح بهتان ما يقرره هذا الشاهد 
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 وهذا بهتان واضح 

 ٨ر٤٠واقعة ضبط المتهم والسيدتين تمتا الساعة حيث أن  

ٕواذن التفتيش والقبض علي السيدتين ) -/-/-يوم (مساءا 

 مساءا فكيف يكون الضبط ٩ر٣٠والسيارتين صدر الساعة 

ستصدار اإلذن  مساءا ثم إرجائه لحين ا٨ر٤٠المجري الساعة 

لعل ذلك يوضح أن بطالن !  مساءا ؟٩ر٣٠الصادر الساعة 

يحاول الضابط التنصل منه .. كافة إجراءات القبض والتفتيش 

 .بمخالفة الحقيقة 
 وعودة إيل أقوال الضابط 

أي أنهــا المســلمة (يتضــح أنــه زعــم بــأن المبــالغ المضــبوطة مــع المــتهم عائــدة للشــرطة 
وبـــرغم تأكيـــده علـــي أن المبـــالغ .. دم دليـــل واحـــد علـــي هـــذا الـــزعم وذلـــك دون أن يقـــ) للشـــاكي

إال أنه لم يقدمها أو يقدم الـدليل علـي أنهـا بمقر أمن الدولة الزالت موجودة المضبوطة مع المتهم 

 !أن النيابة العامة لم تطلب منه ذلك ؟.. والغريب في األمر .. ذاتها التي سبق تسليمها للشاكي 
 ورد إلي النيابة العامة تقرير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية الخاص -/-/-خ وبتاري.. هذا

 .بتفريغ الحوارات المسجلة من المتهم والشاكي 

 واجلدير بالذكر 
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 ومن ثم يتأكد 
أن ما قرره خبير األصوات من استدالالت ظنية هي محـض تخمينـات مـن عندياتـه ال تجـد  

 .أي دليل في التفريغ الذي قام به ودونه في هذا التقرير 

 أعـيـد التحقـيـق ـمـع الـمـتهم وأصــر عـلـي أقواـلـه وانـكـاره لالتهاـمـات -/-/-وبـتـاريخ .. ـهـذا  

 : لي المسندة إليه مؤكدا علي ما ي

.. وتــم تجريــده مــن كافــة مــا كــان بحوزتــه .. تــم تفتيشــه ذاتيــا عليــه أنــه لحظــة القــبض  �

 !!!. بها إصابته يفتعل وبالتالي فلم تكن لديه أداه 

طلـب مـن الشـاكي المسـتندات وأصـول شـركة حيـث أنـه .. أن الشكوى المقدمة ضده كيديـة  �
وأن هــذا الــبالغ غرضــه .. ماطــل االبتكــارات الهندســية حتــى يســتطيع تنفيــذ مهمتــه إال أنــه 

 .إطالة أمد التقاضي في الجنحة المتهم فيها الشاكي 

ــة الشـــاكي فـــي إمـــداده بالمســـتندات أنـــه لـــم يقـــم بإعـــداد التقريـــر المكلـــف بـــه  � نظـــرا لمماطـل

 .المطلوبة 

 .جملة وتفصيال ) مرسال(ينكر جماع ما جاء علي لسان الشاكي أنه  �

مؤكـدا أن المبـالغ المضـبوطة هـي قعـة جملـة وتفصـيال أنه ينكر جماع ما سـطره ضـابط الوا �
 .وليست عائدة للشركة كما يدعي الضابط بال سند مملوكه له 

وأـكـد .. الخــاص بتفرـيـغ مقابالـتـه عـلـي الشــاكي كـمـا نـفـي أي دالـلـه لتقرـيـر المعـمـل الجـنـائي  �
بتها إليـه علي أنه لم تتم مواجهته بهذه التسجيالت ولم يستمع إليها للتأكد مـن صـحتها أو نسـ

 .ابتداءا 

قرر بأنـه قـد تـم أمـره بفعـل ذلـك ..  التي تضمنت اعتدائه علي نفسه وعن واقعة التصوير �

 .ٕواال سوف يتعرض للتعذيب .. 

 ملا كان ذلك 
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 الدليل األول علي براءة املتهم 

 وكـذا بطـالن كافـة األذون -/-/-اريخ بطالن اإلذن الصادر من النيابـة العامـة بتـ

 وذلك لعدم أبتنـاء أي منهـا علـي حتريـات -/-/-التالية عليه والصادرة بتاريخ 

حـيـث مت اـختـاذ األـقـوال املرـسـلة .. جدـيـة أو دالـئـل كافـيـة عـلـي إداـنـة اـملـتهم 

الصادرة عن الشاكي سندا وحيدا لصدور تلك األذون مبا يبطلها مجيعا بكل مـا 

 ك من أثار يرتتب علي ذل

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه 
ال يجــوز توقـيـع عقوـبـة جزائـيـة عـلـي أي شــخص إال بـعـد ثـبـوت إدانـتـه 

كما ال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجـزه أو .. وفقا للقانون 

 .حبسه إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

  من القانون ذاته علي أن ٤٥ املادة كما نصت
 أن يـأمر بـالقبض علـي المـتهم الحاضـر الـذي توجـد دالئـل كافيـة لمأمور الضبط القضائي 

 :علي ارتكابه جريمة في أي األحوال اآلتية 

�.�Qאe�:�$���&sو]�

 .في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة : ثانيا 
 .....: ................ثالثا 

  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت املادة 
 ٕجـاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضـارهإذا لم يكن المتهم حاضـرا  

 .ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة 
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 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان
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 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية ضد املتهم 
كمـا ال يجـوز للنياـبـة العامـة إصـدار إذن الـقـبض .. فـال يجـوز الـقـبض عليـه إذا كـان حاضــرا  
 .ٕوان هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن .. وتفتيشه عليه 

 ومن ثم 

 فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
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 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣م النقض أحكا(
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨تمييز دبي طعن رقم (

 كما قضي بأنه 
ــوم مجـــرد التبلـيــغ عـــن الجريمـــة  ــل يجـــب أن يـق ــي المـــتهم وتفتيشـــه ـب ال يكـفــي للـقــبض عـل

سفرت هذه التحريات عن توافر دالئل قويـة أإذا ، فالبوليس بعمل تحريات عما أشتمل عليه البالغ 
 تحقيــق جنايــات أن ١٥عـلـي صــحة مــا ورد فيــه ، فعندـئـذ يســوغ لــه فــي الحــاالت المبيـنـة فــي المــادة 

 .يقبض علي المتهم وتفتيشه 
 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
 أو الـرد عليـه ئل كافيه هو دفع جوهري يجب تمحيصـهلعدم وجود دالالدفع ببطالن القـبض  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل واإلجـراءات التـي تمـت فيـه 

وـهـذا  -/-/-الـذي عـاب اإلذن الصـادر عــن النيابـة العامـة بتـاريخ هرا مـدي اـلـبطالن يتجلـى ظـا.. 
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بـل يمتـد الـبطالن لينـال مـن إذنـي النيابـة .. البطالن ال يقف أثره عنـد حـدود هـذا اإلذن المـذكور 

 .-/-/-العامة اآلخرين الصادرين بتاريخ 

 جدية ذلك أن الثابت أن كافة هذه األذون مل تبني علي مثة حتريات 
ـل اتخــذت مــن أقــوال الشــاكي   ـذي ســن –المخالفــة للحقيقــة والواقــع  –ـب دا لهــا وهــو األمــر اـل

 :كشفت عنه التحقيقات واألوراق وهو ما يجعلها معيبة وباطلة لألسباب اآلتية 
�א	�
��א�ول

 -/-/-المـؤرخ الستصدار إذن النيابة العامة من جهاز أمن الدولـة فقد ورد بالطلب المقدم  
مؤداهـا أن المـتهم يطلـب منـه  –اللبنـاني الجنسـية  .. ...../ الجهاز تلقي شـكوى مـن المـدعوأن 

.... لسـنة .... للقيام بإعداد تقرير خبره محاسبي لصالحه في القضية رقم مبلغ علي سبيل الرشوة 
  .جزاء

 ثم أردف حمرر الطلب بعبارة 

ــــي لســـــان "   وبعـــــد التأكـــــد مـــــن صـــــحة المعلومـــــات اـلــــواردة عـل

 ........ شاكي ال
 وهنا يتجلى وبوضوح 
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 لعل تلك العبارة 
وهــو مـا يقطــع بمـا ال ـيـدع .. التـسـاؤالت أنفـة البـيـان عــن اإلجابـة عـن أي ـمـن تقـف ـعـاجزة  

ـلـم ـتـتم أي تحرـيـات أو جـمـع ثـمـة دالـئـل كافـيـة ومـبـررة .. أـنـه ـفـي الحقيـقـة والواـقـع مجــاال للشــك 

 .متهم الشخصية ومراقبته وتسجيل حواراته ومن ثم القبض عليه وتفتيشه للتعرض لحياة ال

 وهو األمر 
ح لجهــاز بالتصــري -/-/-اـلـذي يؤكــد عــدم أبتـنـاء اإلذن الصــادر عــن النياـبـة العامــة بـتـاريخ  

علـي ثمـة تحريـات جديـة .. أمن الدولة بتسجيل الحوارات التي سـتدور بـين الشـاكي وبـين المـتهم 
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 .وهو األمر الذي يبطل هذا اإلذن ويبطل ما تاله من إجراءات .. أو دالئل كافية 
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 فاالجتاه الصحيح لإلجراءات 
م التحري عن مـدي صـحتها ث.. أن يتم تلقي البالغ أو الشكوى 

.. وعما إذا كـان هنـاك دالئـل كافيـة لنسـبة االتهـام قبـل المـتهم 

فــإذا مــا تــوافرت لديــه دالئــل كافيــة علــي ارتكــاب المــتهم لثمــة 

ـا.. جريمــة  ـة العامــة بطـلـب اإلذن  .. فهـن ـدم إـلـي النياـب ـتم التـق ـي

 .بالتسجيل للمتهم ثم ضبطه وتفتيشه 

  فيه جهاز أمن الدولة أما االجتاه املعاكس الذي سار
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 فجهاز أمن الدولة 
.. يابــة العامــة بــدال مــن أن يتوصــل إلــي الــدالئل الكافيــة المبــررة إلصــدار اإلذن مــن الن 

 !.استصدر اإلذن ليجمع بموجبه الدالئل الكافية علي صحة ما هو منسوب للمتهم ؟

 وهو األمر الذي يؤكد 
ٕ ومــــا تــــاله مــــن إجــــراءات واذون -/-/-بطــــالن اإلذن الصــــادر مــــن النيابــــة العامــــة بتــــاريخ 

 .أساسها باطل فتكون بالضرورة باطلة 
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 بل أقر صراحة 
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 فيه هذا الضابط ففي الوقت الذي زعم 
أـنـه ـمـن تلـقـي اـلـبالغ وـقـام بجـمـع االســتدالالت بشــأنها والتحـقـق ـمـن ـبـأن دوره ـفـي الواقعــة  

ومـا هـي المـدة جديـة حـول الواقعـة ،  إال أنه لم يقرر صراحة بأنـه قـام بـإجراء تحريـات.. صحتها 

ــي إســـتغرقها  مـــا هـــي والتـــي اســـتعان بهـــا ، ومـــا هـــي المصـــادر فـــي التحـــري إذا تـــم إجـــراؤه ، الـت

 .التي أسفرت عنها تحرياته المزعومة المعلومات 

 وهو األمر الذي يقطع بعدم إجراء أي حتريات 
سـندا وحيـدا لهـذا بل تم اتخـاذ أقـوال الشـاكي من النيابة العامة سابقة علي استصدار اإلذن  

ا تـم سـؤاله بل أقر صراحة حينم.. وهو األمر الذي لم ينكره ضابط الواقعة .. اإلذن المبتور سـنده 

 أقر بأنه .. عن مصدر معلوماته 

  ...../ المبلغ 
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 وهذا يعني وحبق 
بـل .. حريات جدية أو عدم جديـة لم يبني علي ثمة ت -/-/-أن إذن النيابة العامة المؤرخ 

وهـو األمـر .. الدليل علي صـحة شـكوى الشـاكي  لمحاولة إقامة سعي الضابط المذكور الستصداره

 .صريح من ضابط الواقعة بإقرار الذي يبطل هذا اإلذن 
��
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التـي أجريـت لحـوارات الشـاكي بـأن التسـجيالت  – المخالف للحقيقة – فعلي الفرض الجدلي
ـفـإن الثاـبـت ـمـن اســتقراء ) وـهـو ـمـا ننـكـره تماـمـا(تـمـت ـبـإجراءات قانونـيـة صــحيحة .. ع المــتهم مــ

يتضح أنها جاءت خلوا من ثمـة دليـل كـاف قبـل المـتهم .. تفريغ تلك الحوارات المزعوم تسجيلها 

وال يمكـن ال تحمل ثمـة داللـة علـي أي شـيء جمل غير مكتملة إذ جاءت التسجيالت عبارة عن .. 

 . المسندة إليه – المكذوبة –قي منها ارتكاب المتهم للواقعة أن يست

 بغض النظر 
عــن اســتنتاجات وتكهـنـات الـقـائم ـبـالتفريغ اـلـذي أورد ـمـن 

عندياتـــه بـــال ســـند بـــاألوراق أن تلـــك التســـجيالت تثبـــت 

ذلك أن ما أورده القائم بـالتفريغ مـا .. االتهام قبل المتهم 
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ة واألوراق والـذي ال هو إال رأيه الشخصي المخالف للحقيق

وذلــك علــي نحــو مــا ســيرد الحقــا .. يمكــن االعتــداد بــه 

 .بالتفصيل 
�א	�
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أـنـه يجــوز االعتمــاد عـلـي  –المخــالف للحقيقــة والواقــع  – عـلـي الـفـرض الجــدلي أيضــا أـنـه 

ئـل دون إجراء تحري أو بحـث أو إقامـة دالأقوال الشاكي بمفردها كسند إلصدار إذن النيابة العامة 
فـإن الثابـت بـاألوراق ) .. وهـو مـا ننكـره تمامـا( للمـتهم – بهتانـا -كافية علي صـحة مـا هـو منسـوب 

جـاءت متضـاربة ومتناقضـة مـع نفسـها أن أقـوال الشـاكي  –وعلي التفصـيل الـذي سـيرد الحقـا  –

 .مشـكوك فـي صـحتها وهـو مـا يجعـل هـذه األقـوال  .. ...../ النقيب .. ومع أقوال ضابط الواقعة 

بل ستصل عدالة المحكمة إلي حد اليقين بعدم صحة تلك األقـوال حـال بيـان ماهيـة العيـوب التـي 

 .وهو ما سيرد الحقا بالتفصيل .. وأوجه التضارب والتناقض التي تسقط أي دالله لها شابتها 

 ومن ثم 
 عــاجزة عــن –  ـبـدون تحريــات–تضــحي أـقـوال الشــاكي 

.. بــة العامــة أن تكــون ســندا وحيــدا إلصــدار إذن النيا

وهــو مــا يقطــع بــبطالن هــذا اإلذن وكــذا بطــالن كافــة 

األذونــات واإلجــراءات التاليــة عليــه التــي تعتبــر وحــدة 

 .واحدة غير قابلة للتجزأة 
�א	�
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عـلـي أـنـه ـلـيس هـنـاك أي تحرـيـات أجرـيـت حــول الواقعــة المبـلـغ عنهــا عـلـي ومـمـا يؤـكـد يقيـنـا  
ـفــي حـــين حـــرر ..  صـــباحا ١٠ر٣٠الســـاعة  -/-/-بـتــاريخ أن اـلــبالغ مـقــدم .. لســـان الشـــاكي 

لإلذن بتسجيل حـوارات الشـاكي مـع المـتهم من جهاز أمن الدولة إلي النيابة العامـة الطلب الموجه 

وـهـو يؤـكـد وبـحـق اســتحالة تصــور أن تـكـون هـنـاك ) أي ـفـي الـيـوم الـتـالي مباشــرة( -/-/-بـتـاريخ 

طـع وبحـق وهـو مـا يق.. لـبالغ واستصـدار اإلذن ثمة تحريات قد أجريت لضـيق الوقـت بـين تلقـي ا
 .ببطالن إذن النيابة العامة لعدم سبقه بتحريات أو بحث عن دالئل كافية ضد المتهم 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
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  علي براءة املتهم ثانيالدليل ال

إجراء القبض علي املتهم وما ترتب علي ذلك من إجراءات لعدة أسباب بطالن 

 : نيها وثابطالن إذونات النيابة العامة لعدم إبتناؤها علي دالئل كافية ،: أوهلا 

لتجـاوز القـائم بـالقبض : ملخالفة القائم بالقبض لصريح عبارات اإلذن ، وثالثهـا 

ومـن ثـم .. حدود اإلذن املكانية مبا جيعل القبض قد مت بال إذن أو حالـة تلـبس 

  .يبطل ومعه كافة اإلجراءات واألدلة املستمدة منه 

 فإن الثابت أنه.. بداية 

  من الدستور بقوهلا ٢٦يه املادة من القواعد الدستورية ما نصت عل
ـي أحــد الحريــة الشخصــية مكفولــة لجميــع المــواطنين ،   و تفتيشــه أو أوال يجــوز القــبض عـل

 حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات .. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ــبض   ــي أحـــدال يجـــوز الـق ــي األحـــوال وبالشـــروط  أو تفتيشـــه أو حجـــزه أو حبســـه عـل إال ـف

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـــن لمشـــروعية القـــبض عـلــي المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور الـتــي يســـتوجبها الـقــانون  

ذن ـهـذا اإلـبـل اســتوجب المشــرع أن يـكـون .. ـلـيس ـهـذا فحـسـب .. العاـمـة بضــبطه وتفتيشــه النياـبـة 

علــي تحريــات جدـيــة  – كمــا أشــرنا ســلفا – وهــو مــا ال يكــون كــذلك إال إذا كــان مبنيــا ..صــحيحا 

 .ٕواال كان باطال .. ودالئل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 

  -/-/-وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 -/-/-وكذا اإلذن الصادر بتاريخ 

 بتنائه علي حتريات ودالئل كافية تربر إصداره حيث جاء باطال لعدم إ
قد تم نفـاذا لهـذا اإلذن الباطـل األمـر وحيث أن القبض علي المتهم األول  .. لما كان ذلك 

فلـيس هنـاك  .. الذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء التفتيش إلجرائهمـا بغيـر مقتضـي مـن القـانون
 .عي بأنه كان في حالة تلبس كما لم يدع مد.. إذن صحيح من النيابة العامة 



 ٢٦

 يف حق املتهم  وهو ما يؤكد بطالن إجراء القبض والتفتيش الذي مت

 نفاذا ملا استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا .. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

ء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـرا
 .وجب نقضه ي

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

 ت صراحة بأن قضكما 
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 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا أنـه .. وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

عـدم إبتنـاؤه علـي ثمـة تحريـات جديـة أو دالئـل لطالما ثبت بطالن اإلذن الصادر عـن النيابـة العامـة 
.. األـمـر الـذي يجعـل القـبض بنـاء علـي ذلـك اإلذن الباطــل .. كافيـة علـي حمـل االتهـام قبـل المـتهم 

 :تبطل ببطالنه كافة اإلجراءات التالية عليه .. إجراء بدوره باطل 
!"#���$ذא�	���ن�

) .....(لصـادر مـن النيابـة العامـة بـرقم فإنه باستقراء عبارات اإلذن ا.. ومن ناحية أخري  

 :يتضح أنه أورد ما يلي .. 
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 ...................... بتسجيل : أوال 
ثنــاء قيامــه باســتالم أ – مصــري الجنســية –) المــتهم (...../ علــي المــدعوبإلقــاء القــبض : ثانيــا 

 .وتفتيشه ذاتيا  المبلغ المتفق عليه من المشتكي
أن لكـل إذن يصـدر عـن النيابـة العامـة نطـاق وكان مـن الثوابـت واألصـول .. لما كان ذلك  

 .ال يجوز بحال من األحوال تجاوزها أو مخالفتها .. زماني ومكاني 
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 وباستقراء عبارات اإلذن أنف الذكر
لحظـة اسـتالم المـتهم مـن الشـاكي المبلـغ المتـفـق : أن نطاقـه الزمـاني . .يتضـح وبجـالء تـام 

 ) ......مقهى (هو ذلك المقهى الذي سيشهد تقابل الشاكي والمتهم : أما نطاقه المكاني .. عليه 

 مبا ال جيوز للقائم بتنفيذ هذا اإلذن جتاوز حدود نطاقه الزماني واملكاني
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أي في لحظة عباراته وفق صريح عن تنفيذ اإلذن يكون الضابط قد تقاعس أن : الخيار األول 

وبذلك يكون اإلذن علي هذا النحو .. فق عليه من الشاكي المبلغ المتالمتهم  استالم

بما يستوجب علي الضابط إذا أراد ضبط المتهم والقبض عليه .. لم يتم تنفيذه 

السيما وأن اإلذن ال يصرح للضابط بتتبع المتهم بعد واقعة .. استصدار إذن جديد 

 .ومن ثم يضحي القبض في هذه الحالة بال إذن وباطل .. االستالم 

السيما وأن .. لم تتم المحددة باإلذن والمبررة للقبض أن تكون واقعة التسليم : لثاني الخيار ا
دون أن يعلم تأثير ذلك علي (أي مبالغ من الشاكي ينكر تماما استالم المتهم 

لم يقرر  . .....كمين بمقهى بال القائمينكما أن أي من ) صحة اإلجراءات

 .مشاهدته لواقعة التسليم المزعومة 

  ما جيعل الشرط املتعلق عليه القبض وهو

 مل يتم .. وهو استالم املتهم للمبلغ املتفق عليه من الشاكي 
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  مل يلتزم بالنطاق املكانيبل أن الثابت أن القائم بالقبض

 للقبض احملدد باإلذن
بالقبض علي لتنفيذ اإلذن نطاق مكاني في تحديد واضحة وجلية عبارات اإلذن حيث أن 

لحظة استالم المتهم من الشاكي المبلغ المتفق وحيث أشترط اإلذن أن يتم القبض .. المتهم 

 .عليه 



 ٢٨

 فإن النطاق املكاني لتنفيذ اإلذن 

 دود املكان الذي مجع الشاكي واملتهم يكون حمدد حب

 )...الكائن مبنطقة  (.....وشهد لقائهما وهو مقهى 
 –إذ ترك المتهم .. يلتزم بهذا الحد المكاني لإلذن إال أن ضابط الواقعة القائم بالقبض لم 

 .يتسلم المبلغ ثم يغادر المكان بأمن وسالم  –علي حد زعم الشاكي 

 ثم جتاوز حدود اإلذن 
بعـد واقعـة االسـتالم (فعلم أن المتهم متواجد وأجري تحرياته عنها أن استتبع سيارة المتهم ب 

فانتقــل الضــابط وفريقــه .. ...ـكـان بمنطـقـة  " ....." بمقهــى ـيـدعي ) المزعومــة ـبـأكثر مــن ســاعتين
 .وقام بالقبض إلي حيث تواجد المتهم ) استصدار إذن جديددون (علي الفور 

  وحبق وهو األمر الذي يؤكد
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  علي براءة املتهم ثالثالدليل ال

مـن ) ....(إجراء تفتيش السيارة اخلاصة بـاملتهم وذلـك خللـو اإلذن رقـم بطالن 

تـيش قبـل صـدور اإلذن فضال عن ثبوت إجـراء هـذا التف.. التصريح بتفتيشها 

  .هو ما يبطل هذا اإلجراء ويبطل أي دليل قد يستمد منه ) .. .....(رقم 

 حيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز أنه 
ال يـجـوز الـقـبض عـلـي الشــخص وتفتيشــه أو تفـتـيش متعلقاـتـه الشخصــية مــن المـقـرر أـنـه  

 إال فـي –  عنـد تـوافر مبرراتـه-التي تستمد حرمتها من حرمته بغير إذن مـن السـلطة المختصـة 
 مــن قــانون ٥٧ إلــي ٥٣ والمــواد مــن ٤٣الجــرائم المشــهودة والحــاالت األخــرى التــي أوردتهــا المــادة 

 ) .حاالت التلبس(اإلجراءات الجزائية علي سبيل الحصر 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 



 ٢٩

 كما قضت بأن 

يش إذا حصــال بغيــر إذن يكــون مــن المقــرر أن القــبض والتفتــ 

 .باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 ويف قضاء النقض املصري استقر علي أن 
أن المدافع عن الطاعن دفع لما كان البين من اإلطالع علي محاضر جلسات المحاكمة  

ل صدور إذن من النيابة بذلك وكان البين أن الحكم ببطالن القبض عليه وتفتيشه لوقوعه قب

 من كيفية المطعون فيه أنه قد التفت كلية عن ذلك الدفع ولم يعرض له كما خلت مدوناته
بيانه وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم .. لما كان ذلك .. القبض علي الطاعن وميقاته 

ٕاذ التفتت عنه المحكمة ولم تعن بالرد عليه جوهريا ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي و

ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه فإن حكمها فوق ما شابه من قصور في التسبيب يكون معيبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع والفساد في االستدالل مما يوجب نقضه 

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
م واألصول والثوابت أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل يتضح جملة المفاهيوبتطبيق  
باطل بطالن مطلق ) وما قد يستمد من ذلك من دليل(أن إجراء تفتيش سيارة المتهم وبجالء 

 .وذلك إلجرائه بغير إذن من النيابة العامة 

 حيث أن الثابت 
سندا للقـبض ) لمخالفة للقانونبا(الذي اتخذه ضابط الواقعة ) ..../../.../..(أن اإلذن رقم  

 .قد خال تماما من التصريح له بتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم .. علي المتهم 

 ليس هذا فحسب 
فـهـو صــادر ـبـذات .. اـلـذي صــرح بتفـتـيش ســيارة المــتهم ) ..../../.../..(ـبـل أن اإلذن رـقـم  

 ٩ر٣٠ صـدر السـاعة ولكن بعـد إتمـام إجـراءات القـبض والتفتـيش حيـث) -/-/-(تاريخ القبض 

 .مساءا 
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  مساءا٨ر٤٠يف حني أن القبض والتفتيش متا الساعة 
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 وال ينال من ذلك  
محاوال الـتملص مـن هـذا الـبطالن في أقواله أمام النيابة العامـة ..  ...../  النقيب ما أورده 

بمـا )  مـن تحقيقـات النيابـة العامـة ٩ من المحضـر رقـم ١٢ص (حيث زعم .. الذي شاب إجرائه 

 :هو نصه 

 حيـــث تـــم إفادتنـــا بـــأن تـــم إجـــراء بحـــث وتحـــري عـــن المركبـــة التـــي كـــان يقودهـــا المـــتهم
حيـث بمنطقـة الممـزر بإمـارة دبـي ، " ....." المركبة موجودة بالموقف الخارجي لمقهـى 

جالسـا علـي وبالفعـل شـاهدت المـتهم برفقـة بـاقي القـائمين بالضـبط توجهت إلـي هنـاك 
فأجـلـت عملـيـة إلـقـاء الـقـبض وذـلـك إحــدى الطــاوالت ـبـداخل المقهــى وبرفقـتـه ســيدتين ، 

وكــذلك .... إلقــاء القــبض علــي الســيدتين مــن النيابــة العامــة بشــأن الستصــدار إذن 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بـذلك ، ....../ لتفتيش المركبة العائدة للمتهم 

وفقــا للوقــت والتــاريخ علــي المــتهم واألشــخاص الــذين كــانوا برفقتــه تــم إلقــاء القــبض 

 .المذكور بعاليه 

 ما قرره هذا الضابط علي حنو ما تقدم ولعله من الواضح اجللي أن 

 خيالف الواقع وما هو ثابت باألوراق وهو ما تكشفه احلقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
أن القبض ..  في محضر الضبط ...../ أن الثابت حسبما أقر صراحة ذات الضابط  

 الذي يقصد أنه  في حين أن إذن النيابة العامة-/-/- مساء يوم ٨ر٤٠والتفتيش تما الساعة 

األمر الذي يقطع بعدم صحة ..  مساءا ٩ر٣٠قد صدر الساعة .. أرجأ القبض لحين صدوره 

 .ما قرره الضابط 

 :احلقيقة الثانية 
مرة أخري حينما قرر في أخر العبارة المذكورة أن هذا الضابط عاد وتناقض مع نفسه 

وفقا للوقت والتاريخ المذكورين بعاليه بأنه بعد صدور اإلذن قام بالقبض علي المتهم .. بعاليه 



 ٣١

لتبين أن القبض .. فإذا كان الضابط صادقا فيما قرره من أنه أرجأ القبض لحين صدور اإلذن ! ؟

صدور اإلذن أي قبل  مساءا ٨ر٤٠القبض تم الساعة أما وأن .. مساءا ٩ر٣٠تم بعد الساعة 
 .فإن ذلك يدحض ما يزعمه هذا الضابط .. بساعة كاملة 

 :قيقة الثالثة احل
 ٨المحضر رقم (الوكيل األول بجهاز أمن الدولة  .. ...../ الثابت من أقوال السيد أن  

وتفتيشهم وتفتيش سيارتهم هي ومن برفقته أن واقعة القبض علي المتهم .. ) بتحقيقات النيابة

 ثم ..... مقهى حيث تم القبض علي المتهم والفتاتين من داخل.. واقعة واحدة غير قابلة للتجزأه 
 .ثم تم تفتيش السيارتين مباشرة تم اصطحابهم إلي خارجه 

 ومل يدع هذا الشاهد لواقعة الضبط 
كمـا يـزعم الضـابط (مـن النيابـة العامـة أن إجراءات القبض قد توقفت لحين استصدار إذن 

ء  مســا٨ر٤٠وأنـهـا تـمـت الســاعة .. ـبـل دـلـت أقواـلـه أن اإلجــراءات ســارت دون توـقـف ) الســابق

 ) .وهو ذات التوقيت المدون علي محضر الضبط والتفتيش المرفق باألوراق(

 ومن ثم 
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 :ابعة احلقيقة الر
يعلمون يقينا أن إجراء .. ومن كانوا برفقته ) ...../ النقيب (وحيث أن الضابط المذكور  

 القبض علي الفتاتين 

− ........�

− ........ 

مطلق هي جميعا إجراءات باطلة بطالن .. يستقالها وتفتيشهما ذاتيا وتفتيش السيارة التي كانا 
 األمر الذي حدا ) .. مساءا٩ر٣٠الساعة (جراءات الصادر عبد إتمام هذه اإلحيث تمت قبل اإلذن 

  الضابط نحو صرفهما دون إثبات ثمة أقوال لهما وبدون العرض علي النيابة العامة

 وذلك كله باملخالفة للقانون 
عـلــي الضـــابط تحرـيــر اـلــذي أوجـــب ) ..../../.../..(األخـيــر رـقــم ولصـــريح عـبــارات اإلذن  
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يصـرح لـه أن ولـم .. علـي النيابـة العامـة ) مـين المضـبوطينمـع المته(محضر بالواقعة ثم عرضه 

 .يصرف ماال يري سيادته بإرادته المنفردة أنه ال صله له بالواقعة 

 وكان ذلك 
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 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
يضــحي ـظـاهرا بطــالن إـجـراء تفـتـيش ســيارة الـمـتهم إلتماـمـه قـبـل الحصــول عـلـي إذن ـمـن  

ملــة حيــث أن ج.. وهــو مــا يبطلــه ويبطــل كافــة اإلجــراءات التاليــة عليــه .. النيابــة العامــة بإجرائــه 
اإلجراءات والتحقيقات التي تمت مع المتهم عقب التفتيش الباطل مبناها ما أسـفر عنـه هـذا التفتـيش 

 .ومن ثم فهي باطلة تبعا لبطالن التفتيش .. 

  علي براءة املتهم رابعالدليل ال

وحيث ثبت مبا ال يدع جماال للشك بطالن إجراءات القبض والتفتـيش إلجرائهـا 

فإن ذلك يستتبع بالضـرورة .. قتضي صحيح من القانون يف حق املتهم بغري م

 بطـالن كافـة األدلـة املسـتمدة مـن هـذين – وعلي ما جري به قضاء التمييز –

 .اإلجراءين الباطلني 

 حيث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن علي أن 
تمد ويبطـل الـدليل المسـمن المقـرر أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  

 .منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

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

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (
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  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي مـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي تمدا منهأي دليل يكون مترتبا عليه أو مس
 .الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ال جــدوى مــن تصــريح  ، ولمــا كــانأن مــا بـنـي عـل

 مــن العـثـور عـلـي فـتـات المخــدر الحشــيش بجـيـب صــديرى المطعــون  اـلـدليل المســتمدنـبـبطالالحكــم 
يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال به ومترتبا عليه ألن مـا هـو ضـده 

 أورده الحكـم سـائغا  لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـاالزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  وكذا قضت أيضا بأن

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
يبطل بالتبعية أي دليل قد يستمد من هذين أن بطالن إجراءي القبض والتفتيش ،  

وذلك األمر الذي يقطع ببطالن كافة اإلجراءات واألدلة التالية علي القبض والتفتيش اإلجراءين 

ومن ثم تتأكد وبحث براءة المتهم مما هو مسند .. فهو باطل إعماال لقاعدة ما بني علي باطل 
 .إليه 
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  علي براءة املتهم امسالدليل اخل

 ومـن األخـري إيل ...../ بطالن إجراءات تتبع املبلغ املسـلم مـن املـتهم للمـدعو

ذن مـن النيابـة إذلك أنها إجراءات متـت دون .. العديد من األشخاص اآلخرين 

 أقـر باسـتالمه ...../  واإلبهـام فضـال عـن أن املـدعو العامة ويشوبها الغمـوض

 ٥ر٣٨الساعة ( ألف درهم من املتهم حال كونه متواجدا مع الشاكي ٢٠٠مبلغ 

وهو ما يؤكد انقطاع صـلة هـذا املبلـغ بالواقعـة ) -/-/-مساء يوم الثالثاء املوافق 

 . الراهنة 

 بداية 
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 ثم غاب املتهم عن نظر ضابط الواقعة 

  ومرافقوه ...../ النقيب 
مـمـا ـحـدا بـهـم نـحـو التـحـري ـعـن مـكـان تواـجـد ـسـيارته حـتـى ـتـم إبالغـهـم ـبـأن ـهـذه الـسـيارة  

وقامـا بإلقـاء .. فتوجهوا إلي هناك علي الفور .. في منطقة الممزر " ....." موجودة أمام مقهى 

 . مساءا٨ر٤٠قبض علي المتهم في تمام الساعة ال

 وهو ما يؤكد
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 ومع ذلك 
الـذي لـم يضـبط لـدي ( قام بتتبع مبلغ قدره مائتي ألـف درهـم بأنهيأتي ضابط الواقعة مقـررا  
 ...../ وأن األخيـر سـلمه لشـخص يـدعي  .. ...../ وزعم بـأنه قام بتسليمه إلي من يـدعي ) المتهم
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 .ثم قام األخير بتسليمه ألشخاص آخرون .. 

 وهنا قام الضابط املذكور 
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 ملا كان ذلك 
تخــالف .. الـتـي ـبـدرت مــن الســيد الضــابط والقــوة المرافقــة ـلـه وكاـنـت جمــاع تـلـك التصــرفات  

 :وذلك علي سند مما يلي ..  إطراح أي دليل قد يستمد منها القانون وباطله علي نحو يستوجب

 السند األول 
ــغ   ــع هـــذا المبـل بفـــرض كونـــه ذات المبـلــغ المســـلم مـــن الشـــرطة إـلــي الشـــاكي ومـــن  –أن تتـب

يبـرر .. استصـدار إذن مـن النيابـة العامـة .. كان يستوجب علي السيد الضـابط  –األخير للمتهم 

ذـلـك أن النياـبـة العامــة هــي .. واســترداد ـمـا ـلـديهم ـمـن مـبـالغ ـلـه الـقـبض عـلـي ـهـؤالء األشــخاص 
أـمـــا وأن .. المنوطـــه ـبـــاألمر بـــالقبض عـلـــي آحــــاد النـــاس إذا ـمـــا اطمأـنـــت لألدلـــة المقدـمـــة ضـــدهم 

وتجاهــل دور .. الضــابط أـنـف اـلـذكر ضــرب عــرض الحــائط بكاـفـة األصــول واإلجــراءات الجنائـيـة 

.. أي صـلة لهـم بالواقعـة ) بـإقراره واعترافـه(لم يثبـت النيابة العامة وراح يلقي القبض علي أناس 

 .األمر الذي يقطع ببطالن كافة اإلجراءات التي قام بها في هذا الصدد 

 السند الثاني 
أن األوراق قد خلت تماما من ثمة دليل يشير من قريب أو بعيد إلي أن المبـالغ المسـتردة  

ـالغ المزعــو.. مــن هــؤالء األشــخاص  ـي الشــاكي ومــن هــي ذاتهــا المـب م تســليمها مــن الشــرطة إـل

 .األخير إلي المتهم 

 وذلك أن الثابت 
ـان أي أوصــاف أن األوراق عقمــت   لتلــك المـبـالغ المســلمة مــن الشــرطة للشــاكي ومــن عــن بـي

المزعـوم كما خلت األوراق من أي أوصاف للمبالغ المستردة مـن األشـخاص .. األخير إلي المتهم 
 . ألف جنيه ٢٠٠تسليم المتهم لهم مبلغ 

 حىت تتمكن عدالة احملكمة 
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  لثالسند الثا
ومتناقضـة مـع بعضـها .. طرة بـاألوراق جـاءت متضـاربة أن أقوال هـؤالء األشـخاص المسـ�

ـبعض  ـي ســبيل المثــال .. ومــع مــا هــو ثابــت بــاألوراق .. اـل يقــرر بــأن .. ...../ فالمــدعو.. فعـل

فـي حـين قـرر كان مربوط بحزام بالسـتيكي واحـد ، ..  ألف درهم ٢٠٠وقدره المبلغ المالي المسلم 
 ألـف درهـم وكالهمـا مربـوط ١٠٠لي قسمين كالهما كان مقسم إأن ذات المبلغ  .. ...../ المدعو

 .بحزام بالستيكي مستقل عن األخر 

 ليس هذا فحسب 
وتسـليم مبلـغ .. مبلغ مائتي ألـف درهـم زعم بأنه تم تكليفه باستالم ..  ...../ بل أن المدعو

ئتي لشخص باكستاني ويقوم بذلك بالفعل ، ثم يأتيـه اتصـال بـأمره بتسـليم مبلـغ مـامائه ألف منـه 

 !!.في سوق مرشد ؟ " ....." محل ألف درهم إلي 

 وهكذا 
ـبـأنهم ـلـم يكوـنـوا عـلـي نحــو يؤكــد .. جــاءت عـبـارات هــؤالء األشــخاص متضــاربة ومتناقضــة  

وـلـيس أدل عـلـي .. يتمتعـون بحرـيـة ـفـي اإلدالء ـبـاألقوال ـبـل ـكـانوا مـكـرهين وتمـلـي عـلـيهم أقـوالهم 
 .واله من أن أي من هؤالء لم يوقع علي أق.. ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
يضــحي ظــاهرا أن تتبــع هـــؤالء األشــخاص وتحصــيل مــنهم ـمــائتي ألــف درهــم هــي إجـــراءات 

بمــا يجــدر معــه ـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند .. باطـلـة ومنعدمــة ال يجــوز اســتخالص ثمــة دلـيـل منهــا 
 .إليه 

 علي براءة املتهم سادس الدليل ال

 مسـاءا بـدون ٨ر٤٠ الساعة -/-/-تاريخ بطالن احتجاز املتهم منذ القبض عليه ب

 السـاعة الثانـيـة مسـاءا أي ـملـدة -/-/-عرضـه علـي النياـبـة العامـة ـحـىت تـاريخ

 . جتاوزت مخسة وستون ساعة وذلك باملخالفة للقانون 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٤٧فقد نصت املادة 
أو ضبطه ور القبض عليه أن يسمع أقوال المتهم فب علي مأمور الضبط القضائي يج
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ٕواحضاره ، واذا لم يأت بما يبرئه   .يرسله خالل ثمان وأربعون ساعة إلي النيابة العامة المختصةٕ

ب علي النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو ويج
 .إطالق سراحه 

 ويف هذا املقام استقر الفقهاء علي أن 
التي ه إجراء من إجراءات التحقيق يباشر في إطار مجموعة من الضمانات باعتبارالقبض  

  إجراءات جزائية ، ويخاطب المشرع في هذا النص كل من مأمور ٤٧قررها المشرع في المادة 
 :ويبين من النص أن ضمانات المتهم المقبوض عليه هي الضبط القضائي والنيابة العامة ، 

 .ي أقوال المتهم وجوب سماع مأمور الضبط القضائ -١

أن تسمع أقوال المتهم خالل وقت معين ، وقد حدد المشرع الوقت والزمن الذي يتعين فيه  -٢
 :سماع هذه األقوال ، ويكون ذلك خالل أحد األوقات التالية 

 .ٕفور القبض علي المتهم أو ضبطه واحضاره : األول 
 .هم قبل مضي ثمان وأربعون ساعة من وقت القبض علي المت: الثاني 
ذلك فإذا لم يأت المتهم بما يبرئه خالل ثمان وأربعون ساعة ، يتعين إرسال وعقب 

 .المتهم إلي النيابة الستجوابه والتصرف في شأنه 

 ) وما بعدها٤٧٨ ص ٢٠٠٩حسني الجندي الطبعة األولي / قانون اإلجراءات الجزائية الدكتور(
 )ق٦١ لسنة ١٠٥٦٠ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣تمييز دبي جلسة(

 ملا كان ذلك 
ـاريخ وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق االتهــام الماـثـل    -/-/-أن المــتهم ـتـم الـقـبض علـيـه بـت

ومع ذلك لم يتم سماع أقواله إال بعد مـا يقـرب مـن أربعـة وعشـرين سـاعة ..  مساءا ٨ر٤٠الساعة 
أمـن ثـم ظـل محتجـزا لـدي جهـاز ..  مسـاء ٧ر٤٠ السـاعة -/-/-حيث تـم سـماع أقوالـه بتـاريخ 

 .الدولة ولم يتم عرضه علي النيابة العامة للتصرف بشأنه 

  الساعة الثانية مساءا -/-/-حىت تاريخ
جهاز أمن الدولة لدي  – دون مبرر وبالمخالفة للقانون –ا أن المتهم ظل محتجزوهذا يعني  

ثر أي أك..  الساعة الثانية مساءا -/-/- مساءا حتى تاريخ٨ر٤٠ الساعة -/-/-منذ تاريخ 

 .من خمسة وستين ساعة 

 وذلك باملخالفة للقانون 
.. إلقـاء القـبض عليـه مـن  سـاعة ٤٨خـالل عـرض المـتهم علـي النيابـة العامـة الذي يوجب 
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.. وهو ما لم يتم االلتزام به من قبل الشرطة إللحاق المزيد من األلـم والضـرر بـالمتهم تعنتـا معـه

وما استتبع ذلك أيضا محاولـة اإليحـاء .. الشرطة السيما ما ثبت يقينا من تعديات عليه من قبل 

 .بأن المتهم هو الذي أحدث بنفسه هذه اإلصابات 

 كل ذلك 
أن دل علي فإنما يدل علي مدي التعسف الـذي اتخـذ قبـل المـتهم مـن خـالل إجـراءات باطلـة 

 .ومنعدمة 

  وملا كان ما تقدم 
تـي ارتكبهـا رجـال الشـرطة فـي حـق المـن سلسـلة المخالفـات القانونيـة ليس إال حلقـة واحـدة  
ومـــرورا حـــول الواقعـــة المبلـــغ عنهـــا مـــن الشـــاكي ، بـــدءا مـــن عـــدم إجـــراء ثمـــة تحريـــات المـــتهم 

باستصـدار إذن مـن النيابـة لمحاولـة وكـذا مـرورا دون توافر ثمة دالئل كافية ،  نيابة باستصدار إذن
كي لإليقاع بالمتهم دونما ذنب جنـاه مع الشاوكذا اإلجراءات التي اتخذت إقامة الدليل ضد المتهم ، 

إلـي أن تصـل إلـي .. القبض والتفتيش الباطلـة الـواردة علـي التفصـيل السـابقوصوال إلي إجراءات ، 

ـانون ٦٥احتجــاز المــتهم دونمــا مـبـرر مــن الواـقـع أو الـقـانون لمــدة تجــاوزت   ســاعة رغــم أن الـق

 .كثر  ساعة علي األ٤٨أوجب إرساله إلي النيابة العامة في غضون 

 وهذا األمر من رجال الشرطة 
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 لي براءة املتهم ع عسابالدليل ال

 لعـدم قيـام مثـة دليـل علـي ...../ بطالن الدليل املستمد من أقـوال الشـاكي 

صحتها ، فضال عن تضاربها مع بعضها البعض وتناقض أقواله يف حماضـر مجـع 

فإذا كـان صـادقا لتطابقـت أقوالـه .. االستدالالت مع أقواله أمام النيابة العامة 

 بعضـها بعضـا ، األمـر الـذي جيعلهـا جـديرة أما وأن تتضارب علي حنـو يسـقط

  .باإلطراح وعدم التعويل عليها 

  وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن

، واألـخــذ ـبــأقوال الـشــهود أو إطراحـهــا تحصـــيل فـهــم الواـقــع ـفــي اـلــدعوى ، وتـقــدير األدـلــة ،  
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مـن سـلطة محكمـة ئم التعزيزيـه ، وتقدير اعتراف المتهم واألخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجـرا

الموضوع ، وال رقيب عليها في ذلك مادامـت قـد أقامـت قضـاءها علـي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها 

 . من األوراق وتكفي لحمله

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ الطعن رقم –محكمة التمييز (

  كما قضي بأن

اصـر المطروحـة علـي بسـاط  وسـائر العنأن تستخلص من أقـوال الشـهودلمحكمة الموضوع  
 الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفهـا مـنالبحـث 

صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت ألقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة 
ـفــي صـــورة الواقعـــة والطـــب الشـــرعي وصـــحة تصـــويرهما للواقـعــة ـفــإن مـــا يثـيــره الطـــاعن ـمــن منازعـــة 

ا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير مبــدعوى اســتحالة حصــولها حســب
 .  وال يجوز إثارته أمام محكمة التمييزمما يدخل في سلطة محكمة الموضوعالدليل 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

  وقضي كذلك بأن
 فــي تحصــيل فهــم أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــةء هــذه المحكمــة المقــرر فــي قضــا 

وتقدير األدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت باألوراق بمـا يكفـي الواقع في الدعوى 

 .لحمله

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ الطعن رقم –التمييز (

 كان ذلك ملا 
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 وهــو صــاحب المصــلحة األوحــد ـفـي اـلـزج ـبـالمتهم ـفـي ـبـراثن هــذا –أن جـمـاع أـقـوال الشــاكي  
فلـم يـتم .. أو يسـاندها أو يثبـت صـحتها فال يوجد باألوراق مـا يعضـدها .. قد انفرد بها  –االتهـام 
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ـات  ـم يكـلـف متلقــيواقعــة ، حــول العمــل تحرـي ـبالغ وـل نفســه عنــاء البحــث عمــا إذا كــان الشــاكي  اـل
الناصـعة البيـاض صـفحته (صـادقا وأمينـا فـي بالغـه ضـد المـتهم )  مليون درهم٩١المتهم بتبديد (

ومـع ذـلـك .. ) والعطـرة سـمعته عـلـي مـدار عـشـرون عامـا عملهـا بدوـلـة اإلمـارات العربـيـة المتحـدة
وراء ـكـال الـطـرفين لبـيـان أيهـمـا اـلـذي ـفـوق مســتوي الشــبهات  تحــري خـلـت األوراق مــن إجــراء ثمــة

 .وأيهما الغير مستبعد عنه الزور والبهتان ويمكن أن يطمع فيما ليس له 

 وحيث أن عدم التقصي والتحري وراء مزاعم الشاكي جعلته
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 ومن ثم 
التحري عن الواقعـة أن انفـرد الشـاكي بكـل تفاصـيلها وبـرغم أنـه صـاحب فقد ترتب علي عدم  

 .المصلحة األوحد في الزج بالمتهم في براثن هذا االتهام المعدوم السند والدليل 
�!"����א	#�"�!�א	

ـاقض الشــاكي فــي  ـث قــرر فــي بالغــه أن مفاوضــاته تـن ـه حـي مــع المــتهم أســفرت عــن  أقواـل
ثـم ) مـائتي ألـف درهـم( ألـف درهـم ٢٠٠لتجهيـز مبلـغ مقـدم قـدره يمهله أسـبوع قناعه للمتهم بأن إ

دون اعتـراض مـن الشـاكي أو ) ثالثمائـة ألـف درهـم( ألـف درهـم ٣٠٠تقوم الشرطة بتجهيز مبلـغ 

 . درهم فقط إبدائه تنبيه بأن المطلوب مائتي ألف

 وهذا أمر يشكك يف سلوك الشاكي 
علـي لكـان قـد أشـار بـذلك قـد اتفـق مـع المـتهم علـي مـائتي ألـف درهـم فـإذا كـان ومصداقيته 

إال أن سكوته عن ذلـك يؤكـد أنـه طمـع فـي المبلـغ وانتـوى عـدم تسـليمه للمـتهم .. رجال الشرطة 

 .ه ثم الزعم بأن المتهم قد استلم.. واالستيالء عليه لنفسه 

 والدليل علي ذلك 
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 هذا علي الرغم من حرص رجال الشرطة 

  قاموا بتفتيشه قبل تسليمه املبلغ معلي إثبات أنه

 ألحرى واألويل أن يقوموا بتفتيشه بعد الزعم باالستالمفكان ا

 السيما وأن أي منهم مل يشاهد هذه الواقعة
�!�	���א	#�"�!�א	

أورد الشاكي في أقواله أمام النيابة العامة واقعات جديدة ولم يفصح عنها بمحاضر جمع  

.. مام النيابة بواقعات جديدة فقد جاء أ.. ومع ذلك .. رغم إدالئه بأقواله فيها مرتين االستدالالت 
 :منها علي سبيل المثال ال الحصر 
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 كان ذلك ملا 
بأقواـلـه أـمـام جـهـاز إدالء الـشـاكي يضــحي ظــاهرا أنـه عـلـي اـلـرغم مـن .. ومـن جمـلـة ـمـا تقـدم  

األمـر الـذي يقطـع بعـدم .. إال أنه لم يورد ثمـة ذكـر لجمـاع الوقـائع أنفـة الـذكر مرتان أمن الدولـة 
 .لي إذ لو كان صادقا لكان قد أدلي بجماع ما تقدم منذ الوهلة األومصداقيته في أقواله 
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قـد مـع تلـك التـي كـان .. بـين أقوالـه التـي أدلـي بهـا أمـام النيابـة العامـة كما تناقض الشاكي  
وـمـــن ـهـــذه .. عـلـــي نحــــو يقطــــع بعــــدم مصــــداقيته .. أدـلـــي بهــــا ـفـــي محاضــــر جمــــع االســــتدالالت 

 :التضاربات في األقوال ما يلي 

 :التناقض األول 
 أـلـف درهــم ٢٠٠ل ـمـع الـمـتهم أـنـه ســيقوم بتجهـيـز مبـلـغ أـنـه أورد ـفـي بالغــه بأـنـه توصــ 

علـي تجهيـز مبلـغ العامـة ليـزعم بأنـه اتفـق مـع المـتهم ثم يأتي في تحقيقات النيابـة .. كدفعة أولي 

 .وذلك حتى يواري التناقض بين أقواله في البالغ وتصرف الشرطة ..  ألف درهم ٣٠٠

 :التناقض الثاني 
فـي غضـون شـهر ينـاير بمقهـى  إلـي أنـه تقابـل مـع المـتهم قد أشار في بالغـهكان الشاكي  

ـفـي ـحـين .. وتلـك المقابـلـة الـتـي شـرح فيـهـا الـمـتهم ظروـفـه الماليـة الصــعبة وطـلـب منـه الرشــوة  .....

تمـت بمكتـب المـتهم بـديوان سـمو  ....بـأن مقابلـة شـهر ينـاير .. جاء الشاكي أمام النيابـة مقـررا 

 .لمطالعة الحسابات..  إلي شركة االبتكارات الهندسية وهناك طلب منه االنتقال.. الحاكم 

 :التناقض الثالث 
سيسـتغرق كـان الشـاكي قـد قـرر بـأن المـتهم أفهمـه أن إعـداد التقريـر المكلـف بـه في الـبالغ  

وأن عليـه عـرض مبلـغ مـن المـال عليـه حتـى يقـوم باسـتعجال كتابـة ) عـام أو عـامين(وقتا طويال 

كـان مقابـل أن بأن مبلغ الرشوة .. حين جاء أمام النيابة العامة مقررا في ) فقط استعجال(التقرير 

 !!.يقوم المتهم بإعداد تقرير لصالحه 

 



 ٤٣

 :التناقض الرابع 
كـان األخيـر يحضـر معـه أوراقـا مـع المـتهم أثنـاء مقابالتـه زعـم فـي بالغـه بأنـه أن الشاكي  

) .. يتم دفعـه ، ومتـي سـيتم الـدفعكـم المبلـغ الـذي سـ(مثـل بيضاء ليكتب عليها مـا يرغـب فـي قولـه 
ـة العامــة  ـة فــي فقــرر بــأن المــتهم .. أمــا أمــام النياـب ـي الطاوـل كــان يســتعمل األوراق الموجــودة عـل

 !!!!!!!!!.المقهى لكتابة هذه العبارات 

 :التناقض اخلامس 
أتصـل بـه قرر بأن المتهم  -/-/-المؤرخ أن الشاكي في أقواله بمحضر جمع االستدالالت  
وفي ذات التوقيت اتصل بـه ضـابط مـن ..  صباحا أكثر من مرة ولم يقم بالرد عليه ٨ر٤٠ة الساع

في حين قـرر أمـام النيابـة العامـة بأنـه بعـد تعـدد .. وأبلغه بالتواصل مع المـتهم جهاز أمن الدولة 

 كمـا ـقـرر بـأن اتصــاالت المـتهم ـبـه كاـنـت !!!ـقـام الـشـاكي باالتصــال بالضــابط .. اتصـاالت الـمـتهم 
 !!. صباحا ؟٧ر٣٠ساعة ال

 ملا كان ذلك
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فالثابت في أقوال ) ...../ النقيب (مع ما قرره ضابط الواقعة في أقواله تضارب الشاكي �
  حدة فقط يوم أن واقعة تسجيل الحوارات التي تدور بينه وبين المتهم حدثت مرة وا.. الشاكي 

حيث تقابل مع رجال األمن بمحطة بترول الساعة الرابعة عصرا وتم إعطائه جهاز  -/-/-
 .التسجيل 

 يف حني جاء بأقوال الضابط املذكور 
    م ـيـوم ـتـ واألخــر-/-/-أن تســجيل لـقـاءات الشــاكي ـبـالمتهم ـتـم ـمـرتين أولهـمـا ـكـان ـيـوم  

 .الف الحقيقة األمر الذي يقطع بأن أحدهما أقواله تخ-/-/-

 ملا كان ما تقدم 
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 لي براءة املتهم ثامن عالدليل ال

وذلك لكونه القائم بـإجراءات  .. ...../ بطالن الدليل املستمد من أقوال النقيب 

القبض والتفتيش الباطلة ، فضال عن تضارب أقواله وخمالفتها للثابت بـاألوراق 

به ويصلح دليال علي ارتكاب املتهم هلـذه ، إضافة إيل كونه ليس لديه ما يشهد 

 .الواقعة املسندة إليه 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن . بداية 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل  

ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، مستمدا منه 
 .الطعين ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

ولمـا كانـت الـدعوى  من قام بهـذا اإلجـراء الباطـل وبالتالي فال يعتد بشهادةدليل يكون مستمدا منه 
 .حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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إال أنـه لـم يـورد ثمـة .. بأنـه مـن تلقـي الـبالغ مـن الشـاكي ابتـداءا ه علي الرغم من إقراره أن 

.. ) المحـامي (...../ ذكر لما قرر به الشاكي ذاتـه أن مقـدم الـبالغ الحقيقـي هـو السـيد الـدكتور
 .قيق ألسباب مجهولة وهو ما يؤكد أنه تعمد إخفاء بعض الحقائق عن سلطة التح
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وـلـم أنـه لـم يقـم بـإجراء ثمـة تحريـات أو تقصــي حـول الواقعـة الـواردة علـي لسـان الشـاكي  
وتقدم بها إلي النيابة العامة لالستحصال علـي إذن .. بل أتخذ منها سندا .. يقدم ما يثبت صحتها 

ة دالئـل كافيـة علـي سـند هـذا االتهـام رغـم أنـه لـم يقـدم ثمـ.. بتسجيل حوارات الشاكي مع المـتهم 

 .في حق المتهم أو علي صحة أقوال الشاكي ) المكذوب(
�א	�
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وســارت اإلجــراءات عـلـي عـكـس مســارها الصــحيح مخالفــة جســيمة أـنـه ـقـد خــالف الـقـانون  

جيل ه بتسـللنيابـة للتصـريح لـثم يتقـدم قبل المتهم أن يجمع من األدلة علي ثبوت االتهام  فبدال من
 .حوارات المتهم مع الشاكي

 سارت علي عكس هذا النهج 
المحادـثـات الـتـي ســتتم ـبـين الشــاكي لتصــرح ـلـه بتســجيل  – بــال دلـيـل –حـيـث تـقـدم للنياـبـة 

 .؟!!!ليقيم الدليل علي صحة مزاعم الشاكي والمتهم 
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ا أشــرنا ســلفا لعــدم  الباطــل كمــ– -/-/-بـتـاريخ ـبـرغم أن اإلذن الصــادر ـمـن النياـبـة العاـمـة 
لم يصرح للضابط المذكور بإجراء مراقبة لهواتـف الشـاكي أو  –ابتناؤه علي تحريات أو أدلة كافية 

 .المتهم 

 إال أنه أحنرف بذلك اإلذن
حدوده ، بأن قام بمراقبة هاتف الشاكي علي األقل إذا لم يكن راقب هاتفي وتجاوز 

 .الشاكي والمتهم 

 ف والدليل أنه يراقب اهلات
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 علــي –عــدول الشــاكي فــي أقوالــه أمــام النيابــة العامــة وزعمــه .. وال يقــدح فــي هــذا الــدليل �

يـخـالف الثاـبـت  حـيـث أن هــذا الـقـول !بأـنـه ـمـن ـقـام باالتصــال بالضــابط آـنـذاك ؟ –خــالف الحقيـقـة 

 .يه في محاولة لتصحيح هذا الخطأ اإلجرائي الجسيم بما يجعله مملي علباألوراق 

 كما ال ينال من هذا الدليل 
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المبلـغ  ثمة تحريات حـول الواقعـة – أو غيـره –أنه علي الرغم من عدم إجراء هذا الضابط �
إال أنه تقدم فـي التـاريخ األخيـر إلـي النيابـة العامـة  -/-/- وذلك حتى تاريخ -/-/-عنها بتاريخ 

لحظــة (ـثـم الـقـبض عـلـي الـمـتهم .. لالستحصــال عـلـي إذن بتســجيل ـحـوارات الـمـتهم ـمـع الشــاكي 

 .ثم تفتيشه ذاتيا )  مبلغ الرشوةاستالمه

 وهذا كله 
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 ٣٠٠لم يقم هذا الضابط بتحرير محضر باإلجراءات التي اتخذها للحصول علي مبلغ �

فمن المعلوم أن إخراج الدولة لهذا .. من الدولة الستخدامه في اإليقاع بالمتهم .. ألف درهم 
ه وأن يخرج هذا المبلغ لعهدة شخص بعين.. المبلغ المالي الكبير يجب أن يكون بإجراءات معينة 

إال أن األوراق قد خلت تماما من بيان .. متعهدا برده سالما ومكتمال يقوم بالتوقيع عليه باالستالم 



 ٤٧

 ! بما يدعو للشك بوجود مبلغ مالي خرج من الشرطة ابتداءا ؟.. جماع ما تقدم 
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إليقاع لهذا الضابط بتدوين أرقام العمالت النقدية المزعوم أنها سلمت للشاكي لم يقم  
عبارة عن عمالت فئة ألف ( ألف درهم ٣٠٠مبلغ وذلك علي الرغم من أنه أقر بأنها .. بالمتهم 

.. أي أنها فقط ثالثمائة ورقة ومن اليسير جدا الحصول علي أرقامها وتدوينها باألوراق ) درهم

 .حتى يجوز اتخاذها كدليل فيما بعد 
���ن�א	�
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بمحضر الضبط أنه قام بتصوير بعض تلك العمالت  –قيقة  بالمخالفة للح–رغم إقراره  

 :إال أن األسئلة التي تطرح نفسها وبقوه هي .. المستخدمة في اإليقاع بالمتهم 
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أن المبالغ المزعوم  .. قرر أكثر من مرة.. أمام النيابة العامة ثناء أقوال هذا الضابط أ�

فلماذا لم يقم .. الزالت لديه بجهاز أمن الدولة .. لواقعة أنها ملك الشرطة والمستخدمة في ا

 !.بتقديمها إلي النيابة العامة ؟

 واألهم من ذلك

3��"L ��א� ��/<������������������� ����� LS�0¤�}�� ?�D�� ����Q�a, �0א�, ���x �ن�(. �Mא'b��z�	
e

�א'�د���.��oLא�א](�hم�

 األمر الذي بات معه هذا االتهام 

بــت أن المبــالغ التــي ضــبطت لــدي مفتقــر لثمــة دليــل مــادي يث 

بـفــرض (المـــتهم هـــي ذاتهـــا المـبــالغ المزعـــوم أنهـــا مملوكـــة للشـــرطة 
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 ) .صحة ذلك
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بتـاريخي رغم علم الضابط المذكور اليقيني بـأن األذنـين الصـادرين مـن النيابـة العامـة أنه  
 .فية باطلين لعدم ابتناؤهما علي ثمة تحريات أو دالئل كا -/-/- ، -/-/-

 إال أنه 
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وبـرغم أنـه .. القـبض علـي المـتهم ملية تزعم التجهيز لعمن أن هذا الضابط علي الرغم انه �
إال أـنــه ـلــم يعـمــل عـلــي ..  ـبــه الـحــد الـكــافي مــن ـكــاميرات المراقـبــة .....لمــن المعـلــوم أن مقهــى 

ـه .. التنســيق مــع مســئولي المقهــى الســتخدام هــذه الكــاميرات  ـام بتثبـيـت كــاميرات بمعرفـت أو القـي

 .واقعة الضبط صورة أخري تماما وهو ما يقطع بأن ل) إذا صحت(إلثبات الواقعة قبل المتهم 
���*(�א	�
��א	���

ـثـــم الـقـــائمين  " ....." ـبـــإجراء كمــــين مقهــــى الـقـــائمين رغــــم أن الضــــابط المــــذكور أثـبـــت أن  
فلمـاذا لـم يقـم بنشـر ـهـؤالء .. عـددهم تسـعة أفـراد عـلـي األقـل  " ....." بالضـبط فيمـا بعـد بمقهـى 

واسـطة رجالـه رؤيـة واقعـة تسـليم الشـاكي للمـتهم  بحيث يستطيع بنفسـه أو ب.....األفراد بمقهى 

وهذا يقطع أيضا بتهاتر اإلجـراءات وأن للواقعـة صـورة مغـايرة لمـا هـو موصـوف !.. المبلغ المالي ؟
 .باألوراق 
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أنـه عجـز عـن .. لم يقم بإجراء ثمـة تحريـات .. مما يقطع ويؤكد أن هذا الضابط أو غيره  
الخــروج دون أن يمــر مــن فــي بــاب خلفــي يســتطيع المــتهم اســتعماله  " ..... "معرفــة أن لمقهــى 

 .المزعوم وقوف جميع أفراد الشرطة أمامه الباب األمامي 

 ومن ثم 
يتضــــح أن للواقعــــة صــــورة مغــــايرة تماـمـــا لمــــا هــــو موصــــوف ـبـــاألوراق عـلـــي لســــان الضــــابط  

 .وبمحضر الضبط المزعوم 
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فـي .. بتحقيقـات النيابـة العامـة ) ...../ الوكيـل األول(الضابط مع زميلة تضارب أقوال هذا 

 لـمـاذا ـلـم ـيـتم الـقـبض عـلـي المـتهم ـحـال اـسـتالمه المبـلـغ ـمـن الـشـاكي )الوجيـه (الـرد عـلـي الـسـؤال

 !. ؟.....بمقهى 

 إذ قرر الوكيل حممد أمحد
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  ...../ أما النقيب 
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 ومن هذا التضارب الواضح
تين وأن للواقعـــة صـــورة أخـــري بخـــالف مـــا هـــو ثابـــت يتجلـــى ظـــاهرا عـــدم صـــحة كلتـــا الـــرواي 

 .باألوراق 
� ��س�*(��א	�
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وحـال اسـتالمه المبلـغ  .. .....عدم قيام الضابط ومرافقوه بالقبض علي المتهم فـي مقهـى  
القـبض يؤكد أن اإلذن الصادر من النيابة العامة والمؤكد علـي ) بفرض حصول ذلـك(من الشاكي 

راد تتبـع أوهو مـا كـان يسـتوجب علـي الضـابط إذا .. م المبلغ لم يتم تنفيذه علي المتهم حال استال
 .أن يجري تحريا ثم يتقدم به للنيابة لإلذن له بالقبض عليه والقبض عليه المتهم 

 وهو ما مل يفعله هذا الضابط 
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بمـا يؤكـد بطـالن هـذا ..  من النيابـة العامـة بتفتـيش سـيارة المـتهم ط بغير أذنقام  الضاب 

 .التفتيش وبطالن أي دليل قد يستمد منه 
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 وال ينال من ذلك 
أجـل .. وبرفقتـه فتـاتين  .....ط بالتحقيقات بأنه عندما شـاهد المـتهم بمقهـى ما زعمه الضاب 

بـالقبض علـي الفتـاتين وتفتيشـهما وتفتـيش سـيارتهما إجراء القبض لحين استصـدار إذن مـن النيابـة 
 .وسيارة المتهم 

 وهذا قول غري صحيح وخمالف لألوراق 
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.. ضــمانا لعــدم اكتشــاف أمــر بطــالن كافــة اإلجــراءات أنفــة الــذكر .. أن الضــابط المــذكور �
دون الفتـاتين بإخالء سـبيل حيث قام .. ٕخالف القانون واذن النيابة بل وتعدي علي سلطة النيابة 

غــم أن النياـبـة أمرـتـه ـبـذلك ـفـي اإلذن الصــادر ر.. أـخـذ أقوالهـمـا ودون ـعـرض عـلـي النياـبـة العاـمـة 
 . مساءا ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
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عـجــز الضـــابط تماـمــا ـعــن التوصـــل .. بعـــد كاـفــة اإلجـــراءات الباطـلــة والمعيـبــة أنـفــة اـلــذكر  

 كـان المـتهم قـد سـلمه لمـن مـائتي ألـف جنيـهحيث زعم بأنـه ضـبط مبلـغ .. لمصير المبلغ الناقص 
لـذلك يكـون هنـاك مبلـغ ..  ألف درهم ٨٩مبلغ كما زعم أنه ضبط بسيارة المـتهم  ... ...../ ي يدع

وهـذا .. )  ألـف درهـم٣٠٠(ناقص من المبلغ المزعـوم أن الشـاكي سـلمه للمـتهم  ألف درهم ١١قدره 

 .المبلغ الناقص عجز الضابط ومرافقوه عن التوصل إلي مصيره 

 وأن للواقعـــة ـفــي صـــورتها الحقيـقــة تصـــور أخـــر ـلــم ـيــرد وهـــو ـمــا يؤـكــد عـــدم جدـيــة إجـــراءاتهم 
 .باألوراق 
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 قدم سيادتهفلم ي
علي ذلك رغم أن ذلك هو لـب وأسـاس االتهـام الماثـل وبـدون هـذا الـدليل يكـون ثمة دليل 

 . قائم علي غير سند – والحال كذلك –هذا االتهام 
�%(�ون�א	�
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أن .. الـمــذكور أمـــام النياـبــة العامـــة بمحضـــر الضـــبط وـمــن أـقــوال الضـــابط رغـــم أن الثاـبــت  

 :وهم ..  تسعه من رجال الشرطة همالقائمين بالضبط والتفتيش 
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 ورغم ذلك 
وذلك أيضا .. فقط  .. ....../ والوكيل ) ....../ النقيب (لم يقدم للشهادة سوي نفسه  

 .لضمان عدم ثبوت البطالن الذي شاب كافة إجراءاتهم 

 ملا كان ذلك 
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 لي براءة املتهم تاسع عالدليل ال

بطالن الدليل املستمد من تقرير اإلدارة العامة لألدلة اجلنائيـة وعلـم اجلرميـة 

يل احلوارات التي متت فيما بـني الشـاكي واملـتهم نظـرا واخلاص بتفريغ تسج

فضـال عـن ذلـك لتجهيـل تـاريخ وسـاعة .. إيل أن هذا التقرير وليد إجراء باطل 

التسجيل ، فضال عن خلو التسجيل من مثة عبارات ميكن االستدالل منها علـي 

بـري ثبوت الواقعة املزعومة يف حق املتهم ، هذا باإلضـافة إيل أن رأي السـيد اخل

معد التقرير جاء جمرد ختمني خيالف احلقيقة ذلك انـه خمـالف لـألوراق وتفريـغ 

وهو األمـر الـذي يسـتوجب .. العبارات وفيه جتاوز مبطل حلدود مهمة اخلبري 

 .إطراحه وعدم التعويل عليه 

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
أمامها ناصر المطروحة وسائر العأن تستخلص من أقوال الشهود حق محكمة الموضوع  

حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى علي بساط البحث 
 مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق يخالفها 

  )٢٠١١ لسنة ٤١٥ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٩ الطعن رقم ١٤/١١/٢٠١١طعن تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
أن تقيم الثابتة في الدعوى وليس لها إال علي الوقائع األصل أن المحكمة ال تبني حكمها  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥محكمة النقض المصرية رقم (

  بأن وكذلك قضي
عـلـي ـفـإذا أـقـيم الحـكـم اـلـدعوى ، مـسـتند عـلـي أوراق إنـمـا تبـنـي عـلـي ســند األحـكـام الجنائـيـة  

 . باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد  ليس له أصلدليل

 )١٦/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣٤٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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لما كان ذلك وكـان الثابـت بـاألوراق أن التسـجيل المزعـوم الـذي تـم فيمـا بـين الشـاكي والمـتهم  
واـلـذي قــرر الضــابط بشــأنه أـنـه ـتـم التســجيل عـلـي مــرحلتين فــي حــين قــرر الشــاكي بأـنـه قــد ـتـم عـلـي 

ولمـا كـان .. مر فـإن هـذا التسـجيل المنسـوب صـدور إذن النيابـة بشـأنه وآيا كان األ.. مرحله واحدة 
هــذا اإلذن مشــوب بــالبطالن لألســباب الســـابق ســردها ومــن ثــم يكــون هـــذا التصــوير ومــا حــواه ـمــن 

 .تسجيالت مزعومة للطرفين يكون وليد إجراء باطل 
�����א	���%"��א	

 ٢٦مكتفـيـا بـالقول ـبـأن ـمـدتها ت أن هـنـاك تجهـيـل ـتـام بـتـاريخ وـسـاعة إـجـراء ـهـذه التـسـجيال�
علــي أنهــا أجريــت فــي ظــل إذن النيابــة العامــة وخلــت تمامــا مــن إقامــة الــدليل الواضــح .. دقيقــه 

فـقـد ـخـالل التقرـيـر فعلـي الـفـرض الجــدلي بصـحة ذـلـك اإلذن ) .. الباطـل عـلـي نحـو ـمـا سـلف بياـنـه(

صـول علـي ذلـك اإلذن أو قبلـه من بيان ما إذا كانت هذه التسجيالت قد تمت بعد الحالمشار إليه 

 .وذلك حتى يتسنى لعدالة المحكمة ألموقرة االطمئنان إلي مشروعية اإلجراءات من عدمه .. 
���א		���%"��א	

يتضـح وبجـالء تـام أنهـا .. أن التسـجيالت قـد تضـمنتها بمطالعة تفريغ العبارات المفتـرض  

.. أو مفهومـة أو مفيدة جمل مكتملة عبارة عن مقتطفات مكونه من بعض الكلمات التي ال تكون 
ثمـة صــورة مكتملـة عـمـا يتحـدث عـنـه ال ـيـرد إـلـي ذهـنـه فالقـارئ لـهـذا التفريـغ ـمـن بدايتـه حـتـى نهايتـه 

مسـتهل .. فقد تضمن التقرير فـي صـفحته السادسـة فعلي سبيل المثال ال الحصر .. طرفي الحوار 

 :كالتالي ) وفق التفريع(الحوار المسجل فجاءت عبارته 
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 وعلي هذا السياق سار التفريغ كله 
عبارة عن جمل غير مكتملة وغيـر مفيـدة وغيـر مفهومـه ال 

يمكن بحال مـن األحـوال االسـتدالل بهـا أو اسـتخراج 
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 وكذلك اخلال بالنسبة للتسجيل الثاني 

  دقيقه٢١الذي أشار بأن مدته 
فعـلـي ســبيل .. وغـيـر مفهوـمـة .. ة وغـيـر مفـيـد.. فـقـد ـجـاءت عباراـتـه أيضــا غـيـر مرتبـطـة  

 :ما يلي نصه من التقرير ) ١١(جاء بالصفحة رقم .. المثال ال الحصر أيضا 
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 وعلي ذات النهج سار التفريغ كله 
عبارة عن جمل وعبارات غير مفهومة فال السؤال له جـواب وال الجـواب مبعثـه سـؤال ، وال 

ويتفـق ويتـرابط مـع .. أنـه الشـاكي ) م التقريـرعلي حسب زع(المفترض ) ١(ما يطلقه الرجل رقم 

فكـال منهمـا فـي وادي ) حسبما يزعم التقريـر أيضـا(المفترض أنه المتهم ) ٢(ما يقرره الرجل رقم 

 .وال يمكن االستدالل منها علي ثمن شيء .. يتحدث عن أشياء ال صلة لها بالواقعة الراهنة 

 وهو األمر 
وكــذا بطــالن قائمــة أدـلـة الثـبـوت .. مد مــن هــذا التفرـيـغ اـلـذي قطــع ـبـبطالن ثمــة دلـيـل ـقـد يســت 

لتضــمنها هــذا التقريــر ضــمن األدلــة المقــال أنهــا المثبتــة لالتهــام قبــل .. المقدمــة مــن النيابــة العامــة 
 .المتهم الراهن 
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 وحيث أن تلك الفراغات
تخلـلـت الكلمــات واأللـفـاظ وقطـعـت العـبـارات عـلـي نحــو يفـقـدها أي معـنـي لهــا ويزـيـد عـلـي  

وهذا أيضا يقطع باستحالة االستدالل بذلك التفريـغ فـي ..  تجهيل غموضها غموض وعلي تجهيلها
 .إثبات أي شيء السيما وأن عباراته جاءت متقطعة وغير مفهومة مما يخرجها من سياقها 

�%"��א	 ��س��א	

يتضح وبحق أنها جاءت بعيـدة كـل البعـد .. أنه باستقراء كافة عبارات التفريغ أنف الذكر  

فلـم يـرد ثمـة ذكـر لمضـمون النـزاع الـدائر فيمـا بـين .. راهنة واالتهـام الماثـل عن موضوع الواقعة ال
ـم يتضــمن .. الشــاكي وشــركائه والمفتــرض إعــداد التقريــر بشــأنه  ثمــة إشــارة إلــي التحــدث فــي كمــا ـل

إلـي كمـا لـم تـتم اإلشـارة .. مبالغ أو مناقشـة ومجادلـة فـي قيمتهـا أو محاولـة تخفيضـها أو تقسـيطها 
وال يسـأل فيهـا عمـا أحضـره الشـاكي ، فلـم نجـد عبـارة مـن المـتهم .. المبلغ  المزعومة واقعة تسليم 

 !!!.تفيد بأنه أحضر للمتهم شيء أو سلمه شيء عبارة من الشاكي 

 ورغم ذلك كله 
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 الـحـوار ـبـين اـلـرجلين ـحـول قضــية مالـيـة ـيـتم ـتـداولها اآلن ـفـي دار

بأن وضع القضية سيء وذلك لفشـل ) ٢رجل (المحاكم ووضح ال 

ـائمين عليهــا وتحــدث معــه ال  بشــأن طـلـب المحــامي ) ١رجــل (الـق

 .لرأي خبير بها ؟؟

 د التخمني من عندياته بأن ضاف مبا يؤكأو
رجل (سيقوم بإجراء عمل ما بخصوص قضية ل ) ٢رجل (سياق الحوار أن ال يتضح من  

ٕوامرأه تم اإلشارة إليها ، مقابل مبلغ مالي وحاول األخير إقناعه بتقسيط المبلغ المطلوب إلـي ) ١

 .ثالث دفعات وسأله عن ضمان تحقيق ما يريد في حال دفعه المبلغ 

 هذا وبتطبيق ما قرره اخلبري عاليه

 ���3,|�و�\�8( �م�א
9 �אم������..��"א$�א��D�0�3و�.)�א'3-=9)�א'./¥)�����0א��$��������.���

�����������������D�0�3�� ��	 ���� 5�( ¡د�� Tو��م�و���/ ��eن�� �ع�א�Y�..������$� &/:I3&�����ز����	�א!

����������� �"א$�دא� )��./h �������������..�א�h/�#�"� Ce�i ��א! ��D�0�3�� ��� T���[�..��������~ =-���o �0א� �Xא�� Lو

3�9/)�¡)�د�/<�?����3:���&	���=\ن�ذ��Mא�3-�0�0و�=\����>=������	/�#��h3
�.ن����א

�%"��א	��دس��א	

مخـالف مـن رأي ظنـي وتخمينـي وبطـالن مـا زعمـه الخبيـر مما يقطع ببطالن هذا التقريـر و�
ذلك أن إبداء السيد الخبير لرأيه أنف الذكر فيه تجاوز لحدود المهمة الموكوله .. للحقيقة والواقـع 

إبـداء رأيـه فـي مضـمون التسـجيالت وفحواهـا ومؤداهـا لم تطلـب منـه أن النيابة العامة حيث .. إليه 
 – علي النحو الذي أثبته الخبير ذاته في الصفحة الثانية مـن تقريـره –ٕوانما اقتصرت المهمة .. 

 علي أن 
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 تلك هي املهمة 
جـاءت خـلـوا مـن ثـمـة تصـريح أو طـلـب للخبـيـر المكلـف بهـا السـيد الخبـيـر والتـي تؤكـد بأنـهـا  

أو أي شـيء مـن .. في مضمون الحوارات أو اسـتخراج مؤداهـا مـن سـياق الحـديث بأن يبدي رأيا 
بل أن مهمته مقتصره علي تفريـغ األلفـاظ كمـا هـي ثـم بيـان مـا إذا كانـت األصـوات .. هذا القبيل 

 .تخص الشاكي والمتهم من عدمه 

 أما خبالف ذلك 
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�e ـقـد أشــار إـلـي أن هـنـاك عيـنـات صــوت ـتـم الحصــول عليـهـا ـمـن الـمـتهم ن هــذا التقرـيـر ..

والعبـارات .. وشـخص القـائم بتسـجيلها علـي تلـك العينـات كيفيـة الحصـول ك دونما أن يوضـح وذل

وهذا التجهيل يدعو للشك والريبة في كافة إجراءات االتهـام .. تلك األصوات عليها التي اشتملت 

وقرر من خاللها بان الصوت المشـار .. وفي صحة المقارنة التي أجراها السيد الخبير .. الماثل 

 .تخص المتهم ) ٢رجل (يه إل

 ومن ثم 
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" ان محتواه والقول بأنه يحتوي علـي تحليل تصوير فيديو وبي.. التفريغ قد تضـمن أن هذا  
يترجــل ـمـن ســيارة وبـيـده حقيـبـة ســوداء ) ١رجــل (ويظـهـر شــخص " عـلـي مشــهد خــارجي للمقهــى 

ويدخل المقهى ثـم يتوجـه إلـي شـخص مـا ينتظـره  " ....." اللون حيث يتجه ماشيا باتجاه مقهى 

 " .بداخل المقهى 
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 وهذا الفيديو يؤكد بطالن التقرير 

 : فالثابت أول 
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 : والثابت ثانيا 
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 : والثابت ثالث 
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 وهذا عكس ما قرره الشاكي والضابط سالفي الذكر 

جـاال للشـك أن للواقعـة الحقيقيـة صـورة بما يؤكد وبما ال يدع م 

 .مغايرة لما هو موصوف باألوراق 
 : والثابت رابعا 


e���א'��Tد (��א'0א? �����א$ +�� oI3�� �א��/��� �oLא ���ن ���sא� �א��0ض �.�� 	

� �h-�� ".....� "��a�b)� iوא�� �h-'א� >��دא �"�V'א� �א��/��� $�=-�� o�e� �3�� z� f.:�ذא

���(�.���+�אXول�¡)�������D+����	��-��8א��P�������h3'و��Xن�א��ذא�#�.�

 ومن ثم 
ـت  .. التقريــر تحليلــهيضــحي ظــاهرا أن الفيــديو الــذي تضــمن .. مــا تقــدم ومــن جملــة  ـد اثـب ـق

بوضوح تام بطالن هذا التقرير وأنه جدير باإلطراح وعدم التعويل عليه لعـدم مشـروعية الحصـول 
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 .تحليله بالتقرير علي ذلك الفيديو ومن ثم عدم مشروعية 
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 وهذا الفيديو أيضا 
 بطالن التقرير لذات األسباب المشار إليها في الثوابت المذكورة بشـأن الفيـديو األول يؤكد 

 حيث أنه مجهول المصدر ، فضال عن أنه غير مأذون بتصويره 

 ملا كان ذلك 
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 لي براءة املتهم عاشر عالدليل ال

بطالن الدليل املستمد من املبلغ املايل املزعوم أنه مملوك للشرطة واملقال بأنـه 

قد مت تسليمه إيل الشاكي ، ومن األخـري إيل املـتهم السـتخدامه كـدليل علـي 

احلقيقة والواقع وإمنا ورد فقـط علـي ذلك أن هذا املبلغ ال وجود له يف .. الرشوة 

لسان ضابط الواقعة والشاكي وذلك بدون أي دليل علي وجـوده وعمـا إذا كـان 

 . من عدمه ...../ هو ذاته الذي مت ضبطه مع املتهم ومع املدعو

  من قانون اإلجراءات اجلزائية قد نصت علي أن ٨٠فإذا كانت املادة .. بداية 
مـا لـم تكـن الزمـه طت أثناء التحقيق ولـو كـان ذلـك قبـل الحكـم ، يجوز رد األشياء التي ضب 

 .للسير في الدعوى أو محال للمصادرة 

  من القانون ذاته علي أن ٨١فقد نصت املادة 
يكــون رد األشــياء المضــبوطة إلــي مــن كانــت فــي حيازتــه وقــت ضــبطها علــي أنــه إذا كانــت  

 التـي نتجــت عنهـا يكـون ردهــا إلـي مـن فـقـد المضـبوطات مـن األشــياء التـي وقعـت عليـهـا الجريمـة أو
 .ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضي القانون حيازتها بالجريمة 
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  علي أن ٨٢وكذا نصت املادة 

�8
w �0א� ���������������������&Keن�(��0����0د�e�(:7_:.0����0د��+�א�&/��)�א���9)�و��ز���Xא�"�V�

�.אSsא^/)�

  علي أن ٨٤ادة وكذلك قضت الفقرة الثانية من امل
وال يجوز للنيابة العامة األمر بـرد شـيء متنـازع عليـه أو بـرد شـيء يوجـد شـك .........  

 .في من له الحق في تسلمه 

 ويف هذا اخلصوص قررت حمكمة التمييز بأن 
ء تحرـيـز المضــبوطات المتعلـقـة بالجريـمـة وعرضــها عـلـي إجــرا

لــدليل المــتهم إنمــا قصــد بهــا تنظــيم العمــل للمحافظــة علــي ا

 .خشية توهينه 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٢١ الطعن رقم ٨/١٠/٢٠٠٥حكمة تمييز دبي بتاريخ م(

 كما قضت بأن 
من المقرر أن إجراءات تحريز المضبوطات هي إجراءات تنظيمية ال يترتب البطالن علي  

 .ما لم يدع المتهم بأن المضبوطات قد تم العبث بها مخالفتها 

 )  جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٢٨ الطعن رقم ١٥/١/٢٠٠٥خ محكمة تمييز دبي بتاري(

 ملا كان ذلك 
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 السبب األول   
ـغ أ  ـي الطبيعــة ـفـي الحقيقــة ن هــذا المبـل ـر موجــود عـل مــن أن األوراق قــد خلــت ذلــك .. غـي
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ثـمـة إـجـراءات لالستحصــال عـلـي ـهـذا الـمـال ـمـن خزيـنـة ) جـهـاز أـمـن الدوـلـة(اتـخـاذ رـجـال الـشـرطة 

أو .. دة الستعماله في القضية الراهنـة أو أنه قد تم تسليمه ألحد السادة الضباط كعه.. الشرطة 

 .شيء من هذا القبيل 

 ذلك أنه لو كانت  أي من تلك اإلجراءات قد اختذت 

لـكـان ـقـد ـتـم إثـبـات .. أو أن ـمـال عــام خــرج ـمـن ذمــة الشــرطة  

 .ذلك في محاضر رسمية أو أي أوراق رسمية وأرفقت بالقضية 
 أما وأن ذلك مل حيدث 
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  ثاني السبب ال
فـلـم يثـبـت .. بوـجـود ـهـذا المبـلـغ الـمـالي  – المخـالف للحقيـقـة –وعـلـي الـفـرض الـجـدلي أـنـه  

ثالثمائـة ( درهـم ٣٠٠٠٠٠ سـوي الـزعم بأنـه يقـدر بــ باألوراق ثمة إشارة إلي وصـف هـذا المبلـغ

 .عبارة عن أوراق فئة األلف درهم ) ألف درهم

 وحيث أن هذا الوصف غري كاف 
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 وحيث أن ذلك مل يتم 
لطبيـعــة وأن األمــر اـلــذي يؤـكــد بـمــا ال ـيــدع مجـــاال للشــك أن هـــذا المبـلــغ غـيــر موجـــود عـلــي ا 

وأن للواقعـــة برمتهـــا صـــورة مغـــايرة لمـــا هـــو موصـــوف .. الشـــرطة لـــم تخـــرج مـــن ذمتهـــا ثمـــة مبـــالغ 
 .باألوراق 

  ثالث السبب ال
إشـارة مـن بضـعة كلمـات تثبـت .. أنه قد ورد بمحاضر جمع االستدالالت ومحضر الضبط  

 .بأنه قد تم تصوير بعض أوراق المبلغ المالي المذكور 
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 سئلة هامة هي وهنا تثور أ
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 ومما تقدم 
.. علـي وجـود هـذا المبلـغ المزعـوم أنـه مملـوك للشـرطة عدم قيام ثمـة دليـل .. يضحي جليا  

علــي أن المبلــغ المضــبوط مــع المــتهم مــن ثمــة ذلــك المبلــغ المزعــوم أنــه وكــذا عــدم قيــام أي دليــل 
وـمــن ـثــم يتأـكــد أن لالتـهــام صـــورة أـخــري مـغــايرة تماـمــا عـمــا ـهــو موصـــوف .. ممـلــوك للشـــرطة 

 .وراقباأل

  رابع السبب ال
فـقـد أورد .. حـيـث ـلـم ـيـتم تحريزـهـا أو تفرـيـغ محتواـهـا .. عـبـث ـتـم بالمضــبوطات أن هـنـاك  

 درهـم وضـبط ٦٩١٠مبلـغ ) فـي جيبـه(ضابط الواقعة القائم بالضبط زعمـا بأنـه ضـبط لـدي المـتهم 

لمــن كــان المــتهم قــد ســلمه  ألــف درهــم ٢٠٠وضــبط مبلــغ درهــم  ألــف ٨٩بســيارة المــتهم مبلــغ 
 ......./يدعي

 ومع ذلك 
من تلك المبالغ وبين بيانـات المبلـغ األصـلي المزعـوم أنـه لم يثبت أنه قام بإجراء المضاهاة  

المضـبوط ( ألـف درهـم ٨٩أن مبلـغ " شفاهي ، وعلـي نحـو مرسـل " مكتفيا بالقول .. ملك الشرطة 

ما من ضـمن المبلـغ ملـك ه) المضبوط لدي سعد الفضالي( ألف درهم ٢٠٠ومبلغ ) بسيارة المتهم

 .الشرطة 

 !!!فما هو الدليل القاطع علي ذلك ؟؟؟؟؟؟
حيث ما أورده الضابط في هذا الشأن كان محض أقوال مرسله ال يعضدها أي .. ال يوجد  

 دليل مادي 
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 ع املتهم فإذا كانت املبالغ املضبوطة م

 هي ذاتها املبالغ املزعوم أنها ملك الشرطة 
حيث ال يعقل أن .. لوجدت كاملة من غير نقص 

ألف درهم ) ١١(يكون المتهم قام بإنفاق مبلغ 

ٕواذا كان قد فعل لكان من ! خالل ساعتين فقط ؟

 !!.السهل واليسير التوصل إلي سبيل الصرف 

 أما وألن الثابت أن للواقعة برمتها 
فقد ظهـر هـذا الـنقص فـي المبلـغ المزعـوم .. ورة أخري مغايرة تماما لما هو وارد باألوراق ص 

 .أنه ملك الشرطة وعجز ضابط الواقعة عن تفسير هذا النقص والتوصل إلي سببه 

   امسالسبب اخل
أن السادة الضباط القائمين بالقبض والتفتـيش قـد خـالفوا القـانون فـي شـأن التصـرف فـي  

حيث أنهم لم يقوموا بتحريز المبالغ المضبوطة ، أو عرضها علي النيابـة العامـة  .. المضبوطات

 .التخاذ قرار بشأنها 

 ضبوطات خالفوا القانون يف عدم عرض امل
فعلـي الفـرض الجـدلي بـأن المبـالغ المضـبوطة مـع المـتهم .. ٕواضاعة الـدليل المسـتمد منهـا  

لكان يجب تحريزها وعرضـها علـي النيابـة العامـة  .. هي تلك المبالغ المزعوم أنها مملوكة للشرطة

 .ثم بعد ذلك مطالبة النيابة باسترداد هذه المبالغ .. التخاذ إجراءاتها بشأنها 

 وحيث أن ذلك كله مل حيدث 
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 أما وأن الضباط املشرتكني يف القبض والتفتيش 

 قد استولوا علي املبلغ املشار إليه 
حيح القانون األمر الـذي ولم يقوموا بعرضه على النيابة العامة التخاذ شئونها حياله وفقا لص

 .يؤكد انهيار أي دليل قد يستمد من هذا المبلغ 

  سادس السبب ال
فقـد خلـت األوراق .. بوجـود ذلـك المبلـغ ) المخـالف للحقيقـة(ومع استمرار الفرض الجـدلي  

مـع بيـان المبـرر الـذي .. من إثبات قيام أي من السادة الضباط برد هـذا المبلـغ لخزينـة الشـرطة 

 !.ألف درهم ؟) ١١(بريرا للمبلغ الناقص وقدره ساقه ت

  سابع السبب ال
 ألـف ٨٩فـي سـيارة المـتهم وقـدره ما قرره الضابط أن المبلغ المضبوط وعلي فرض صحة  

ـسـعد الفضــالي / وـكـذا المبـلـغ المضــبوط ـلـدي الـمـدعو) ـمـن ضــمن المـبـالغ المملوـكـة للشــرطة(درـهـم 

 ) .بالغ المزعوم أنها مملوكة للشرطةهو أيضا من ضمن الم( ألف درهم ٢٠٠وقدره 

  درهم ٦٩١٠أما بشأن املبلغ املضبوط يف جيب املتهم وقدره 
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 وهو ما يؤكد 
 .المزعوم وجوده وكذا انهيار أي دليل من المضبوطات انهيار أي دليل يستمد من المبلغ  

    ثامن السبب ال
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 وبرغم ادعاء ضابط الواقعة 
ـالغ مملوـكـة للشــرطة   وعـلـي األخــص .. أن المـبـالغ المضــبوطة مــع المــتهم مــا هــي إال مـب

 . ألف درهم ٢٨٩المبلغ البالغ قدره 
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 األمر الذي يؤكد 
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 وحيث أن ذلك مل حيدث 
األمــر اـلـذي يقطــع ـبـبطالن كاـفـة اإلجــراءات الـتـي اتخــذت ـفـي شــأن المـبـالغ أنـفـة اـلـذكر ســواء  

 .المزعوم أنها ملك الشرطة أو تلك المضبوطة مع المتهم 

 وبالبناء علي ذلك مجيعه 
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 لي براءة املتهم ادي عشر عيل احلالدل

قصور حتقيقـات النيابـة العامـة يف االتهـام الـراهن حيـث تقاعسـت عـن اختـاذ 

إجراءات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقـة أمـام النيابـة العامـة مبـا 

يساعدها يف توجيـه االتهـام علـي حنـو سـديد إذا كـان لـذلك سـند بـاألوراق أو 

 .القانون 

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣ة فإن املاد

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

 المعلومــات بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــعيقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام
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   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
 ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل
تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 

 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـــيس النيابــــة العامــــة  ـــ أو مــــن يقــــوم مقامــــه أن الواقعــــة جنايــــة إذا رأي رـئ ـــي وأن األدـل ة عـل

ٕ قــرر إحالتــه إلــي محكمــة الجنايــات ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كانــت الواقعــة المســتأنف ضــده كافيــة
 . جناية أو جنحة فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 
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 وتطبيقا جلماع ما تقدم .. ملا كان ذلك 
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الستصـدار مـن جهـاز أمـن الدولـة إلـي النيابـة العامـة من خلـو الطلبـات المقدمـة م غعلي الر 

.. ـثـم تفـتـيش ـسـيارته لمـتهم ، عـلـي اـثـم القـبض منـهـا بتسـجيل حــوارات المـتهم مـع الشــاكي إذونـات 
وجـود دالئـل ، ومـن ثـم عـدم حصول تحريـات جديـة حـول الواقعـة جيمعها خلت من ثمة إشارة إلي 

ـقـد أصــدرت أكـثـر ـمـن إذن عـلـي .. إال أن النياـبـة العاـمـة .. عـلـي نســبة االتهــام قـبـل المــتهم كافـيـة 

يقطع بقصور النيابة العامة فـي بما .. ذلك كله بالمخالفة للواقع والقانون .. نحو ما سلف بيانه 

 .تحقيقاتها 
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 :أسفر عن القبض علي كال من علي الرغم من أن محضر الضبط  

−�

−��

  إليه ريوبرغم أن هذا القبض أش
غم أن وـبــر..  مســـاءا ٩ر٣٠ الســـاعة -/-/-ـفــي اإلذن الصـــادر مـــن النياـبــة العامـــة بـتــاريخ  

 .فة واقعات القبض والتفتيش الباطلة هاتين الفتاتين شاهدتين لكا

 إال أن النيابة العامة 
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عائـدة للشـرطة أن المبـالغ المضـبوطة لـدي المـتهم هـي علي الرغم مـن زعـم ضـابط الواقعـة �

ورغم أن المتهم أصر علي أن هذه المبالغ عائـدة إليـه مـن .. استخدمت في اإليقاع بـالمتهم وأنها 

 .مدخراته طوال سنوات عمله 

 األمر الذي يقطع بوجود نزاع حول ملكية هذه املبالغ 
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أمام النيابة العامة أشار إلي وجود المبالغ المضبوطة رغم أن ضابط الواقعة في أقواله �

 .لديه بجهاز أمن الدولة) والمزعوم أنها عائدة للشرطة واستخدمت في اإليقاع بالمتهم(مع المتهم 

 إال أن النيابة العامة 
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م أن ضابط الواقعة قد أشار في محاضر جمع االستدالالت وبمحضر الضبط أن المبالغ رغ�

 .قد تم تصوير بعضها.. المزعوم أنها مملوكة للشرطة والمستخدمة في اإليقاع بالمتهم الماثل 

 إال أن النيابة العامة 
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تية ـلـم تـقـم بمواجـهـة الـمـتهم بالتســجيالت الصــو – وبالمخالـفـة للـقـانون –أن النياـبـة العاـمـة �

وبيان عما إذا كانـت تحـوى ثمـة عبـارات تشـير إلـي .. المسجلة له ولم تحقق معه في مضمونها 

وعمـا إذا كـان الصـوت م نفسـه كلمتـه فـي هـذه التسـجيالت وليقـول المـته.. إدانة المتهم مـن عدمـه 

 .الوارد بها صوته من عدمه 

��و&��א	�9و��א	���

ـام بتفـتـيش  ـد للشــرطة رغــم إـقـرار ضــابط الواقـعـة بأـنـه ـق  الشــاكي قـبـل تســليمه المبـلـغ العاـئ

إال أـنـه ـلـم يـقـم .. الـتـي ـسـوف يـسـتخدمها ـفـي اإليـقـاع ـبـالمتهم والتـسـجيل ـلـه .. وجهـاز التـسـجيل 

 .بتفتيش الشاكي بعد زعمه بأنه سلم المتهم المبلغ المالي المشار إليه 

 ومع ذلك 
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علي الرغم من أن التكليف بتفريغ تسجيالت حوارات المتهم مع الشاكي والوقوف علـي مـا �

صــادر عــن ..  تخــص الـمـتهم والشــاكي مــن عدـمـه إذا كاـنـت األصــوات اـلـواردة بـهـذه التســجيالت

 .النيابة العامة ذاتها 
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 عن إال أنها التفتت 
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 ومل تقم باستدعائه 
لــه وســنده فيمــا قــرر بــه فــي التقريــر وال يوجــد لــه ســند فــي للتحقيــق معــه فيمــا أورده لبيــان دلي 

 .المكالمات والتفريغ 
�)����و&��א	�9و��א	

والمزعــوم أن المــتهم ـعـدم قـيـام النياـبـة العاـمـة ـبـإجراء معايـنـة لمـكـان لـقـاء الـمـتهم بالشــاكي 
حـدهما أمـامي أ(لـه بابـان " .....مقهـى " عما إذا كان لهذا المكان لبيان .. تسلم فيه المبلغ المالي 

واألمـر .. هذا المكان بـه كـاميرات مراقبـة مـن عدمـه وبيان ما إذا كان .. من عدمه ) والثاني خلفي

لبـحـث ..  وبالجمـلـة.. أشــرطة المراقبـة ـفـي تـاريخ وســاعة الواقعـة وضــمها إلـي أدـلـة الـدعوى بتحريـز 

 .مدي مصداقية الشاكي ومدي مصداقية المتهم ، ومدي مصداقية ضابط الواقعة 

 وهو األمر الذي كان 
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وما ورد بأقواله من إنكار تام للواقعـة قصور النيابة العامة في تحقيق وبحث دفاع المتهم �

 .برمتها وأنه لم يطلب ولم يأخذ من الشاكي ثمة مبالغ تحت أي مسمي 

  الدفاع  احيث أن حبث هذ
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 ملا كان ذلك
..  القصــور أنـفـة البـيـان يتضــح مــدي العـيـوب الـتـي شــابت تحقيـقـات النياـبـة العامــة وـمـن أوجــه 

بمـا يسـتوجب القضـاء ببراءتـه .. علي نحو أضر بالمتهم وجعله فـي موقـف المـتهم دونمـا ذنـب جنـاه 



 ٧٠

 .مما هو مسند إليه 

  بقوهلا ..  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢١١املادة وحيث عني ما قررته 
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم  أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا إذا كانت الواقعة غير ثابتة 

  .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها

 ة التمييز أنه ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكم
الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلي المسـتأنف ضـده كـي تقضـي حسب محكمة 

 . مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب ببراءته
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع في صـحة محاكمات الجزائية  في ال أنه يكفيمن المقرر قانونا 

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 

األصـــل فيهـــا باقتنـــاع القاضـــي بنـــاء .. المحاكمـــات الجزائيـــة  

 .علي األدلة المطروحة عليه 
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 كمة النقض املصرية بأن ويف ذات اخلصوص قضت حم

7  �م�אe�@  ��(  /^�&sن�(  ����.  ��אS  sم�وא�  /-�j]�א��M  Pوא�  �j:I3،�وeن�����Xא

�j-/م�وא�Ssא��/�)�$��b9/)�א�=?�¶]��.�����7م�א��Vد"����}دא
)��@�eن�(Xא.�

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ما تقدم مجيعه
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 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم 

 
   المحامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٣

 ة ــدي خليفــمح

 النقضاحملامي ب

 

 

 جمموعة السهالوي 

  واالستشارات القانونية للمحاماة

 املوقرة .............. لدى حمكمة استئناف دبي 

 دائرة اجلنايات املستأنفة

 

 مذكرة بالرد والتعقيب 

 علي االستئناف املقام من النيابة العامة 

 شامله دفاع ودفوع املستأنف ضده األول 
 

 

 مقدمه من

 

 مستأنف ضده أول          /السيد 

 

 ضد

 

  مستأنفة –      سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

  جزاء        لسنة         وذلك يف الدعوى رقم 

  استئناف جزاء        لسنة           واملقيدة برقم 

 

 
 Egypt مصر 
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Dubi دبي  
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        :ك 
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 املوضوع
كمــة مــذكرة بالــدفاع والتعليــق والتعقيــب علــي اســتئناف النيابــة العامــة للحكــم الصــادر مــن مح 

 .. -/-/- جـــزاء الصـــادر بجلســـة .... لســـنة ....فـــي القضـــية رقـــم ) الـــدائرة الثانيـــة(جنايـــات دبـــي 
 :والقاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة 

ـبـالحبس مــدة ســنة واحــدة وبإبعــاده عــن الدوـلـة عــن جريمتــي .. .....، ..... بمعاقـبـة كــل مــن : أوال 
 .مسندة إليه تعاطي المؤثرات العقلية وببراءته من تهمة التربح ال

ـــا ـــراءة كــــل مــــن :  ثانـي ـــه وبمصــــادرة .....  ، و ..... ، و.....، و..... بـب ، ممــــا أســــند إلـي

 .المضبوطات 

 ......تسليم اللنش المضبوط علي ذمة القضية إلي  : ثالثا

 وحيث كانت النيابة العامة 

 قد اتهمت املستأنف ضده األول وآخرين 
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     بتــــاريخ ) مــــدير اإلدارة العامــــة لمكافحــــة المخــــدرات (...../ بطـلـــب مقــــدم مــــن الســــيد اللــــواء  
 :قرر من خالله ..  إلي النيابة العامة -/-/-
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 هذا وبالبناء علي هذا الطلب اخلايل متاما 

 من ساعة وتاريخ ورود املعلومات وكيفيه التحري عنها 

 تحري واملدة التي استغرقهاوعن شخص القائم بال

 فضال عن خلوه من أي دالئل كافية 
 مســــاءا اإلذن بضــــبط وتفتــــيش ٦ر١٥فقــــد أصــــدرت النيابــــة العامــــة بــــذات التــــاريخ الســــاعة  

المتهـمـان األول والـثـاني وتفـتـيش مســكنهما ، وضــبط مــا بحوزتهمــا مــن مــواد مخــدرة أو أـيـة ممنوعــات 
عيـنـة مــن بولهمــا لفحصــها لبـيـان مــا إذا كاـنـت تحـتـوى أخــري ـقـد نظهــر عرضــا ، وكــذا الســماح بأخــذ 

 .علي أي مواد مخدرة من عدمه 

 ورغم البطالن الظاهر يف هذا اإلذن 

 البتناؤه علي حتريات غري جدية ومنعدمة 

 وصدوره دومنا توافر مثة دالئل كافية علي نسبة االتهام 

 إال أنه قد مت تنفيذه .. للمتهمني األول والثاني 
) المســتأنف ضــده الـثـاني حالـيـا(كلـيـف رجــال الشــرطة بمداهمــة مســكن المــتهم الـثـاني ـبـأن ـتـم ت 

وتـم القـبض علـي المتهمـين األول والثـاني وبتفتيشـهما ذاتيـا  مسـاءا ٧السـاعة  -/-/-بذات التاريخ 
 .لم يتم العثور علي أي شيء يذكر .. 

 وبتفتيش غرفة نوم املتهم الثاني 
 ون مواد مخدرة مبعثرة علي أرضية الغرفة بالقرب من عثر علي مواد يشتبه بها أن تك 
 :وهي كالتالي .. وذك كله علي حد زعم محرر محضر الضبط .. السرير 

)�..��0Tאم�(-�0���١٢٢٥"٢(�/¢��\�I'�>/=3���@��?�����M/3Y"�אS��u/Pkن��������� -

���.�/Sאن�א}دא"


  �ن�� -S��u/  Pkא�"�  I'�j./=3  ���j���  ?���  ��M/3  Y\��¢/  �)0אم�١٢٩٧"٨  T�

���0-)�..�(�� .�/Sאن�א}دא"


  �ن�� -S��u/  Pkא�"�  I'�j./=3  ���j���  ?���  ��M/3  Y\��¢/  �)0אم�١٢٩٨"٥  T�

���0-)�..�(�� .�/Sאن�א}دא"



 ٧٦

�T 0אم��٦١(�/¢�����Cא�.�ن�������د�����א'�0hwא':/�I'�S"�א���07 �3ل�( Sن���������� -

���0-).�( 

�0���0Tאم�٧٢٦"٢(�/¢��\�����M/3Y¨�"�אfX/�ن�(Sن� --).�( 

��0(�ن�����n5ون��j3f�������٢٥�h&��\:����א�.vinsa�(�������h(�0(�ن���ون��./	���� -

e? 0אص��)�١٠(�x�0C،�و���x�0 C�>7)�٢٠(و��א�<��<��0(�ن���د��"�(0א��دول"��./	��

0��e]��?0ص(�?0ص������1�١٠٠٠٠..�P�.�( 

عـــذرا يجـــب مراجـعــة وصـــف المضـــبوطات وكمياتهـــا (

 ) واد المرسلة للمختبر الجنائيلموأوزانها ومقارنتها با

 وأقر حمرر حمضر الضبط أنه قام بتفتيش 

 سيارة املستأنف ضده األول 

 فلم يتم العثور علي شيء فيها 
واسترسل محرر المحضر قائال أنه بسؤال المتهمان األول والثـاني عـن مصـدر المضـبوطات  

 بالقرب " الرأس " ك انتقل إلي منطقة وبناء علي ذل.. أفاد بأنهما تحصال عليها من المتهم الثالث 
 . إللغاء القبض علي المتهم الثالث .....من الخور أمام 

 الذي شوهد يف ذلك املكان 
حـيــث ـقــام المـــتهم ..  ـتــرخيص رأس الخيمـــة .....بجاـنــب ســـيارة لكذســـى تحمـــل لوحـــات رـقــم  

 .الخلفي للسيارة أبيض اللون كبير الحجم وكذا كرتون داخل الصندوق " شوال " الثاني بوضع 

 وما أن حتركت السيارة 
 ـبـأن – عـلـي حــد زعــم محــرر المحضــر –حتـى ـتـم الـقـبض عـلـي الـمـتهم الثاـلـث اـلـذي اعـتـرف 

كمــا تــم مالحقــة الســيارة واســتيقافها وتــم القــبض علــي .. " مخــدرات  " المــواد التــي وضــعها بالســيارة 
 .ارة المتهمين الرابع والخامس وتم ضبط الشوال والكرتون من السي

 وبسؤال املتهمني .. هذا 
القـــول بأنـــه يتعـــاطى مخـــدر الحشـــيش ) المســـتأنف ضـــده األول حاليـــا(نســـب للمـــتهم األول 

والترامــادول منــذ أكثــر مــن عــام ، وأنــه أخــر مــرة تعــاطي فيهــا كانــت منــذ شــهر ، وأن المضــبوطات 
�.خور وأنهما تحصال عليها من شخص إيراني بمنطقة ال.. ه وللمتهم الثاني عائدة ل
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 كما أضيف ونسب للمتهم األول الزعم 
بأنه حصل علي المضبوطات مقابل عشرة أالف درهم قام هو بدفع النصف والمتهم الثـاني  

لالسـتخدام الشخصـي وأنهما يقومان بشراء هذه المواد المخدرة منـذ ثـالث سـنوات .. النصف األخر 

 .واختتم ما نسب إليه وقال بأنه ليس لديه سوابق .. 
حـسـبما (أـفـاد ..  صــباحا ١٢ر١٠ الـسـاعة -/-/-بسـؤال الـمـتهم الـثـاني ـبـذات التـاريخ و 

 ). زعم بالمحضر

.. وأضـــاف أنـــه يتعـــاطى الحشـــيش والترامـــادول منـــذ شـــهرين .. بـــذات أقـــوال المـــتهم األول  
وعــن مصــدر المضــبوطات قــرر بأـنـه شــخص إيرانــي ال .. وأخــر مــرة تعــاطى فيهــا كاـنـت مـنـذ شــهر 

 .ثم نسبت إليه ذات أقوال سابقة .. ل عنه يعرف أي تفاصي

 وعقب ما تقدم 

 -/-/-عرضت األوراق علي النيابة العامة بتاريخ 

 نسب إليه القول  .. ...../ وبسؤال املتهم األول 
وقرر بأن المتهم الثاني صـديقه منـذ .. بأنه غير مذنب عن الترويج ومذنب بشأن التعاطي  
 .ي تسلم منه المضبوطات والثالث هو الشخص الذ.. عامين 

 !!!وإذ بالنيابة العامة تسأله عن ظروف اعرتافه 

 ومن ثم نسب إليه القول 
 من إلقاء القبض عليه اتفق مـع المـتهم الثـاني علـي شـراء مخـدر الحشـيش قبل شهرينبأنه  

 ه  وأخبره برغبت)المحبوس في السجن المركزي( ...../ فقام باالتصال بمن يدعي .. والترامادول 
 .وأن لديهما عشرة آالف درهم .. ورغبه المتهم الثاني 

 )احملبوس (...../ فأخربه املدعو 
وعقـــب ذلـــك .. انـــه ســـيتدبر األمـــر وســـيوفر لهمـــا الحشـــيش والترامـــادول بقـــدر هـــذا المبلـــغ  

وأن .. وأخبـره بأنـه وفـر لهمـا الحشـيش والترامـادول ) المحبوس (...../ بأسبوعين اتصل به المدعو 
 التوجه إلـي منطقـة نـايف بـالقرب مـن مركـز الـذهب لمقابلـة شـخص وتسـليمه مبلـغ عشـرة آالف عليه

 ..../وـلـــدي وصــــولهما اتصــــال بالـمـــدعو.. وبالفـعـــل توجــــه المتهـمـــان إـلـــي هــــذا المـكـــان ... درهــــم 

 وتحـدث إلـي شـخص وأخبـره بـأن المتهمـان يقفـان الخطـوط الهاتفيـة) بشـبك(حيـث قـام ) المحبوس(
 مع غطاء الرأس يعتقـد )دشداشه(وبالفعل تم التقابل مع شخص يرتدي .. لمشاة بالقرب من جسر ا
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  .فتم تسليمه المبلغبأنه إيراني الجنسية 

 وعقب ذلك 
 فــاخبره بأنــه بمجــرد وصــول الكميــة ســوف يــتم )المحبــوس (...../ تــم االتصــال بالمــدعو  

 وأخبرهمـا )المحبـوس (..... /اتصـل المـدعو.. هذا وقبل القـبض عليهمـا بيـومين .. االتصال بهما 
وبالفعــل توجــه المتهمــان بســيارة .. الســتالم الكميــة ) .....مقابــل (بالتوجــه إلــي منطقــة رأس الخــور 

فقـام بإرسـال شـخص ) المحبـوس (...../ولدي وصولهما تم االتصال  بالمـدعو) .....ماركة (األول 
.. ول كبـيــر الحجـــم والـثــاني صـــغير األ" كرـتــونين " وكـــان يحمـــل ) المـــتهم الثاـلــث(يتحـــدث اإليرانـيــة 

ووضـعهما علـي المقعـد الخلفـي للسـيارة وغـادرا الكرتـونين فترجل المتهمان من السيارة وقامـا باسـتالم 
 .المكان 

 ثم توجها إيل منزل املتهم الثاني 
فتبـين الكرتـونين  الـذي قـام بفـتح غرفـة نـوم المـتهم الثـانيوقاما بإنزال الكمية ووضعها في  
ثـم تمـت .. !!!ال يعرفـا ماهيتهـا ويـان كميـة الحشـيش والترامـادول والكريسـتال ومـادة سـوداء أنهما يح

 .مداهمتهما والقبض عليهما 
نسب إليه القول بأنها ذاتها التي تسـلمها والمـتهم الثـاني .. وبمواجهته بالمضبوطات .. هذا  

 باســـتالم هـــذه المضـــبوطات وقـــرر بأنهمـــا قامـــا.. مـــن المـــتهم الثالـــث وكانـــت بغرفـــة المـــتهم الثـــاني 
 . مساءا بمنطقة رأس الخور ٧الساعة 

وأكـد علـي أنهـا كانـت عبـارة !! وقرر بأنـه قـام بنقلهـا بالسـيارة ملكـة والتـي ال يـذكر أرقامهـا ؟ 
 .أحدهما صغير والثاني كبير كرتونين عن 

وأـنــه يلـقــب ســـطحية  ـقــرر بأـنــه يعرـفــه معرـفــة )المحـبــوس (...../ وـعــن عالقـتــه بالـمــدعو 
قصـير القامـة ،  فـي قضـية مخـدرات ووصـفه بأنـه شـخص وهو محبوس بالسجن المركزي" بوحميد"

 .متوسط النبيه ، أبيض البشرة ، شعره أسود 

قـرر المـتهم األول بأنـه ال يعلـم .. وعن كيفيـة االتصـال بـذلك الشـخص حـال كونـه محبـوس  
 !.كيف يتم االتصال ؟

لمـدة بغـرض التعـاطي قـرر بأنهـا .. مضـبوطات وعن سبب شـراء المتهمـان األول والثـاني لل 
مرة واحدة قبـل هـذه المـرة ) المحبوس (...../ وأنه سبق واشتري المواد المخدرة من المدعو.. طويلة 

وأضـاف أنـه يتعـاطى الحشـيش منـذ ثـالث ..  .....وكان قد تسلمها بذات الطريقـة ولكـن بمنطقـة .. 
وأخـــر مـــرة ..  العضـــوية وـلــيس لدـيــه وصـــفة طبـيــة ســـنوات وأـنــه ال يعـــاني مـــن األمـــراض النفســـية أو
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 .وأنه ليس مدمنا ويتعاطها بشكل متقطع .. تعاطي فيها كانت منذ شهر تقريبا 
وأيد المتهم ما جاء بمحضر الضبط وأنه لـيس لديـه سـوابق وأنكـر اتهامـه بـالترويج واعتـرف  

 .بالتعاطي 
بتـاريخ .. قـات النيابـة العامـة محمد سلطان سرور بتحقي/ وبسؤال المتهم الثاني .. هذا  

 :في اآلتي واختلف معه .. بذات أقوال المتهم األول  قرر -/-/-

 . من القبض عليهما قبل شهر واحدأن االتفاق علي شراء المواد المخدرة كان  - أ
ـلــيس ـهــو ذات الشـــخص اـلــذي ســـلمهما .. أن المـــتهم الثاـلــث الموجـــود والمقـبــوض علـيــه  - ب

 غليـظـينبتســليمهما المــواد المخــدرة كــان ذو لحـيـة وشــارب حـيـث أن ـمـن ـقـام  .. المضــبوطات
  .خفيفتينأما المتهم الثالث فلحيته وشاربه .. 

  . مساء٥ر٣٠كان الساعة  وقرر بأن استالمهما للمضبوطات  - ج

  ....../  أن هذه المرة األولي التي يقوم بشراء المواد المخدرة من المدعو-د
وأخــر مــرة .. واـنـه يعــاني مــن اإلكتـئـاب  .. نواتـقـرر أـنـه يتـعـاطي الحشــيش مـنـذ ـثـالث ســ -ه

 .تعاطي فيها كانت منذ شهر تقريبا 
 ) لم يفصح عنها( قرر بأنه لديه سوابق -و

 قرر .. بتحقيقات النيابة العامة ) إيراني الجنسية  (...../ وبسؤال المتهم الثالث .. هذا  

وأنــه قــد ورد إليــه .. مســاءا  ٨ الســاعة -/-/-بأنــه تــم القــبض عليــه يــوم الجمعــة الموافــق  
 وأخبــره بأنــه قــام بإخفــاء كميــة مــن مخــدر – إيرانــي الجنســية – ...../ اتصــال مــن شــخص يــدعي 

وطـلـب مـنـه تســليم هــذه الكمـيـة .. الحشــيش والترامــادول داخــل خــزان اـلـديزل لـلـنش اـلـذي يعمــل علـيـه 
 .لسيارتين سوف تحضر إليه 

 وبالفعل 
كرتـــون وكـــيس ) ٢(فـــتح برميـــل الـــديزل ووجـــد بـــه عـــدد توجـــه للـــنش الـــذي يعمـــل بـــه وقـــام ب 

 ...../ مسـاءا أتصـل بـه المـدعو٥ر٣٠فـي تمـام السـاعة .. بالستيكي وشـوال أبـيض فقـام بإخراجهـا 
كرـتــون صـــغير الحـجــم  ستحضـــر إلـيــه وأن علـيــه تســـليم صـــاحبها .....وأخـبــره ـبــأن ســـيارة مـــن ـنــوع 

لكرـتـون والكــيس وقــام بتســليمها للمتهمــين وبالفعــل حضــرت الســيارة فقــام بحمــل ا.. وـكـيس بالســتيك 
 .األول والثاني 

 سـوف .....وأخبره بأن سيارة مـن نـوع  .. ...../ ثم في الساعة السابعة اتصل به المدعو  
وبالفعــل .. وهــي عبــارة عــن كرتــون وشــوال .. تحضــر إليــه وأن عليــه تســليم صــاحبها بــاقي الكميــة 
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ثـم تـم إلقـاء القـبض عليـه .. واستلم منـه المـواد المخـدرة حضرت السيارة وترجل منها المتهم الخامس 
 .وتفتيشه ذاتيا وتفتيش اللنش الذي يعمل به فلم يتم العثور علي شيء .. 

 وأضاف 
 ، والنواخـــذه عليـــه ...../ يـــدعي وصـــاحبه ) ١٠٦٢٠(أنـــه يعمـــل بحـــار علـــي اللـــنش رقـــم  
 ...../مسلمة منه وأنها ملـك المـدعووبعرض المضبوطات عليه قرر بأنها ذاتها ال..  ...../ يدعي 

 يـوم ...../ وأنه في بادئ األمر لم يكن يعلـم بوجودهـا علـي اللـنش إال بعـد االتصـال مـن المـدعو.. 
 ) . درهم٧٠٠٠(ظهرا وقد وافق علي طلبه بعدما وعده بمبلغ قدره ) ١(الواقعة الساعة 

 مـرة تعـاطي منـذ أربعـة أيـام واعترف بأنه يتعاطى األفيـون والميثـادون منـذ سـتة أشـهر وأخـر 
  .وفي إيرانسابقة علي ضبطه 

قـرر .. وبمواجهته بما قـرره المـتهم الثـاني مـن أنـه لـيس الشـخص الـذي سـلمه المضـبوطات  
 عـقـب تســليمهما المــواد وأـنـه بالفـعـل ـقـام بحـلـق شــاربه ولحيـتـهبأـنـه هــو اـلـذي ســلمه المــواد المخــدرة 

 .المخدرة وقام بتخفيفهما

 هذا 

  تقارير فحص عينات بول املتهمني وحيث وردت
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أـمــام النياـبــة  .. ...../  وـلــدي إعـــادة ســـؤال الـمــتهم األول -/-/-/-وبـتــاريخ .. ـهــذا  

 العامة قرر 
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 وعن وسيلة الضغط اإلكراه 
 .يه قرر بأن ذلك كان عن طريق االعتداء البدني ومنعه من شرب الماء لفترات طول 

 كما أفاد 
بأنه لـم يقـرر بـذلك مسـبقا نظـرا لإلكـراه الـذي وقـع عليـه والضـرب باأليـدي والعصـي وأنـه لـم  

 .يصب وال يعلم شخص المعتدي عليه 
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 ونفي متاما 
مقـررا بأنـه كـان فـي السـيارة مـع المـتهم الثـاني الـذي طلـب منـه .. ما جاء بمحاضر الضبط  

لتوجه إلي منطقة الخور وتحديدا بالقرب من بلدية دبـي ألنـه ثم طلب منه ا.. التوجه إلي المستشفي 
وبالفعـل اسـتلم أغراضـه ثـم عـادا إلـي .. يرغب في استالم بعض األغـراض مـن أحـد اللنشـات لزويـه 

 .مسكن المتهم الثاني ولم يذهب للمستشفي 

 وقرر 
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 وعن تناقضه مع أقواله السابقة 
ٕنتيجـة ضـغط واكـراه قرر بأنه ما يقوله حاليـا هـو الصـحيح وأن أقوالـه السـابقة صـدرت عنـه  

 .وقرر بأن المضبوطات تخص المتهم الثاني وأنه غير مذنب  .. مورس عليه من الشرطة
���و
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كمـا أنـه ـلـم .. لـيس ـلـه أي عالقـة بالمضـبوطات وأنهـا عاـئـدة إليـه .. بـأن المـتهم األول  

 .يطلب كل هذه الكمية 

 وأضاف 
بأن الحزر األول والثاني فقط ما تم ضبطه بمسكنه أما باقي المضبوطات فال يعـرف عنهـا  

 .الث وقد حصل علي هذه المضبوطات من المتهم الث.. شيء 

 وكرر مؤكدا علي 
 أو الواقعــة وأن حيازتــه للمضــبوطات أن المــتهم األول لــيس لــه أي عالقــة بالمضــبوطات 

 .كانت بقصد التعاطي 

 وعقب مجاع ما تقدم .. هذا 
جاءت تقارير المختبـر الجنـائي واصـفه بـأن المـواد المرسـلة إليهـا هـي مـواد مخـدرة ومـؤثرات  
 ن وكميات المواد المرسلة إلي المختبر الجنائي تختلف كليا مع مالحظة أن وصف وأوزاعقلية ، 

 .عن تلك المزعوم ضبطها مع المتهمان األول والثاني والوارد ذكرها بمحضر الضبط 

 ملا كان ذلك 
ألمـت إلمامـا صـحيحا وسـائغا يضـحي ظـاهرا أن محكمـة أول درجـة .. ومن جملة مـا تقـدم  
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بــأن اإلجــراءات التــي اســتهلت بهــا واقعــات هــذا االتهــام  وأيقنــت تمامــا.. بمــا أســفرت عنــه األوراق 
ــة  فانـهــار بحـيــث أصـــبحت عـــاجزة عـــن أن تكـــون أســـاس يـقــوم علـيــه االتهـــام اـلــراهن إجـــراءات باطـل

 .األساس بالبطالن وانهارت بالضرورة أي إجراءات أخري تولدت عن األولي الباطلة 

 حبيث بات واضحا 
بـمـا ـحـدا بمحكـمـة .. صــحيح ـمـن الواـقـع أو الـقـانون أن االتـهـام الماـثـل ـقـائم عـلـي غـيـر ســند  

ـا(أول درجــة المــوقرة نحــو إصــدار حكمهــا  الســابق اإلشــارة إليــه بمســتهل هــذه ) المســتأنف حالـي

 .والذي واكب الواقع والقانون .. المذكرة 

 ورغم ذلك كله 
ــــي هـــــذا القضـــــاء   ــــذكر –إال أن النياـبــــة العامـــــة قـــــد ـقــــررت الطعـــــن عـل  بموجـــــب – أـنــــف اـل

ولـيس هنـاك ثمـة دليـل علـي أسباب مخالفة للثابت بـاألوراق ئناف الراهن مستندة في ذلك إلـي االست
 وهو مـا يجعـل االسـتئناف الـراهن بـدوره ..إذ جاءت بصورة مرسلة تفتقر للسند والدليل .. صحتها 

بـمـا يجــدر مـعـه القضــاء برفضــه وتأيـيـد الحـكـم ـقـائم عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن الواـقـع أو الـقـانون 

 :وذلك كله علي نحو ما نشرف ببيانه في دفاعنا التالي .. أنف المست
�א	د��ع�

 متهيد وتقسيم 
تجدر اإلشـارة بـداءة إلـي أن دفاعنـا فـي هـذه المرحلـة مـن مراحـل التـداعي سـوف نستعرضـه  

مــــن خــــالل ـثـــالث محــــاور ينبـثـــق عنهــــا العدـيـــد مــــن الحقــــائق واألدـلـــة عـلـــي انهـيـــار االتهــــام المســــند 
ويؤكــد عجــز االســتئناف الماثــل عــن .. ول بمــا يقطــع بصــحة الحكــم المســتأنف للمســتأنف ضــده األ

 :والمحاور الرئيسية هي .. النيل منه 

 احملور األول 
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 احملور الثالث 

 ������������������� ��)�i و"אق�א� �����وא�e�� h��$0 ����0א� �iزXع�א�fوא���d��YXن�א�/��Q

��	/�#�d��&���L��£��h3'א���.�0א8

�	��وذ	�E*	��א	)90"ل�وא	)9A"ل�א	)�

�א;�"�אXول�

א��7kא'��3
�6א(���t ~�5 _/|�א��א? ~�و5 �0|�א�- �
�ن�،���������������

��������������( f��ن�\ =��� .���وא(�X���a��K��L����~��tو"אق�،�א'���

�������@T�3  Yم��  ��א�  h)[א�אo  L�Q�$o  �א}T  0א8א$�א�  �iא

�	/�#��&����L��£�B�v�6
�.א�-,���8�א8��א'��3

���dא¬(/)Y¯��Mوذ��

 :السبب األول 

 بـالقبض علـي املسـتأنف -/-/-الن اإلذن الصادر عن النيابـة العامـة بتـاريخ بط 

ضدهما األول والثاني وتفتشيهما لعدم ابتناؤه علـي أدلـة كافيـة أو حتريـات 

 صحيحة وجدية تربر إصدارة 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه 
كمـا ال  .. إال بعد ثبـوت إدانتـه وفقـا للقـانونخص ال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي ش

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 .في القانون 

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت املادة 
افـيـة اـلـذي توـجـد دالـئـل كلمــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر  

 : في أي األحوال اآلتية علي ارتكابه جريمة
 .في الجنايات : أوال 
 .في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة : ثانيا 
 : .....................ثالثا 
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  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت املادة 
 ٕمر بضبطه واحضاره إذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أ 

 .ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة 

 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان
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كمـا ال يجـوز للنياـبـة العامـة إصـدار إذن الـقـبض .. فـال يجـوز الـقـبض عليـه إذا كـان حاضــرا  
 .ٕوان هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن .. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم 

 ض والتمييز تواترت علي أن فإن أحكام النق
من المقرر أنه ال يضير العدالة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي 

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه الحق 

 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

 وقضت حمكمة التمييز كذلك بأن 
مـــن المقـــرر أن مـــن الواجبـــات المفروضـــة قانونـــا علـــي مـــأموري الضـــبط القضـــائي أن يقبلـــوا  

التبليغــات والشــكاوى الـتـي ـتـرد إـلـيهم بشــأن الجــرائم وأن يقومــوا ـبـإجراء التحرـيـات الالزمــة عــن الوـقـائع 
حصـــلوا عـلــي جمـيــع اإليضـــاحات واالســـتدالالت المؤـيــدة الـتــي يعلمـــون بهـــا ـبــأي كيفـيــة كاـنــت وأن يت

 .لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤١٩ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأنه 
 بـل يجـب أن يقـوم البـوليس  علي المتهم وتفتيشهال يكفي للقبضمجرد التبليغ عن الجريمـة 

 عمــا أشــتمل علـيـه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحرـيـات عــن ـتـوافر دالـئـل قوـيـة عـلـي بعـمـل تحرـيـات
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 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة 
 .علي المتهم وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤اعد القانونية ج  مجموعة القو٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـه هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٩/٧/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢كام النقض س  أح٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل واإلجـراءات التـي تمـت فيـه  

 -/-/-يتجـلـى وبوضــوح ـمـدي اـلـبطالن اـلـذي ـعـاب اإلذن الصــادر ـمـن النياـبـة العاـمـة بـتـاريخ .. 
ـتــد ويســـتتبع بالضـــرورة بطـــالن كاـفــة اإلجـــراءات وذـلــك اـلــبطالن ال يـقــف أـثــره عـنــد اإلذن فـقــط ـبــل يم
ذلك أن هذا اإلذن لـم يبنـي علـي أي تحريـات .. التالية عليه والمفترض أنها مبناه علي ذلـك اإلذن 

ـبـل جــاءت عباراـتـه عامــة ومجهـلـة وغامضــة ال  .. جدـيـة أو دالـئـل كافـيـة عـلـي إداـنـة الـمـتهم األول
ألوراق والتحقيـقـات عــن عــدم صــحة مــا جــاء بالطـلـب وبالفعــل فـقـد كشــفت ا.. يمـكـن االطمئـنـان إليهــا 

وذلــك وفـقــا .. بمــا يجـعــل هــذا اإلذن معيــب بــالبطالن .. المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي اإلذن 

 :للحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل  
ولكنــه لــم .. قــد أشــار إلــي تلقــي معلومــات  .. ...../ أن الطلــب المقــدم مــن الســيد اللــواء  

ومـا إذا كـان هـذا المصـدر ال يحمـل ثمـة ضـغينة أو لقيه هـذه المعلومـات ومصـدرها يوضح تاريخ ت
 .من عدمه ) أو غيره(خصومة مع المستأنف ضده األول 

 احلقيقة الثانية   
ـقــد ) مـــدير اإلدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات (...../ أن الطـلــب المـقــدم مـــن الســـيد الـلــواء  

فما هو مصـدر " معلومات موثوقة المصدر إلي اإلدارة وردت "تضمن عبارة غامضة ومجهلة وهي 
وهـل بـين هـذا المصـدر ثمـة خالفـات  .. وما هو مصـدر ثقـة محـرر المحضـر فيهـاهذه المعلومات 

 !!.من عدمه ؟؟.. أو نزاعات مع أي من المتهمين السبعة من شأنها النكاية بهم واالدعاء عليهم 
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 ومن ثم 
يؤكـد أن هنـاك أمـر غامضـا لـم يـرد يتجلى ظاهرا أن تجهيـل مصـدر المعلومـات المزعومـة  

تهمـين  هذا المصدر علـي عالقـة سـابقة بـأي مـن المأما أن يكونمحرر المحضر الكشف عنه وهو 
 هنـاك مصـدر فـي األصـل ٕوامـا أنـه ال يكـون.. ويريد التنكيل به والزج به في دائرة االتهام بـال سـند 

 ومن ثم ال يجوز التعويل عليها .. وتكون هذه المعلومات المزعومة من عنديات محرر المحضر 
 .في إصدار اإلذن 

 احلقيقة الثالثة  
ك أنه في الوقت الذي أورد فيه محـرر المحضـر ذل.. وهذه الحقيقة مكملة ومؤكده لسابقها  

  أفاد بأن المتهمان األول والثاني يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية )المجهول(أن مصدره 

 وقد أسفرت األوراق والتقارير الفنية 
مؤكده علي أنه بفحص عينة بول كـال مـن المتهمـين األول والثـاني جـاءت خاليـة تمامـا مـن  

 !!.يتعاطيان أي مواد مخدرة أو ثمة مؤثرات عقلية أنهما 

 وهذا يؤكد 
غيــر منــزه عــن مــا ســبق وقررنــا فــي الحقيقــة الثانيــة مــن أن مصــدر المعلومــات المزعومــة  

 . كما سطر محرر المحضر "موثوق به " وال يمكن بحال وصفه بأنه  .. البهتان والتضليل

 احلقيقة الرابعة  
ـمــن بـيــان .. والـتــي جـــاءت بعـبــارات غامضـــة ومجهـلــة .. وـمــة فقــد خـلــت المعلوـمــات المزع 

أو المؤثرات العقليـة التـي تـم الـزعم بـأن المتهمـان األول والثـاني يتعاطيانهـا أو ماهية المواد المخدرة 
ـبـل جــاءت المعلوـمـات جزافـيـة قائـمـه عـلـي ..  اـلـذي يحتفظــان فـيـه بهــذه المــواد أو المـكـانيحوزانهــا 

 .حتى يمكن االطمئنان إليها التخمين وليس علي اليقين 

 احلقيقة اخلامسة   
ومع ثبوت بهتان ما جاء بهـذه المعلومـات المزعومـة مـن أن غـرض المتهمـان األول .. هذا  

وذلك لثبـوت أنهمـا ال يتعاطيـان أي  (هو التعاطيوالثاني من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
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  هذه واهية من الغرض الذي من أجله يحوز المتهمانفقد خلت هذا المعلومات ال) .. من ذلك 
 ).بفرض صحة ذلك(المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

 احلقيقة السادسة  
فإن العبـارات المسـطر بهـا طلـب اإلذن ذاتهـا تـدل وبوضـوح .. واألكثر من جماع ما تقدم  

 .أ، السيد اللواء الذي حررها غير واثق بما جاء بها 

 لذلك 
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 وحيث أن السبب الرئيسي لطلب اإلذن .. هذا 
ومع ذلك يثبت أن محرر الطلب الزعم بأن المتهمان يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقليـة  

األمـر الـذي يقطـع بعـدم صـحة هـذه المعلومـات وأنـه لـم يـتم إجـراء  .. تشكك وال يثق فـي ذلـكذاته ي
 .أي تحري أو بحث 

 السيما 
 !!.وقد ثبت أن أي من المتهمين األول والثاني ال يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية 

 احلقيقة السابعة 
بعـد البحـث والتحـري " ورد أنـه قـد أ.. بل أن السيد محرر المحضـر .. ليس هذا كل شيء  

 .تبين صحة تلك المعلومات 

 وهذا علي الرغم من ثبوت 
وهو ما يؤكد وبحق أنه لـم يـتم ثمـة .. عدم صحة جماع ما سطر ووصف بأنه معلومات  

 .إجراء بحث أو تحري في الحقيقة 

 احلقيقة الثامنة  
فـــاء وتجهيـــل اســـم قـــد تعمـــد إخ.. أن الســـيد محـــرر المحضـــر .. وأضـــف إلـــي مـــا تقـــدم  

وكـذا  )بفـرض وجـوده(الشخص الـذي قـام بالبحـث والتحـري عـن مـدي مصـداقية هـذه المعلومـات 

 .تجهيل المدة التي استغرقها في إتمام هذه التحريات إن وجدت 

 حىت ال تتكشف احلقيقة 
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 ويف هذا املقام فال يعقل 
ـواء القــول بــأن    هــو الــذي قــام بــإجراء مــدير اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات/ الســيد الـل

ولعل خير دليل علـي ذلـك  .. ٕواال كان قد أفصح عن ذلك صراحةه البحث والتحري بنفسه وبشخص
لــم يطلــب اإلذن لنفســه ولشخصــه إلجــراء القــبض والتفتــيش بــل جــاء طلبــه أن الســيد اللــواء .. 

وهــو مــا يؤكــد أنــه ال يقــوم بــالتحري أو البحــث أو القــبض بنفســه بــل " لمجموعــة مــن أفــراد اإلدارة "
 .جراءات يكلف الضباط المرءوسين له بهذه اإل

 احلقيقة التاسعة 
قـد خلـت تمامـا مـن المصـدر الـذي أن كافة المعلومات المزعوم بأنهـا موثـوق فـي مصـدرها  

 ) علي فرض صحة ذلك (يحصل منه المتهم األول والثاني علي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 احلقيقة العاشرة 
.. ول المعلومــات المســطرة فـيـه ولعــل خـلـو المحضــر المزعــوم مــن إجــراء تحرـيـات وبحــث حــ 

ـمـا يؤـكـد ـعـدم جدـيـة ـهـذه التحرـيـات ـبـل وعــدم  ـمـن ثـمـة ذـكـر للمتهـمـين ـمـن الثاـلـث حـتـى األخـيـر

حيــث أن هــؤالء المتهمــين تــم اكتشــافهم بعــد إجــراء القــبض علــي المتهمــين األول  .. إجرائهــا تمامــا
 بــذلك المحضــر علــي وهــو أمــر يؤكــد عــدم إجــراء أي تحريــات أو تــوافر دالئــل جديــة.. والثــاني 

 .ارتكاب أي من المتهمين األول والثاني لجريمة تبرر إصدار اإلذن بالقبض عليهما 

 احلقيقة احلادية عشرة
 الـذي تـم الـزعم بأنـه عـن ذلـك الشـخص المجهـوللم تـأتي المعلومـات المزعومـة بثمـة ذكـر  

 .استلم المبالغ من المتهمين األول والثاني 

 احلقيقية الثانية عشرة
مـع شـخص  – بفرض صحة ذلـك –لم يرد بتلك المعلومات أي إشارة إلي تعامل المتهمان  

محبوس في قضـية مخـدرات رغـم كونـه مـن المفتـرض تحـت قبضـة الشـرطة مـن اليسـير التوصـل 

ٕتحرـيـات واـجـراءات بـحـث ورغــم ذـلـك كـلـه يـقـرر محــرر المحضــر ـبـأن هـنـاك  .. آلي معلوـمـة بشــأنه
 !!.أجريت ؟
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  عشرة  احلقيقة الثالثة
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 ولعل مجاع احلقائق أنفة الذكر 
ـعـدم مصــداقية المعلوـمـات المـسـطرة بـهـذا المحضــر وـعـدم صــحة اـلـزعم تؤكـد وبحــق عـلـي  

خلـوا مـن وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا المحضـر  .. بأن ثمة تحريات أو بحث قد تم علـي الطبيعـة

ـة العامــة ـلـإلذنأي دالـئـل  ـة تـبـرر إصــدار النياـب  إلجــراء القــبض والتفـتـيش للمتهمــان والتعــرض كافـي
 التـي ال تحـوى بناء علي تلك التحريات الواهية والغامضةلحرياتهما الشخصية والتعرض لمسكنهما 

وهـو األمـر الـذي يقطـع .. دليال واحدا معتبرا علي ارتكـاب أي مـن المتهمـين األول والثـاني لجريمـة 

 .الن هذا اإلذن بطالنا مطلقا ببط

 وحيث مل خيرج احلكم املستأنف عن هذا النظر 
ـذي يؤكــد أن الحكــم المســتأنف واكــب صــحيح الواـقـع   ـه ـفـي قضــائه األمــر اـل وتســاند علـي

والـقـانون حينـمـا قـطـع بـعـدم إـجـراء تحرـيـات جدـيـة وصــحيحة وـعـدم وـجـود ثـمـة دالـئـل كافـيـة تـبـرر 

 .بطل هذا اإلذن إصدار النيابة العامة لإلذن بما ي

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
مـــن المـقــرر أـنــه يشـــترط لصـــحة التفـتــيش اـلــذي تجرـيــه النياـبــة العامـــة أو ـتــأذن بإجراـئــه فـــي  

مســـكن المـــتهم أو مـــا يتصـــل بشخصـــه هـــو أن يكـــون رجـــل الضـــبط القضـــائي ـقــد عـلــم مـــن تحرياـتــه 
ن وأن تكــون هنــاك مــن الــدالئل واألمــارات واســتدالالته أن جريمــة معينــة قــد وقعــت مــن شــخص معــي

الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مـا يبـرر التعـرض لحريتـه أو لحرمـه سـكنه فـي سـبيل 
كشـف مبلـغ اتصـاله بتـلـك الجريمـة ، وكـان تـقـدير حديـة التحريـات وكفايتـهـا إلصـدار األمـر ـبـالتفتيش 

ي ســـلطة التحقيـــق تحـــت إشـــراف محكمـــة هـــو مـــن المســـائل الموضـــوعية التـــي يؤكـــل األمـــر فيهـــا إلـــ
 .الموضوع 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (
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 : السبب الثاني 

وحيث ثبت مبا ال يدع جمـاال للشـك بطـالن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة  

  لعـدم ابتنائـه علـي حتريـات أو أدلـة أو دالئـل تشـري إيل ارتكـاب-/-/-بتاريخ 

وحيث ثبت كذلك عدم وجود مثة حالة مـن .. املتهمان األول والثاني جلرمية 

فقد بات واضـحا وحبـق بطـالن القـبض علـي املتهمـني األول .. حاالت التلبس 

 . والثاني وبطالن تفتيشهما 

  من الدستور بقوهلا ٢٦حيث أنه من القواعد الدستورية ما نصت عليه املادة 
و تفتيشـه أو أجميـع المـواطنين ، وال يجـوز القـبض علـي أحـد الحرية الشخصية مكفولـة ل 

 حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات .. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ــي األحـــوال وبالشـــرو أو حجـــزه أو حبســـه تفتيشـــه عـلــي أحـــد أو ال يجـــوز الـقــبض  ط إال ـف

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـن النيابـة التي يستوجبها القانون لمشروعية القبض علي المـتهم وتفتيشـه هـو صـدور  

هـذا اإلذن صـحيحا بـل اسـتوجب المشـرع أن يكـون  .. ليس هـذا فحسـب.. العامة بضبطه وتفتيشه 

علي تحريـات جديـة ودالئـل كافيـة  –أشرنا سلفا  كما – إال إذا كان مبنيا وهو ما ال يكون كذلك ..

 .ٕواال كان باطال .. علي ارتكاب المتهم للجريمة 

  -/-/-وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 حيث جاء باطال لعدم إبتنائه علي حتريات ودالئل كافية تربر إصداره 
قــد تــم نفــاذا لهــذا اإلذن ضــده األول وحيــث أن القــبض علــي المســتأنف .. لمــا كــان ذلــك  

  .. الباطل األمر الذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء التفتيش إلجرائهما بغير مقتضي من القانون
  .كما لم يدع مدعي بأنه كان في حالة تلبس.. فليس هناك إذن صحيح من النيابة العامة 
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  وهو ما يؤكد بطالن إجراءي القبض والتفتيش اللذين متا

 يف حق املتهم األول 

 نفاذا ملا استقرت عليه حمكمتي النقض والتمييز حيث قضت بأن .. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .نقضه يوجب 

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

 كما نصت صراحة بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

وكان ال يكفي لسالمة الحكم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، 

 .اء غير مشروع صادقا متي كان وليد إجر

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا أنـه .. وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

  .-/-/-اإلذن الصادر عن النيابة العامة في  بطالن - علي نحو ما تقدم –طالما ثبت 

 وطاملا مل تتوافر حالة من حاالت التلبس 

 الواردة حصرا بالقانون 
األـمـر اـلـذي يســتتبع بالضــرورة بطــالن الـقـبض عـلـي المســتأنف ضــده األول بـمـا يجعـلـه جــديرا  
حكمـــة التمييـــز كمـــا ـتــواترت علـيــه م.. وهـــذا عـــين مـــا قررـتــه محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة .. ـبــالبراءة 

 قائلة بأن .. الموقرة في العديد من أحكامها 

األدلة في المواد الجزائيـة ضـمائم متسـاندة يكمـل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة  
المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التصرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل 

مة أو مـا كانـت تقضـي بـه لـو أنهـا فطنـت إلـي أن هـذا الـدليل غيـر في الرأي الذي انتهت إليه المحك
 .قائم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٢محكمة التمييز بتاريخ (



 ٩٢

 :السبب الثالث 

ـيش  ـالقبض والتفـت ـة الـصـادر ـب ـة العاـم ـي بـطـالن إذن النياـب ـا عـل ـهـذا وترتيـب

.. يـه قضـاء التمييـز فإن ذلك يستتبع وفقا ملـا اسـتقر عل.. للمستأنف ضدهما 

بطالن كافة اإلجراءات واألدلة التي كانت وليدة إذن نيابة باطل ويتعني القضـاء 

 .برباءة املستأنف ضده األول من االتهام املنسوب إليه 

 واملتواتر عليه يف قضاء احملاكم العليا أن .. فالثابت 
ن ويبطــل اـلـدليل المســتمد ن المقــرر أن القــبض والتفـتـيش إذا حصــال بغـيـر إذن يكوـنـا ـبـاطليمــ 
 .منهما 

 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة ٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات املقام استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

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

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

 دانة علي ينبني عليه عدم التعويل في اإلمن المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
 .الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلون القاعــدة فــي القــان  ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل

 الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون نالحكــم بــبطال
ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو 

ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي 
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(



 ٩٣

  وكذا قضت أيضا بأن

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 ومن ثم 
 فإن مقتضي ما تقدم جميعه أنه قد تحتم القضاء ببراءة المستأنف ضده األول وآخرين من  

لم يرسـم شـكال معينـا خـاص يصـوغ وحيث أنه لمن المقرر أن القانون هذا االتهام الباطلة إجراءاته 
فمتي كان مجموع ما أورده الحكـم ي وقعت فيهـا ، فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف الت

 كافـيـا ـفـي تفـهـم الواقـعـة وظروفـهـا حـسـبما استخلصــتها –كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي اـلـدعوى المطروـحـة 

 .المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وينفي عن الحكم قاله القصور 

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧١ الطعن رقم ٢١/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ن ذلك ملا كا
ـكـان الحـكـم المـسـتأنف ـقـد ابتـنـي عـلـي حـقـائق وأدـلـة لـهـا صــداها ـفـي األوراق ـجـاءت ـفـي و 

مجموعها جنبا إلي جنب لتؤكد بطالن إجراءات االتهام الراهن وسقوط كافة األدلـة المسـتمدة مـن 

األمر الذي ينـزه الحكـم المسـتأنف مـن أي شـبهه قصـور يكـون قضـاؤه .. هذه اإلجراءات الباطلة 

 . بالتأييد محموال علي أسبابه جديرا
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ـة : أوال  ـويض ـسـلطة حمكـمـة أول درـج ـت تـق ـانون حاوـل ـة للـق ـة العاـمـة باملخالـف النياـب

املوضوعية والتقديرية وتعمدت خمالفة األصل الثابت من أن احملكمـة اجلزائيـة 

 .يكفيها الشك والريبة يف صحة االتهام حىت تقضي برباءة املتهم منه 

 حكام التمييز علي أن حيث تواترت أ
لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العناصــر المطروحــة عـلـي بســاط  
 الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من البحث 

 .صور أخري 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 ي بأن كما قض
أن تسـتخلص مـن مجمـوع األدلـة من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع  

 .المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٥ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ 

 ملا كان ذلك
يتضــح أن حكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة وبمطالعــة تقريــر النياـبـة العامــة الســتئناف ال

 النيل من السلطة التقديريـة لمحكمـة أول درجـة وتقويضـها – بالمخالفة للقانون –النيابة حاولت 

وذـلـك بترتـيـل ذات األدـلـة الـتـي ســاقتها النياـبـة العاـمـة وقاـلـت بأنهــا أدـلـة ثـبـوت التهـمـة ـفـي حــق 

وانتـهـت إـلـي أن .. ها وقاـلـت فيـهـا كلمتـهـا والـتـي أخضــعتها محكـمـة أول درـجـة لتـقـدير.. المتهمـين 
اإلذن الصادر من النيابة العامة بالقبض علي المستأنف ضدهما األول والثاني هـو إذن باطـل لعـدم 
إبتـنـاؤه عـلـي تحرـيـات جدـيـة أو معلومــات موـثـوق منهــا أو دالـئـل كافـيـة عـلـي ارتكــاب هــذين المتهمــين 

 .لجريمة 



 ٩٥

 وحيث استعملت حمكمة أول درجة يف ذلك 
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 إال أن النيابة العامة 
يعتبـر .. بهـا بإعادة ترتيلها لذات األدلـة التـي طرحتهـا أمـام محكمـة أول درجـة ولـم تقنـع  

محاولة من النيابة في النيل من سلطة المحكمة الموضوعية والتقديريـة وهـو أمـر منعتـه محكمـة 

يتجـلـى ـظـاهرا أن ـهـذا .. وـمـن ـثـم !! التميـيـز عـلـي نفـسـها فكـيـف تمنـحـه النياـبـة العاـمـة لنفـسـها ؟

ب رفضه وتأييـد االستئناف المقدم من النيابة العامة قد استهل بداءة بمخالفة القانون بما يستوج

 .الحكم المستأنف 

النيابة العامة تستند يف استئنافها الراهن علي حمـض مـزاعم ال سـند هلـا يف : ثانيا 

 .الواقع أو األوراق مستمسكة بأقوال مرسلة ومل تسع حنو تقديم دليل عليها 

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
ي صـحة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم أو متى تشككت فلمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة  

أو لقيـام سـبب مـن أسـباب اإلباحـة وموانـع العقـاب إال أن ذلـك مشـروط بـأن لعدم كفاية أدلة الثبوت 
تلـتــزم بالحـقــائق الثابـتــة ـبــاألوراق وأن يشـــتمل حكمهـــا عـلــي مـــا يفـيــد أنـهــا محصـــت اـلــدعوى وأحاطـــت 

ن بصــر وبصــيرة ووزازـنـت بينهمــا وـبـين أدـلـة بظروفهــا وأدـلـة الثـبـوت فيهــا والـتـي ـقـام عليهــا االتهــام عــ
 .النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات 

 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٢٩٢ ، ٢٩١ الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠٠٣محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
الثابـت وكان الثابت من مـدونات الحكـم المسـتأنف أن محكمـة أول درجـة قـد التزمـت صـحيح  

ولم تقتنع باألدلة التي قدمتها النيابة العامة تدليال علـي ثبـوت االتهـام فـي حـق المتهمـين .. باألوراق 
يثبـت بعـدم إجـراء ثمـة تحريـات فـي الطبيـعـة  ...../ وقـررت بـأن طلـب اإلذن المقـدم مـن السـيد .. 

لومـات المقـال بهـا ، حيث خال هذا الطلب من بيـان توقيـت وتـاريخ تلقـي المع.. والحقيقة والواقع 

كما خال من بيان القائم بالبحث والتحري عن هذه المعلومات ، وكيفية إجراء التحريـات المزعومـة 

، وكـذا خـال هـذا الطلـب مـن ثمـة دالئـل ) إن وجـد(، وخال أيضا من المدة التي أستغرقها التحـري 



 ٩٦

 .كافية علي اتهام المطلوب اإلذن بضبطهم وتفتيشهم 

 ه حمكمة أول درجة وحيث أن ما استقت

 علي حنو ما سلف بيانه باألوراق وعلي األخص

  الطلب املقدم للنيابة العامة للحصول علي اإلذن 
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 ودومنا أن حتاول جرب اخلطأ والقصور 
فــي هــذا الطلــب وتكملــه النــاقص مــن البيانــات الجوهريــة التــي قالــت محكمــة أول درجــة فــي 

 .ها بأنها دليل علي عدم الجدية بل وعلي عدم إجراء التحريات أصال شأن

 فإن النيابة العامة بذلك تكون قد استمسكت مبجرد أقوال مرسلة 

 حتاول بها جمابهة ومعارضة ما هو ثابت باألوراق 
 وهذا األمر يقطع بما ال يدع مجاال للشك أن االستئناف الماثل قائم علي غير سند صحيح 

 .باألوراق بما يجدر معه رفضه له صدي 

.. أن الثابت أن النيابة العامة قد خالفت األوراق وما ثبت فيها من أدلـة فنيـة : ثالثا 

وذلك فيما سطرته من أسباب حملاولة النيل من احلكم املستأنف والـذي ابتنـي 

عـلـي أـسـانيد وحـقـائق تؤـكـد مطالـعـة احملكـمـة مـصـدرة احلـكـم ألوراق اـلـدعوى 

 . وفقا لصحيح الواقع والقانون والقضاء فيها
مــن ضــمن األدـلـة الـتـي ســاقها دـفـاع المســتأنف ضــده األول عـلـي تهــاتر المعلومــات المســطرة 

أن تـلــك .. بالطـلــب المـقــدم للنياـبــة للحصـــول عـلــي اإلذن ـبــالقبض عـلــي هـــذين المتهمـــين وتفتيشـــهما 

اطيـان المـواد المخـدرة  عن أن المستأنف ضدهما األول والثـاني يتع– بهتانا –المعلومات أسفرت 

 .والمؤثرات العقلية 

 يف حني قد ثبت بتقرير املخترب اجلنائي 

 املرفق باألوراق 
ال يتعـاطي المـواد المخـدرة أو ) المسـتأنف ضـدهما األول والثـاني(أن أيا مـن هـذين المتهمـين 



 ٩٧

 .المؤثرات العقلية 

 وهو ما يعد دليل قاطع صادر عن جهة فنية

 وعلمية رمسية 
ويقطع أيضـا .. م صحة ما ورد من معلومات وسطرت في طلب اإلذن أنف الـذكر علي عد

بعدم إجراء ثمة تحريات جدية للكشف عما إذا كانت هذه المعلومات صـحيحة مـن عدمـه ومـا إذا 

 .كان المتهمان أنفي الذكر يتعاطيان المواد المخدرة من عدمه 

 هذا وعلي الرغم من هذا مجيعه 
فــي تقريــر اســتئنافها الــراهن علــي أن المســتأنف ضــدهما األول والثــاني تصــر النيابــة العامــة  

 .يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 وأغفلت متاما وللمرة الثانية 
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 ومبا تقدم 
تكون النيابة العامة قد أقامت الدليل القاطع علي أنها تخالف األوراق واألدلـة الفنيـة وتتمسـك 

 كحـال االتهـام الماثـل برمتـه –اهن وهو ما يجعل استئنافها الـر.. بواقعات ال سند لها وال دليل عليها 
 . معدوم السند بما يجدر معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف –

أغفلت النيابة العامة يف تقرير استئنافها الراهن األدلة التي سـاقتها حمكمـة : رابعا 

معتمصـة .. أول درجة تأكيدا علي عدم إجراء أي حتريات حول الواقعة الراهنة 

طلب اإلذن علي اسم املتهمني وعنوانهما وأرقام هواتفهمـا بالقول بأن احتواء 

 دليال علي إمتام التحريات

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز 
في مسـكن المـتهم أو الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه أنه يشترط لصحة التفتيش  

ســـتدالالله أن ـقــد عـلــم ـمــن تحرياـتــه واـمــا يتصـــل بشخصـــه هـــو أن يكـــون رجـــل الضـــبط القضـــائي 

جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الـدالئل واألمـارات الكافيـة مـا يبـرر 

 .التعرض لحريته أو لخرق مسكنه 



 ٩٨

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٤٤٩ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كان ذلك ملا 
وبتطبيــق مــا تــواترت عليــه محكمــة التمييــز مــن وجــوب أن يســتند اإلذن الصــادر مــن النيابــة  

العامــة بــالقبض علــي مــتهم وتفتيشــه علــي قيــام دليــل بــأن ثمــة تحــري قــد تــم  يســتدل منــه أن جريمــة 
 .معينة قد وقعت من شخص معين وأن األمارات علي ذلك متوافرة 

 ة يف تقرير هذا االستئناف وعلي ما قررته النيابة العام

�+�eن�א�5�3<�#���א��Yא'��h3و�&�א
	�و"?���L(�	��9 ��د� /\��. ��eن�¡ )�¤ ���������������0 

�.?��{�#0Tא^	�

 يتضح وجبالء تام 
أن ما قررته النيابة العامة في هذا الخصوص ال صحة له وال سند مـن الواقـع أو القـانون  

من األمارات والظواهر علي ارتكـاب المـتهم بجريمـة ذلك أن المقصود بالدالئل الكافية أن تقدم .. 

فلـيس فيـه ثمـة دليـل علـي أنـه .. أما مجرد التوصل إلي اسم المـتهم وعنوانـه ورقـم هاتفـه .. ما 

 .ارتكب جريمة معينة 

 هذا باإلضافة إيل أن 
هــذه البيانــات التــي زعمــت النيابــة العامــة علــي أنهــا دليــل علــي أن ثمــة تحــري قــد تــم إجــراءه  

هي جميعا بيانات متوافرة بقاعدة البيانات علي الحاسب اآللـي تحـت ال المتهمان األول والثاني حي

فهــي ليســت مــن األمــور الـتـي بحاجــه .. ـيـد الســادة ضــباط الشــرطة يســتعينون بـهـا طبـقـا للـقـانون 
محفوظــة .. فكــل إنســان عـلـي أرض دوـلـه اإلمــارات العربـيـة المتحــدة .. التحــري أو بحــث أو تقصــي 

فهل يعتبر التوصل إلي أسـم المـتهم وعنوانـه ورقـم هاتفـه دلـيال .. ته بالكامل بقاعدة البيانـات بيانا

 !.علي أن هناك تحريات أجريت بشأنه ؟

 !!وهل التوصل إلي هذه البيانات يعد دليال علي ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه ؟

 لعل ما تقدم 
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 العامة من أن أقـوال شـهود اإلثبـات حتمـل عدم صحة ما ركنت إليه النيابة: خامسا 

رغـم أن مجـاع هـؤالء .. داللة علي صحة االتهـام املنسـوب للمسـتأنف ضـدهم 

الشهود قد جزموا بعدم إجرائهم مثة حتريات حول الواقعة وأنـه مت تكلـيفهم 

ومن ثم يتأكد أن قول النيابـة يف هـذا .. باختاذ إجراءات القبض والتفتيش فقط 

 . من احلكم املستأنف الصدد ال ينال

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
وزن أقوال الشـهود وتقـدير الظـروف التـي يـؤدون فيهـا شـهادتهم وتعويـل القضـاء علـي أقـوالهم  

 .مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقرير الذي تطمئن إليه 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٥٨٠ الطعن رقم ٧/٣/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود اإلثبات أن جميعهم من السادة رجال الشرطة الذين تـم  

 .-/-/-تكليفهم بإجراءات القبض والتفتيش تنفيذا إلذن النيابة العامة الباطل الصادر بتاريخ 

 واجلدير بالذكر 
 قد نفوا تماما قيام أو اشتراك أي منهم في إجراء التحريات حـول هـذه أن جميع هؤالء الشهود 

 .الواقعة قبل صدور اإلذن الباطل من النيابة العامة 

 وحيث أن احلكم املستأنف 
قرر ببطالن إذن النيابـة العامـة لعـدم ابتنـاؤه علـي ثمـة دالئـل كافيـة علـي اتهـام المتهمـين فـي  

 . بعدم وجود دالئل سابقة علي صدور اإلذن بمعني أن الحكم قطع.. هذه القضية 

 األمر الذي يؤكد
تعتبـر دلـيال علـي نسـبة ) الالحقة علي اإلذن(أن قول النيابة العامة بأن أقوال شهود اإلثبات  

يؤكـد أن النيابـة لـم تطـالع الحكـم المسـتأنف ولـم تفطـن إلـي .. هذا االتهـام المبتـور فـي حـق المهمـين 
ضــاء عــاب اإلذن ألنــه لــم يســبق صــدوره وجــود دليــل كــافي علــي صــحة حيــث أن هــذا الق.. مــؤداه 
فإذا فرضنا بأن ثمة دليل قـد ترتـب علـي تنفيـذ هـذا اإلذن الباطـل فإنـه يكـون بالتـالي دليـل .. االتهام 
وهـــو مـــا قـــد كـــان حـيــث أن جمـــاع مـــا ســـطر ـبــاألوراق مـــن أـقــوال للشـــهود أو للمتهمـــين أو .. باطـــل 

وتطبيقـا لقاعـدة مـا بنـي .. بـت بشـكل مباشـر علـي ذلـك اإلذن الباطـل ترت.. خالف ذلك مـن الوقـائع 
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 .فإنه ال يجوز االعتداد بأي أقوال الحقه علي اإلذن المذكور .. علي باطل فهو باطل 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
المســتند مــن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــال بغيــر إذن يكونــا بــاطلين ويبطــل الــدليل  
 .منهما 

 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا أن االستئناف المقـام مـن النيابـة العامـة قـائم علـي غيـر .. ومن جملة ما تقدم  

مـا يجعـل هـذا سند صحيح من الواقع أو القانون مبناه األقوال المرسلة ومخالفة الثابت باألوراق وهو 
 .االستئناف جديرا بالرفض وتأييد الحكم المستأنف محموال علي أسبابه 
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 : الدليل األول 

بـطـالن االـعـرتاف املنـسـوب للمـسـتأنف ـضـده األول ـسـواء اـلـذي أديل ـبـه أـمـام  

الشرطة أو بتحقيقات النيابة األوليـة لكونـه جـاء وليـد إكـراه مـادي ومعنـوي 

مورس عليه يتمثل يف التعدي عليه بالضـرب واحلرمـان مـن شـرب املـاء ممـا 

 .دالء مبا دفع به دفعا حنو اإلدالء به محله حنو اإل

 ذلك أن املستقر عليه فقها يف هذا اخلصوص أنه 
فال عبـرة بـاالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  

 أو كـان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا ولو كان صادقا إذا جاء نتيجة إكـراه مـادي أو معنـوي
يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة ال 

المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنـه قـد يجنـي مـن وراء 
 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩  ص١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(
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 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 كما تقرر فقها بأن 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطـل .. وقع باطال 

 .اطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الب
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة 

عة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف هذا االعتراف بواق
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

ثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة مـا يدعيـه المـتهم الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإل
 .من اعتراف وما إذا كان سليما مما يشوبه وهو في ذلك ال يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض 

 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  أن تزولولكن ما لبثت هذه التساؤالت وتلك عالمات االستفهام
 بـــإرادة حـــرة – ومثولـــه -/-/-/-بمجـــرد إعـــادة التحقيـــق مـــع المســـتأنف ضـــده األول بتـــاريخ 

مقـــررا بإنكـــاره التـــام لجميـــع مـــا ســـبق وأدلـــي بـــه مجبـــرا ومكرهـــا ..  أمـــام النيابـــة العامـــة –ألول مـــرة 
 .بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة األولية 

 



 ١٠٢

 اف مؤكدا علي أنه ما أديل بذلك االعرت
إال مـتـأثرا بالضــغوط المادـيـة والمعنوـيـة الـتـي مورســت علـيـه واإلكــراه المــادي اـلـذي تعــرض ـلـه  

.. والحرمان من شـرب المـاء ) بحرفية لعدم تخلف إصابات (التعدي عليه بالضربوالذي تمثل في 
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 وهو األمر الذي أدي إيل حل اللغز والعثور علي احللقة املفقودة 
فقــد .. التــي ظلــت عالقــة فــي األذهــان إبــان اســتقراء األوراق األولــي مــن ملــف هــذه القضــية  

اولـــة تجلـــى الســـبب وراء إدالء المســـتأنف ضـــده األول بـــاعتراف ســـهل ويســـير دون أدنـــي مح

واتضــحت الصــورة والمـبـرر وراء الســؤال اـلـذي اســتهلت ـبـه النياـبـة العامــة تحقيقاتهــا مــع  .. للمقاوـمـة
 ".ما ظروف اعترافك " المستأنف ضده األول وهو 

 فكيف للنيابة العامة املوقرة أن تعلم قبل سؤال املتهم 

 !!!أنه سوف يعرتف ؟
 فـي المقدمـة التـي روتهـا قبـل التحقيـقعامة إذا وضعنا في االعتبار أن النيابة ال.. السيما  

مـــع المســــتأنف ضــــده األول والـتـــي ـفـــي األغـلـــب ـمـــا تتضــــمن إثـبـــات اســــتدعائه إـلـــي غرـفـــة التحقـيـــق 
 ..ثـم يـتم مواجهتـه بالتهمـة التـي يحقـق معـه بشـأنها .. ٕومناظرته بدنيا واثبات مالبسـه ومـا إلـي ذلـك 

  .فينكرها أو يعترف بها

 ت وفقا للثابت باألوراق إال أن هذه املقدمة قد خل

 من مواجهة املستأنف ضده األول بالتهمة ومن ثم مل يقرر أنه يعرتف بها 
 ما هـي ظـروف "ورغم ذلك يأتي السؤال األول من النيابة العامة للمستأنف ضده األول بـأن  

ط وهو األمر الذي يتأكد معه وبحق أن المستأنف ضـده األول كـان واقعـا تحـت تـأثير ضـغ" اعترافك
مـا لبـث ٕواكراه مادي ومعنوي من شأنه أن حملـه نحـو اإلدالء بـأقوال ال تمـت للواقـع والحقيقـة بصـلة 

 وهـو مـا لـم يتـوافر لديـه أن عدل عنها بمجرد شعوره بشيء من حرية اإلرادة واألمان من االعتـداء
  .-/-/-/-إال بتاريخ 

 ومن ثم 
طالن لصدوره من المستأنف ضـده يتجلى ظاهرا مدي ما شاب هذا االعتراف المكذوب من ب 
 اإلكـراه ولـيس أدل علـي هـذا.. ومن ثم بطالن أي دليل قد يستمد منه  .. تحت وطأة اإلكراهاألول 
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 فـي حـين ثبـت تقريـر المعمـل الجنـائي عـدم من اعتراف المتهم علـي نفسـه بأنـه يتعـاطى المخـدرات

 . بما يؤكد وقوعه تحت تأثير اإلكراه المادي والمعنوي صحة ذلك

 الدليل الثاني 

بطالن االعرتاف املنسوب للمستأنف ضده األول لثبوت خمالفة مجاع ما قـرر بـه  

بـل وللتقـارير الفنيـة الصـادرة عـن .. للحقيقـة والواقـع ) من واقعات مكذوبـة(

 املعمل اجلنائي 

 حيث أنه من الثوابت التي أرستها حمكمة النقض املصرية أنه 
ء علي اعترافـه بلسـانه أو بكتابتـه متـي كـان ذلـك مخالفـا للحقيقـة ال يصح تأثيم إنسان ولو بنا 
 .والواقع 

 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (
 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة 

متـي اطمأنـت إلـي ل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه الموضوع كام

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
اعتراف الـمــتهم أن يخضـــع  ـبــيـشــترط لألـخــذوكــان الثاـبــت مـمــا هــو مســـتقر علـيــه قضــاء أـنــه  

 .. وتطمئن إلي كونه صادق ومطـابق للحقيقـة والواقـعاعترافه هذا لتقدير عدالة محكمة الموضـوع 
فإنـه ال يصـح .. أما إذا ثبت مخالفة ما ورد بهذا االعتراف لما هو ثابت باألوراق والحقائق الواقعية 

 .التعويل علي ذلك االعتراف المكذوب ويجدر إطراحه
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 احلقيقة األويل 
 المنســـوب للمســـتأنف ضـــده األول ومخالفـتــه للحقيـقــة ـعــدم صـــحة االعـتــرافـلــيس أدل عـلــي  



 ١٠٤

 والمـؤثرات العقليـة) الحشـيش (أنـه يتعـاطى المـواد المخـدرةبمن أنه نسب إليـه االعتـراف .. والواقع 
 ) .الترامادول(

 يف حني أثبت املعمل اجلنائي 
وأنهمـا ال يتعاطيـان سـواء .. سلبية عينة البول المتخذة من المسـتأنف ضـدهما األول والثـاني  

 .الحشيش أو الترامادول 

 احلقيقة الثانية 
 مـــع شخصـــهن المســـتأنف ضـــده األول لـــم يضـــبط أ.. أن األوراق أســـفرت وبوضـــوح شـــديد  

أي ) المزعــوم اســتعمالها فــي الجريمــة (فــي ســيارتهولــم يضــبط .. أي مضــبوطات ) بتفتيشــه ذاتيــا(
ــــم يضـــــبط بمســـــكنه أي مضـــــبوطات .. مضـــــبوطات  ــــك أن واقعـــــة الضـــــبط تمـــــت .. وـل بمســـــكن ذـل

نف ضــده الـثـاني أـقـر أن المســتأ.. واألكـثـر ـمـن ذـلـك كـلـه  .. المـسـتأنف ضــده الـثـاني وبغرـفـة نوـمـه
 .صراحة بانتفاء صلة المستأنف ضده األول بالواقعة جملة وتفصيال وعدم صلته بالمضبوطات 

 وهذا شيء يتفق مع العقل واملنطق واحلقيقة 
غرفـة نـوم المسـتأنف ضـده الثـاني ،  .. والغرفـةسـكن المسـتأنف ضـده الثـاني ،  .. فالمسكن 

ضده الثاني ، واألخير أكد علـي انقطـاع صـلة المـتهم األول المستأنف  .. والمعترف اعترافا صريحا
وذـلـك كـلـه يؤكــد وبحــق عــدم مواكـبـة االعـتـراف المنســوب للمســتأنف ضــده األول للحقيقــة .. بالواقعــة 
 .والواقع 

 احلقيقة الثالثة 
أن المســتأنف ضــده األول لكوـنـه حــال إدالـئـه ـبـذلك االعـتـراف المكــذوب كــان يخــالف الحقيـقـة  

 حينمــا قــرر بــأن اســتالم المضــبوطات مــن المســتأنف ضــده الثالــث فــي ارب مــع نفســهفقــد تضــ.. 
ـثـم ـقـرر ـبـأن الـقـبض علـيـه ومـعـه المســتأنف ضــده الـثـاني  .. الـسـابعة مـسـاءامنطـقـة الخــور ـكـان ـفـي 

وهـو أـمـر يؤكـد مخالفـة ـمـا  .. ـفـي السـابعة مـسـاءا أيضـاكـان .. بمسـكن األخيـر فـي منطـقـة الطـور 
 .ول للحقيقة قرره المستأنف ضده األ

 احلقيقة الرابعة 
 فقد قرر .. ولكون المستأنف ضده األول لم يتسلم المضبوطات من المستأنف ضده الثالث  

 .أحداهما صغيره وأخري كبيرة " بأن المضبوطات كانت موضوعة داخل كرتونين 
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 يف حني قرر املستأنف ضده الثالث 

 " الستيكي كيس ب+ كرتون " أن املضبوطات كانت موضوعة يف 
 ـفـي الواقعـة برمتـهـا وأنـه تـم اـلـزج بـه فيـهـا عـدم اـشـتراك المـسـتأنف ضـده األولوهـذا مـا يؤـكـد  

 .مما حمله نحو اإلدالء باعتراف يخالف الحقيقة والواقع 

 الدليل اخلامس 
أدلـي بروايـة ال تتفـق ـمـع العقـل والمنطـق مـن أنـه تحصـل عـلـي .. أن المسـتأنف ضـده األول  

وأنـه أتصـل بـه عـدة مـرات وفـي .. ريق االتصال بأحد األشخاص المسجونين عن طالمضبوطات 

لديه داخل السجن هـاتف معـين وسـجل رقمـه ) ...../ المدعو(أوقات مختلفة وأن ذلك المسجون 

 !!.علي هاتف المستأنف ضده األول ؟؟؟

 وهذا أمر ال يتفق مع العقل املنطق 
ـــــــث القــــــــائم بتســــــــل يم المضــــــــبوطات لحســــــــاب شــــــــخص        الســــــــيما وأن المســــــــتأنف ضــــــــده الثاـل

ـبـل  .. وـلـم يـقـرر بأـنـه مســجون .. ...../ أـنـه ذات الشــخص الـمـدعو ـلـم ـيـدعي  .. ...../ أســماه
  .ولكنه موجود بدوله إيرانقرر أنه شخص إيراني معلوم لديه 

 األمر الذي يقطع 

 مبخالفة هذه الرواية برمتها للحقيقة والواقع 

 وليس أدل علي ذلك 
علـي فـرض  (...../ نيابة العامة الموقرة قد تجاهلت هذه الرواية ولم تستدع المدعومن أن ال 
 .ولم توجه إليه االتهام إذا كان هو صاحب المضبوطات ) وجوده

 احلقيقة لسادسة 
اضطراب المسـتأنف ضـده األول فـي أقوالـه المنسـوبة إليـه حينمـا قـرر بأنـه ابتـاع هـذه الكميـة  

 ويـقـرر أـنـه ـلـم ـثـم يـعـود.. وأـنـه يتعــاطى كــل ثالـثـة أـيـام .. طي لفـتـرة طويـلـة مــن المــواد المخــدرة للتعــا
األمـر الـذي يقطـع  .. ثـم يثبـت التقريـر الفنـي الرسـمي أنـه ال يتعـاطى تمامـا.. يتعـاطى منـذ شـهر 

 .بأن أقواله مخالفة للحقيقة والواقع وال يجوز التعويل عليها 

 احلقيقة السابعة 
 وما ورد علي لسان .. ا جاء بأقوال المستأنف ضده األول أن هناك تضارب فيما بين م 

فقــد نســب لــألول القــول بــأن الشــخص الــذي اســتلم منهمــا المبلــغ المــالي .. المســتأنف ضــده الثــاني 
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 فـي حـين قـرر المسـتأنف ضـده الثـاني أن ) دشداشة وغطـاء رأس(كان يرتـدي ) ثمن المضبوطات(
 ."قميص وبنطال " ذلك الشخص كان يرتدي 

  تضارب أخر ويف
نسب للمستأنف ضده األول القول بأن االتفـاق بينـه وبـين المسـتأنف ضـده الثـاني علـي شـراء  

ـفــي حـــين قـــرر األخـيــر أن هـــذا االتفـــاق  .. قـبــل شـــهرين ـمــن الـقــبض عليهـمــاالمضـــبوطات كـــان 
 .كان قبل شهر واحد المزعوم 

 ويف تضارب ثالث
كانـت وطات من المستأنف ضده الثالث نسب للمستأنف ضده األول أن واقعة استالم المضب

 . مساءا ٥ر٣٠الساعة في حين قرر الثاني والثالث أنها تمت .. السابعة مساءا 

 وهذا كله يقطع بعدم حضور 
 .وعدم اشتراكه في الواقعة محل هذا االتهام برمتها.. المستأنف ضده األول لواقعة التسليم  

 ملا كان ذلك 
بجالء أن ما هـو منسـوب للمسـتأنف ضـده األول مـن اعتـراف يتضح و.. ومن جمله ما تقدم  

مخــالف للحقيـقـة والواـقـع وال يمكــن بحــال مــن األحــوال أن تطمــئن عداـلـة المحكمــة المــوقرة لمصــداقيته 
 .ومن ثم ال يجوز التعويل عليه بما يجدر إطراحه .. في هذا  االعتراف 

 هذا كله عالوة علي النحو املؤكد
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 :الدليل الثالث 

إقـرار .. وكدليل قاطع علي بـراءة املسـتأنف ضـده األول ممـا هـو مسـند إليـه  

ستأنف ضده الثاني صراحة بانقطاع صلة األول بهذا االتهام وأن املضـبوطات امل

مبا ينتفي عـن األول الضـلوع أو االشـرتاك ) للمستأنف ضده الثاني(مملوكه له 

 .يف هذه الواقعة بأي صورة من الصور 

 أشرنا سلفا 
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 وذلك كله

 مع إقرار املستأنف ضده الثاني الصريح والواضح 
يقــوم الــدليل الــدامغ .. بانقطــاع صــلة المســتأنف ضــده األول بالمضــبوطات والواقعــة برمتهــا  

 .علي براءة ساحة األخير وأنه قد تم الزج به في هذا االتهام ظلما وعدوانا 

 ل الرابع الدلي

لكونهمـا  .. ..... والعريـف ...../ بطالن الدليل املستمد من أقـوال املـالزم ثـان 

.. وإلقرارهما بـذلك .. القائمني بإجراء القبض الباطل على املستأنف ضده األول

وإلقرارهما بأنهم مل يشرتكوا يف أي حتريات حول هـذا االتهـام ومـن ثـم لـيس 

 .العتصام بشهادتيهما  هناك ما يربر النيابة املوقرة ل

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
 من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل مستند  

 ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم الطعين ال  وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به منه
 .ادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن يوجد فيها دليل سوي تلك الشه

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

كاـنـت  ، ولمــا وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـلدلـيـل يكــون مســتمدا مـنـه ، 
الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة 

 .الطاعن 
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلـي األخـص .. وبتطبيق األصول والثوابت القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  
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القائمين بعمليـة القـبض علـي المسـتأنف .. ...../والعريف  .. ...../ د المالزم ثان السيمنها أقوال 
يتضــح وبجــالء تــام أن تلــك األقــوال ال تصــلح دلــيال إلدانــة المســتأنف .. ضــده األول وتفتيشــه ذاتيــا 

 .. ضده 

ألن السيد الضابط والعريـف املـذكورين همـا القـائمني بـإجراء القـبض الباطـل 

 فصيالالسالف إيضاحه ت
فقد أوردنا سلفا كافة الدالئل والبراهين الثابتة باألوراق والتي تؤكد علي بطالن إجـراء القـبض  

وهو ما يستتبع بطالن أي دليل مستمد من هذا اإلجـراء الباطـل البتنائـه علـي إذن نيابـة .. والتفتيش 
 .باطل 

 وبالتايل 
بشـــهادة الـقــائم بهـــذين اإلجـــراءين فإعمـــاال لمـــا هـــو مســـتقر علـيــه فقهـــا وقضـــاءا فإـنــه ال يعـتــد  

همــــا الـقـــائمين بهــــذين  .. ...../  والعرـيـــف ...../ وحـيـــث أن الســــيد الضــــابط .. هــــذا .. الـبـــاطلين 
األـمــر اـلــذي يســـتوجب إطـــراح أقواـلــه وعـــدم االعـتــداد بهـــا ـفــي .. اإلجـــراءين الـبــاطلين بطالـنــا مطلـقــا 

 .اإلثبات 

 السيما 
يتجلـى ظـاهرا أنـه  -/-/-النيابـة العامـة بجلسـة تحقيـق أنه بمطالعة أقوال هذا الضابط أمـام  

 فقد أقر بأن دوره اقتصر علي القبض علي المستأنف ضده  .. ليس لديه ما يشهد به

 ) .ذلك اإلجراء الباطل المذكور(

 وكذا ذكر العريف 
 أـنــه شـــارك ـفــي الـقــبض عـلــى المســـتأنف ضـــده األول دون حـتــى أن يشـــترك ـفــي ســـؤال ..... 

 م لوجود الضابط األعلى منه رتبة المستأنف ضده

 أما ماعدا ذلك 
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 فقد أقر الضابط والعريف بعدم قيامهما بأي إجراء مما تقدم 
وهو ما يقطع بأنهما قد تم الزج بهما كشاهدي إثبات دون أن يكون لديهما مـا يشـهدا بـه  



 ١٠٩

ـيال  وهــو مــا يبطــل أي دليــل قــد يســتمد مــن أقوالهمــا بمــا يســتوجب اســتبعاد .. أو مــا يصــلح دـل

 .شهادتهما من أدلة الثبوت 

 الدليل اخلامس 

انتفاء صلة أي مـن املسـتأنف ضـدهم باملضـبوطات لوجـود اخـتالف شـديد يف 

األوزان  الواردة مبحضر الضبط عن تلـك الـواردة بتقريـر املعمـل اجلنـائي ممـا 

يؤكد العبث بها ويؤكد إنكار املستأنف ضده األول لالتهام املاثل برمته وانقطاع 

 .صلته عن تلك املواد املخدرة 

 قراء باست
وصــف  -/-/-أوراق االتـهـام الماـثـل يتضــح أـنـه ـقـد أثـبـت ـفـي محضــر اإلـجـراءات الـمـؤرخ  

 :المضبوطات الخاصة بالمستأنف ضدهما األول والثاني كاآلتي 

 بــــه قطعتــــين داكنــــي اللــــون تزنــــان حــــوالي )tepung(قالــــب مســــتطيل الشــــكل مــــدون عليــــه  -١
 ًجرام تقريبا) ١٢٢٥،٢(

وبفتحـــه تـبــين وجـــود ) palace hotel(ون مـــدون عليهـــا كـــيس بالســـتيكي أســـود وذهـبــي الـلــ -٢
) ١٢٩٧ر٨(قــالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر المميــز لمخــدر الحشــيش تزنــان حــوالي 

 .جرام 

 كــيس بالســتيكي شـــفاف اللــون ـمــدهون بمــادة بنـيــة اللــون غـيــر معروفــة وبفتحـــه تبــين وجـــود  -٣
) ١٢٩٨ر٥(ش تزنــان حــوالي قــالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر المميــز لمخــدر الحشــي

 .جرام 

ـز لمخــدر الكريســتال ـتـزن حــوالي -٤ ـه مــادة لهــا المظهــر الممـي  ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـل

 .جرام تقريبا ) ٦١(

 كـيس بالـسـتيكي شـفاف الـلـون وبداخلـه ـمـادة لـهـا المظهـر الممـيـز لمخـدر األفـيـون  ـتـزن  -٥

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(حوالي 

 كرتـــون ٢٥ لفـــافتين شـــفافتين ـبــداخل كـــل لفافـــة عـــدد  بداخـلــهvianas كرـتــون مـــدون عليهـــا  -٦
  شريط وبداخل كل شريط عدد ٢٠صغير مدون عليها ترامادول وبداخل كل كرتون عدد 

  قرص ترامادول تقريبا١٠٠٠٠ أقراص وبإجمالي عدد عقاقير ١٠
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حيث أن ما عرض علـى النيابـة وأرسـل .. إال أن ما حدث فعال كان علي خالف ذلك تماما  
 :للمختبر الجنائي هو األتي 

 بداخـلــه لفاـفــة بالســـتيكية "KUHGUNTING" مغـلــف بالســـتيكي مـــدون علـيــه عـبــارة  -١
كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بورق سـوليفان أصـفر " ٢"شفافة بداخلها عدد 

 .كيلو جرام " ١"ًتزنان إجماليا  "٢٠١٢زر" طبع علي كل منهما عالمة اللون
 بداخلـه لفافـة بالسـتيكية "Christina-palace hotel" ومغلـف بالسـتيكي مـدون عليـه  -٢

كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بورق سـوليفان أصـفر " ٢"شفافة بداخلها عدد 
 . كيلو جرام "١"ًتزنان إجماليا " مرقندبوستان س"اللون طبع على كل منهما عالمة 

 عليه طبقات مـن لفافـات "Christina-palace hotel" ومغلف بالستيكي مدون عليه  -٣
كتلـة " ٢"بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخله لفافة بالستيكية شفافة بداخلها عدد 

علـى كـل منهمـا مستطيلة الشكل داكنة اللـون ملفوفتـان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع 
ـو جــرام" ١,١"ًتزنــان إجماليــا " بوســتان ســمرقند"عالمــة   وجميعهــا تحتــوي علــى مــادة كيـل

 .الحشيش 
 وكتلة كرويـة الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات مـن لفافـات بالسـتيكية ولفافـات مـن -٤

 .كيلو جرام تحتوي على مادة األفيون " ٠,٦"ًورق الكرتون تزن إجماليا 

 بداخلــه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحتــوي علــى مــادة بلوريــة وكــيس بالســتيكي شــفاف -٥
 . لمادة ميثامفيتامين جرام" ٤٨,٢٧"ًتزن إجماليا 

 ترامـــادول ١٠٠/١٠٠ترامـــادول " شـــريحة دوائـيــة مـــدون عـلــى كـــل منهـــا " ١٠٠٠" وعـــدد  -٦
قـــرص دائـــري الشـــكل أبـــيض اللـــون " ١٠٠٠٠"ًتحتـــوي إجماليـــا علـــى عـــدد " فارماشـــيمي 

  )لمادة الترامادول

 مما تقدم 
يتضح مدي االختالف الشديد فيما بين األحراز الواردة بمحضر الضـبط عـن تلـك المـذكورة 

 : على الوجوه التالية .. بتقرير المعمل الجنائي 
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رقم 
 الحرز

ما تم فحصه بالمختبر الجنائي وأثبتته النيابة  ما أثبته القائم بالضبط 
 في أمر اإلحالة 

مة قالب مستطيل عليه كل ١
)tepung( 

مغلـــــــــــــف بالســـــــــــــتيكي مـــــــــــــدون عليـــــــــــــه عبـــــــــــــارة 
"KUHGUNTING" بداخله لفافـة بالسـتيكية 

كتلـــة مســـتطيلة الشـــكل " ٢"شـــفافة بـــداخلها عـــدد 
داكنة اللون ملفوفتان بورق سوليفان أصفر اللـون 

 "٢٠١٢زر"طبع علي كل منهما عالمة 
 ) ٢٢٥ -( بفــارق كيلــو جــرام  "١"وزن الحــرز  جرام) ١٢٢٥،٢( وزن الحرز  

 )ًربع كيلو تقريبا ( جرام 

 

كتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان " ٢" قالبين مستطيلين لمادة داكنة اللون  ٢
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
 ) ٢٩٧ -(كيلــــو جــــرام بفــــارق  "١"وزن الحــــرز  جرام ) ١٢٩٧،٨(وزن الحرز  

 )ًزيد على الربع كيلو تقريبا ما ي( جرام 

كتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان " ٢" قالبين مستطيلين الشكل ٣
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
 -( بفـــــارق كيلـــــو جـــــرام  ) ١،١( وزن الحـــــرز  جرام) ١٢٩٨،٥(وزن الحرز  

  جرام ) ١٩٨،٥

 وبداخـلـه ـمـادة ـكـيس شــفاف الـلـون ٤

لـهــــــا المظـهــــــر الممـيــــــز لمـخــــــدر 

جـرام ) ٦١(الكريستال تـزن حـوالي 

 .تقريبا 

كيس بالستيكي شفاف بداخلـه كـيس بالسـتيكي 

شـــفاف آـخــر يحـتــوي عـلــى ـمــادة بلورـيــة ـتــزن 

ـــامين " ٤٨,٢٧"ًإجمالـيـــا  جــــرام لـمـــادة ميثامفيـت

 .)  جرام تقريبا١٣بفارق (
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ـكــــيس بالســـــتيكي شـــــفاف الـلــــون  ٥

دة لـهـا المظـهـر الممـيـز وبداخـلـه ـمـا

لمخـــــدر األفيـــــون  تـــــزن ـحـــــوالي 

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(

كتلة كروية الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات 

ـمــــن لفاـفــــات بالـســــتيكية ولفاـفــــات ـمــــن ورق 

كيلـو جـرام تحتـوي " ٠,٦"ًالكرتون تزن إجماليا 

  ) جرام تقريبا١٢٦بفارق (على مادة األفيون 

 وهذا االختالف الشديد 
 قــد تــم بــاألحراز أو أن تلــك األحــراز ال تخــص القضــية محــل عـبـث وتالعــب بــأن ثمــة يقطــع

وـفـي كــل ألحــوال تنقطــع صــلة أي ـمـن المســتأنف ضــدهم بـهـذه األحــراز المتالعــب .. االتـهـام الماـثـل 
 .بها ويثار الشك حول نسبتها لهذه القضية تماما 

 وحيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز علي أن 
ة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المســتأنف ضــده كــي تقضــي حســب محكمــ 

 .ببراءته مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
 مــع المســتأنف ضــدهما وكــان االخــتالف الجســيم فــي كميــة ونوعيــة المــواد المزعــوم ضــبطها

األمـــر اـلــذي يحـــق مـعــه طـلــب .. األول والـثــاني ـيــدعو للشـــك والريـبــة ـفــي صـــحة هـــذا االتهـــام برمـتــه 
 .البراءة 

 الدليل السادس 

بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن تقرـيـر املعـمـل اجلـنـائي إلجراـئـه الفـحـص عـلـي 

مـضـبوطات مـغـايرة للمـضـبوطات اـحملـرزة مبعرـفـة ـمـأمور الـضـبط القـضـائي 

 ).املزعوم ضبطها مع املستأنف ضدهما األول والثاني(الضبط مبحضر 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
األصــل أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
األحكــام الجنائـيـة إنمــا تبـنـي عـلـي ســند مســتمد مــن أوراق اـلـدعوى ـفـإذا أـقـيم الحكــم عـلـي دلـيـل  



 ١١٣

 .ليس له أصل باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
ف الجسـيم فيمـا بـين األحـراز التـي قـام بتحريزهـا مدي االختالوكنا قد أشرنا وأوضحنا سـلفا  

 .-/-/- الضبط والتفتيش المؤرخ مأمور الضبط القضائي والذي قام بإثباتها بمحضر إجراءات

 عن تلك األحراز
وذلك من حيـث نوعيـة األحـراز ووصـفها .. التي وردت إلي المعمل الجنائي وقام بفحصها  

 .ووزنها 

 وهو األمر الذي يقطع 
 عـــن تـلــك المثبـتــة بمحضـــر مختلـفــة تماـمــاحـــراز الـتــي أرســـلت إـلــي المعـمــل الجـنــائي ـبــأن األ 

 فال يتصور .. والتي ال مجال تماما للقول بأن هذا االختالف وليد خطأ مادي .. الضبط والتفتيش 

 .وجود خطأ مادي في كل األحراز وعلي هذه الكيفية الفجة الواضحة 

 األمر الذي يؤكد
ذ قام بفحص إحراز ال تخص القضـية الراهنـة األمـر الـذي يبطـل الـدليل أن المعمل الجنائي إ 

ومــن ثــم ينهــار الــدليل الفنــي علــي صــحة هــذا االتهــام بمــا يجــدر تبــرأه .. المســتمد مــن ذلــك التقريــر 
 .المستأنف ضدهما منه 

 الدليل السابع 

عـن اختـاذ حيـث تقاعسـت حتقيقـات النيابـة العامـة يف االتهـام الـراهن قصور 

ات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقـة أمـام النيابـة العامـة مبـا إجراء

د مـن مت واسـتبعا عـالاجلرميـة فارتكـب مـن يساعدها علي توجيه االتهام إيل 

 .املستأنف ضده األول الزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلي األخص 

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامةأعض -١

 ............ ضباط الشرطة و -٢



 ١١٤

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

  .واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 والتي ترد إليهم في شـأن يقبلوا التبليغات والشكاوى مأموري الضبط القضائي أن يجب علي 
ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل 

  بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون
 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

وأن األدلة علـي المسـتأنف إذا رأي رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جنايـة  

ٕة الجنايات ، واذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحـة  قرر إحالته إلي محكمضده كافية
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
  ر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهاأمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقد

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم

��2א�3_-/-�$�א�/f�a�0Te�i	��f09)�א�&/�� )������������� Xو�.��א�>K�'م�א�h)[و"אق�אe��.�

��eوT 	�������א�0L����.]3��(��9א�eن�(.�Mא���h�� C��?�$�-/-_3א�-V �"�وא�9 �א"������������� ��Q�
���h_ v�

�.���:/f :�

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سـعيها حنـو التوصـل إيل غايـة : الوجه األول

 ومـا إذا كـان ذلـك – بفرض صحة ذلـك –املستأنف ضده من حيازة املضبوطات 

.. بغرض التعاطي أم االجتار أم الرتويج أم حيازته هلا كانت جمردة عن املقاصد 

 .يابة مل تفعل مبا جيعل حتقيقاتها معيبة إال أن الن
يتضـح أنهـا قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة إشـارة نحـو إثبـات .. باستقراء تحقيقات النيابة العامـة 



 ١١٥

 ) .بفرض صحة ذلك(غرض المستأنف ضده من حيازة المواد المضبوطة معه 

 فالثابت من أقوال 
ـلــم ـيــذكر يتضــح أـنــه ) ألولالـقــائم بــالقبض عـلــي المســتأنف ضـــده ا (...../ الســيد الضــابط 

 أنـه تـم  كمـا لـم يـذكر.. أن المستأنف ضده األول قد حاز المخدر بقصد التـرويج أو االتجـار بالمرة
 .ضبط مبالغ مالية لدي أي من المستأنف ضدهم تدل علي أنهما يمارسان االتجار في المخدرات 

 ومن ثم خلت أقوال هذا الضابط 
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 ملا كان ذلك 
 أو إقاـمـة ـجـاءت عـاجزة عـن تحديـد مقصــد المسـتأنف ضـدهوكانـت تحقيقـات النيابـة العامـة 

هـــذه التحقيـقــات وقعـــود النياـبــة العامـــة عـــن أداء واجبهـــا ـفــي اـلــدليل علـيــه األمـــر اـلــذي يؤكـــد قصـــور 
 .تحقيق الواقعة وصوال لغاية األمر منها

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب هـذه التحقيقـات مـن أوجـه عـوار وقصـور تعيبهـا وتجعلهـا عـاجزة 

المسـتأنف ضـده أن تقدم المستأنف ضده تقديما صحيحا باتهام صحيح في حقه وهـو مـا يؤكـد بـراءة 
 مما هو مسند إليه 

قصـور شـديد عـاب حتقيقـات النيابـة العامـة لعـدم تناوهلـا بالبحـث : الوجه الثاني 

والفحص والتحقيق واقعات التعدي علي املستأنف ضده األول بالسـب والضـرب 

 واإلهانة وإكراهه علي االعرتاف بواقعات منبته الصلة بالواقع واحلقيقة 

 قات النيابة العامة باستقراء أوراق حتقي
وأقـروا بـأنهم تعرضـوا يتضح أن جميع المستأنف ضدهم قد طلبوا المثول أمام النيابة العامـة  

 للسب والضرب واإلهانة أثناء حبسـهم ممـا اضـطرهم نحـو اإلدالء بـأقوال مخالفـة للحقيقـة والواقـع
 .وسميت اعترافات وتم أخذها دليال ضدهم 

 يف حني أن احلقيقة والواقع 
أنكــروا كافــة االتهامــات المنســوبة إلــيهم وقــرروا ) عــدا المســتأنف ضــده الثــاني (نهــم جميعــا أ



 ١١٦

 :وما أسفرت عنه من حقائق كالتالي وقد ساندتهم األوراق .. بانتفاء صلتهم بالواقعة 

 :احلقيقة األويل 
أن الســـيد ضـــابط الواقعـــة زعـــم بمحضـــر الضـــبط أـنــه بعـــد حصـــوله عـلــي إذن النياـبــة بضـــبط 

  .بقصد التعاطينف ضدهما األول والثاني المعلوم عنهما إحرازهم للمواد المخدرة المستأ

 تبني عقب ذلك 
جـاءت  وأن نتائج التحاليل الطبية التـي أجريـت لهمـا ال يتعاطى أي مواد مخدرةأن أيا منهما  

 .وهو األمر الذي يقطع بأن هذين المتهمين ليسا المقصودان في التحريات المزعومة  .. سلبية

 :احلقيقة الثانية 
 قد قـام باإلرشـاد عـن المسـتأنف – كما قرر ضابط الواقعة نفسه –أن المستأنف ضده األول  

يعـلـم ضـده الثاـلـث وـقـرر أـنـه الشــخص الـذي ســلم المســتأنف ضــده الـثـاني المضـبوطات الـتـي ـلـم يـكـن 
ًفـلــو كـــان األخـيــر ضـــالعا ـفــي اإلتهـــام الماـثــل لمـــا أرشـــد عـــن ... ًالمســـتأنف ضـــده األول عنـهــا شـــيئا 

 مصدر المضبوطات حتى ال يثبت اإلتهام على نفسه 

 :احلقيقة الثالثة 
أن المستأنف ضده الثاني قد أقر بكل وضوح وبعبارات ال لـبس بهـا وال غمـوض أن األحـراز  

 .وحده التي ضبطت بمسكنه تخصه 

 ورغم ذلك كله 
فقد تم إجبار المستأنف ضده األول علي اإلدالء بأقوال علي خالف الحقيقـة والواقـع مقـرا مـا  

زعمه ضـابط الواقعـة خوفـا مـن بطشـه بـه وهـو مـا يبطـل أي دليـل يسـتمد مـن هـذه األقـوال التـي أكـره 
 .عليها المستأنف ضده 

 ذا االتهام وهكذا احلال بالنسبة جلملة املستأنف ضدهم يف ه
اـلــذين أـقــروا ـبــأنهم تعرضـــوا إلكـــراه مـــادي ومعـنــوي حـــال إدالئهـــم ـبــأقوالهم عـلــي نحـــو حملهـــم 

 .لإلدالء بأقوال مخالفة للحقيقة 

 األمر الذي كان يلزم علي النيابة العامة 
أن تفرد لواقعات اإلكراه هذه مجاال واسـعا مـن التحقيقـات حتـى تتكشـف أمامهـا الحقـائق فهـي  

 .ٕللمتهمين وانما هي المنوطة بالكشف عن الحقيقة سواء كان لصالح المتهم أو ضدهليست خصما 

 



 ١١٧

 أما وأنها قد أغفلت 
األمر الذي يؤكد مدي القصور الذي  التحقيق في هذه الوقائع التي أدلي بها المستأنف ضده

 .عاب تحقيقات النيابة العامة 

م السعي حنو استدعاء الضـابط قصور عاب حتقيقات النيابة العامة بعد: الوجه الثالث 

متلقي املعلومات املزعومة بالطلب املقدم للنيابة للحصول علي إذنهـا للقـبض 

علي املستأنف ضده وهو الضابط الذي زعم أنه قام بإجراء حتريـات حـول هـذه 

وذلـك توصـال ملـدي صـحة هـذه املعلومـات ومصـداقية مصـدرها .. املعلومات 

 . حتريات جدية حول الواقعة من عدمه ا³هول وتأكيدا علي مدي إجراء

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

 التي تسـمعها المحكمـة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني الشهادة 
 . وما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها– أو يباح للدفاع مناقشتها
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
   تـقــدم بطـلــب إـلــي النياـبــة العامـــة بـتــاريخ ..  ...../ الســـيد الـلــواء وـكــان الثاـبــت ـبــاألوراق أن  

 .تيشه  للحصول علي إذن بالقبض علي المستأنف ضده وتف-/-/-

 وزعم من خالل هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 
ت لديـه صـحة قـد ثبـ.. وأنـه بالبحـث والتحـري .. أنه وردت له معلومات من مصادره السـرية  

وهـو األمـر الـذي كـان يوجـب علـي النيابـة العامـة اسـتدعاء الضـابط لمناقشـته .. تلك المعلومات 

ومـدي مصـداقية هـذه .. بنـاء علـي المعلومـات التـي وصـلت إليـه .. حول التحريات التـي أجراهـا 

.. ذن وـمـدي اطمئـنـان الضــابط بـهـا لتـقـديمها للنياـبـة للحصــول عـلـي اإل.. المعلوـمـات اـلـواردة ـلـه 

 . ومدي اطمئنان النيابة لها إلصدار هذا إلذن 
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 السيما وأنه قد تبني عدم صحتها متاما فيما خيص 

 أنه قد ثبت عدم تعاطي املستأنف ضدهما األول والثاني 

 للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية 
ـك الضــابط   ـام .. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقـيـق مــع ذـل ـه ـق ـه ـقـرر بأـن ـي األخــص أـن وعـل

مـمـا ـكـان يســتوجب ســؤاله ـعـن تـلـك .. بالبـحـث والتـحـري ـعـن تـلـك المعلوـمـات وتأـكـد ـلـه صــحتها 

والتفـرس فـي وجهـه حـال اإلدالء بهـذه األقـوال .. التحريات ومدة إجرائها وكيفيتها ومصادره فيها 

 .وصوال لبيان مدي صحتها من عدمه .. 

 ورغم جوهرية ذلك 
وقـــوف عـلــي غاـيــة المســـتأنف ضـــده مـــن حيـــازة فـــي إثـبــات ونفـــي عناصـــر االتهـــام الماـثــل وال

 إال أن النيابة العامة قعدت عن إجرائه األمر الذي .. بفرض أن ذلك صحيحا .. المضبوطات 
 .يعيب تحقيقاتها بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه االتهام للمتهم الماثل 

 ...../ املدعوقصور حتقيقات النيابة العامة لعدم سعيها حنو التحري عن :الوجه الرابع 

وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه السيما وأنه مت الزعم بأنـه هـو مـن اتفـق .. 

معه املستأنف ضده األول على شراء املخدر املضبوط وأنه حمبوس فعال بالسـجن 

 املركزي  
بصــحة مــا نســب للمســتأنف ضــدهما األول والـثـاني ـمـن أـقـوال .. عـلـي الـفـرض الجــدلي أيضــا  

واـلـــذي ـقـــام بإرســــالهما إلســــتالم  .. ...../ ـبـــأن ـمـــن وـفـــر لـهـــم المخــــدر هــــو الـمـــدعوبأنهـمـــا ـقـــررا .. 
 .المضبوطات من المستأنف ضده الثالث 

 األمر الذي يؤكد 
وأن التـحـري عنـه وـسـرعة .. ضـلوع ـهـذا الشـخص ـفـي االتهـام وأـنـه المحـرك األساـسـي لـه  

المســتأنف ضــدهم ضــبطه والتحقـيـق مـعـه سيكشــف بـكـل وضــوح كاـفـة عناصــر هــذا االتـهـام وأي 

 .وعلي األخص المستأنف ضده األول الذي قيل أنه اتصل به لتوفير المخدر .. ضالع فيه 

 وحيث مل تفعل النيابة العامة 
األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور وعـدم التوصـل لحقيقـة االتهـام الماثـل والـزج بالمسـتأنف  

 .ضدهم فيه جزافا دون أدلة قاطعة 
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ور حتقيقات النيابة العامة لعـدم اسـتدعاء أفـراد القـوة املـرافقني قص: الوجه اخلامس

 لضابط الواقعة واملشرتكني يف القبض علي املستأنف ضدهم 
بمطالعـــــة واقعـــــات وأوراق االتهـــــام الماـثــــل يتضـــــح أـنــــه ـقــــد ذكـــــر أن المشـــــاركين ـفــــي ضـــــبط  

  .....ى العريف أول المستأنف ضدهم األول والثاني عدد من أفراد مكافحة المخدرات باإلضافة إل

 األمر الذي كان علي النيابة العامة 
استدعاء كافـة أفـراد الشـرطة المشـتركين فـي كافـة اإلجـراءات أنفـة الـذكر والتحقيـق معهـم  

وحتـى تتجلـى مصـداقية .. حتى تتيقن من صـحة اإلجـراءات التـي اتخـذت قبـل المسـتأنف ضـدهم 

ام النيابة العامة لغرض فـي نفسـه يـدعو للشـك فـي ضابط الواقعة الذي تعمد اإلنفراد بالشهادة أم

 .صحة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال االتهام الماثل 

 وحيث أن النيابة العامة 
قـد قصـرت فـي تحقيقاتهـا بـعـدم اسـتدعائها لهـؤالء الشـهود اـلـذين مـن أهميـة بمكـان اســتدعائهم  

 .كمة نحو التشكك في الواقعة برمتهااألمر الذي يدعو عدالة المح.. وأخذ أقوالهم والتحقيق معهم 

 ملا كان ذلك 
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 الدليل الثامن  

ل باألوراق علي توافر نية االجتار أو الرتويج لدي املستأنف انعدام وجود مثة دلي

فضال عن إقـرار املسـتأنف .. ضده األول السيما وأنه أنكر ذلك منذ الوهلة األويل 
ً

ضده الثاني صراحة أن املضبوطات التي وجدت مبسكنه ختصه هـو وحـده وأن 

األول ال يعلم عنها شيئا 
ً

. 

 يف هذا الشأن حيث أنه من املقرر يف قضاء النقض 
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 )١٧/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٣٠٣الطعن رقم (
 )١٤/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٠٩٥٧الطعن رقم (
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 )١٥/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٩٩٨طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانت أوراق االتهام الماثل قد عقمت عن ميالد دليل واحد علـي تـوافر قصـد اإلتجـار فـي  

 .و حتى االشتراك فيها حق المستأنف ضده األول أ

 : ومن هذه األدلة ... بل علي العكس فقد توافرت األدلة على إنتفائه  

 الدليل األول 
أن التحرـيـــات الـتـــي تســــاندت إليهــــا النياـبـــة ـفـــي إصــــدار أمرهــــا ـبـــالقبض والتفـتـــيش ـقـــد أكــــدت  

مع ذلك ثبـت و(وجزمت بأن المستأنف ضدهما األول والثاني يحوزان المواد المخدرة بقصد التعاطي 
 ).وبالدليل الفني القاطع زور وبهتان ما تقدم

 الدليل الثاني

أن المستأنف ضدهما ألول والثاني قد إعتصما منذ القـبض عليهمـا بإنكـار االتهـام المنسـوب  
 .وهو قصد الترويج .. إليهما والذي أسندته إليهما النيابة الموقرة دون دليل 

 الدليل الثالث
ضـــابط الواقعـــة ( ثبـــات الـــذين أوردتهـــم النيابـــة فـــي قائمـــة أدلـــة الثبـــوت ًأن أيـــا مـــن شـــهود اإل 

 بـل كـان لم يقل بأن المستأنف ضـده األول كـان يحـوز المـواد المخـدرة بقصـد التـرويج) ومعاونيه 
 ).وذلك التعاطي ثبت يقينا عدم صحته في حقه( التعاطي فقط – على حد زعمهم –قصده 

 الدليل الرابع
الثــاني قــد قطــع وجــزم بــان المــواد المخــدرة المضــبوطة بمســكنه تعــود لــه أن المســتأنف ضــده  

 .وحده وليس للمستأنف ضده األول ثمة عالقة بها كما أضاف أنه حاز تلك المواد بقصد التعاطي 

 وحيث كان ما تقدم 
 وهــو مــا ننكــره –فإـنـه علــي الفــرض الجــدلي بضــلوع المســتأنف ضــده األول فــي هــذه الواقعــة  

 وال - وهــو مــا ثبــت انتفــاؤه – فإنــه ال يعــدو أن يكــون متعاطيــا للمــواد المضــبوطة - جمـلـة وتفصــيال
 .يتوافر في حقه أي دليل علي نية االتجار 
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 األمر الذي يقطع 
بــأن وصــف النيابــة العامــة لالتهــام قبــل المســتأنف ضــده األول والــزعم بتــوافر قصــد التــرويج  

بمـا يبطـل أمـر اإلحالـة .. دليـل يبـرره ويعضـده لديه هو وصف باطل ومعيب ال يقوم علي سبب أو 
 .وهو ما يقطع ببراءة المستأنف ضده األول منه  .. القائمة عليه أوصال االتهام الماثل برمتها 

 الدفع التاسع 

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام املعقوليـة وانتفـاء وجـود 

مـا يسـلس بالضـرورة حنـو بـراءة مثة دليل معتـرب ميكـن االعتكـاز عليـه وهـو 

 املستأنف ضده األول مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم  أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا إذا كانت الواقعة غير ثابتة 

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
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  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع فـي صـحة من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
 ، وأن األحكـــام يـجــب أن تبـنــي عـلــي الـجــزم واليـقــين ال الـشــك والتخـمــيناألحـكــام الجنائـيــة  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(
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 وكذا قضت بأنه 
فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي يكفــي 

المســتأنف ضــده كــي تقضــي ـلـه بــالبراءة إذ أن مــرجح ذلــك بمــا يطمــئن إلـيـه فــي تقــدير الــدليل مــادام 
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 عني وفي ذات الم

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 

معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم النيابة العامـة قـدمت المتهمـين للمحاكمـة 

ـهــذا فضـــال ـعــن ـعــدم .. عـلــي ـقــرائن غـيــر ثابـتــة ويمكـــن إثـبــات عكســـها كمـــا اعتـكــزت  .. واليـقــين

وذـلـك ـلـيس حــديثا  .. المعقولـيـة الـتـي ـشـابت واقـعـات ـهـذا االتـهـام ـفـي ـحـق المـسـتأنف ضــده األول
 :أكدته الحقائق اآلتية ٕمفتري وانما 

 :احلقيقة األويل 
صـد االتجـار والتـرويج  عن تقديم دليال واحدا علي تـوافر قفقد عجزت النيابة العامة.. بداية 

 فـي حـال قيامـه بالشـراء أو البيـعفلم يتم القبض علي هذا المستأنف ضـده .. لدي المستأنف ضده 
هـذا فضـال عـن ..  فـي المخـدرات ولم يثبـت أنـه مـن معتـادى القيـام باالتجـار.. المواد المضـبوطة 

األمــر الــذي .. ة عــدم إجــراء تحريــات تــزعم بأنــه ينــوي تصــريف البضــاعة المضــبوطة بطريقــة معينــ
يؤكد أنه ليس هناك من الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت قصد االتجار والتـرويج فـي حـق المسـتأنف 

 .ضده 

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
انعدام وجود أي دليل معتبر علـي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج لـدي المسـتأنف ضـده األول  

ومــع ذلــك قدمتــه للمحاكمــة بنــاء علــي مقصــد غيــر .. ل وأن النيابــة عجــزت عــن تقــديم هــذا الــدلي.. 
 .ثابت تماما في حق المستأنف ضده 

 :احلقيقة الثانية 
لثبـــوت أن بدايـــة اتصـــال النيابـــة العامـــة بالمضـــبوطات محـــل هـــذا االتهـــام معيبـــة بـــالبطالن 

اإلـخـتالف الـشـديد والصــارخ ـبـين المضــبوطات كـمـا وردت بمحضــر اإلـجـراءات وـبـين الـتـي عرضــت 
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 بمـا ينبـئ بـإختالف مـا تـم ضـبطه عمـا تـم عرضـه فـال يكـون هنـاك ثمـة داللـة المعمل الجنـائيعلى 
للمضـــبوطات إلنقطـــاع صـــلة المســـتأنف ضـــدهم بهـــا وعـــدم ظهـــور المضـــبوطات الصـــحيحة المقـــال 

 .بضبطها طرفهم 

 : احلقيقة الثالثة 
اني لـهــا ورد أن المضــبوطات التــي زعــم الـقــائم بــالقبض حيــازة المســـتأنف ضــدهما األول والثــ 

ـفـــي األـقـــوال الـتـــي أثبـتـــت عـلـــى لســــانه تحــــت اإلكــــراه المــــادي (عـلـــى لســــان المســــتأنف ضــــده األول 
ـفـي حــين أن الثاـبـت أن قيمتهــا تزـيـد عــن ذـلـك بكثـيـر بمــا ... أن ثمنهــا عشــرة آالف درهــم ) والمعـنـوي

 يؤكد ان األقوال التي أثبتت على لسان المستأنف ضده األول مماله عليه وغير صحيحة 

 :احلقيقة الرابعة 
أن الـقـائم بالضــبط زعــم ان المســتأنف ضــده األول ـقـد ـقـام بإلـقـاء هاتـفـه النـقـال ـفـي خــور دـبـي  

ًتخلصا منه في حين أن الثابت ان المستأنف ضده األول حال توجهه لخور دبـي كـان برفقـة ضـابط 
 ... الواقعة ليرشده عن مكان المستأنف ضده الثالث كما قرر ضابط الواقعة 
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 األمــر الــذي يقطــع بــأن الــتخلص مــن ذلــك الهــاتف كــان بصــورة أخــري غيــر التــي قــرر بهــا  
س علـى المسـتأنف ضـده ًتأكيدا على مدى الترهيب والضغط واإلرهاب الـذي مـور.. المستأنف ضده 

بالواقعـة حيـث ) المسجون (...../ ًفضال عن تعمد إخفاء الدليل علي مدي صلة  المدعو... األول 
 .جاء باألوراق أن رقمه مدون علي هاتف المستأنف ضده األول  

 ملا كان ذلك 

 ومن مجاع هذه احلقائق 
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 وحيث كان ما تقدم 
 اـلـدفوع الموضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة ومــن جمـلـة 



 ١٢٤

المــــتهم األول يتأكــــد أن الحكــــم المســــتأنف ـقـــد واكــــب صــــحيح الواـقـــع والـقـــانون حينمــــا قضــــي بـبـــراءة 
 .المستأنف ضده األول وآخرين مما هو مسند إليهم 

 بناء عليه 

 ة املوقرة احلكم يلتمس املستأنف ضده األول من عدالة اهليئ
 .برفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف محموال علي أسبابه  
     وكيل المستأنف ضده األول         

 
        المحامي              
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

 الستشارات القانونية  واللمحاماة

 املوقرة ... لدي حمكمة جنايات دبي 

 (       ) دائرة اجلنايات 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه

 من 

 

 

 متهم           / السيد 

 

 

 ضــــــــــــــــــــــــــد 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

 

 اء دبي جز              لسنة             وذلك يف القضية رقم 

 
 

 Egypt مصر 
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Dubi دبي  

 T : 00971561410105 – 00971501114231 ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥ – ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣١: ت 

        :ك 
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 املوضوع 
   بدائرة اختصاص مركز شرطة الراشدية-/-/-اتهمت النيابة العامة المتهم بزعم أنه بتاريخ 

 شـــريحة دوائيـــة مـــدون عليهـــا ٣٠عـــدد (حـــاز بقصـــد االتجـــار علـــي مـــؤثر عقلـــي عبـــارة عـــن  :أوال 
 قرص دائري ابيض اللـون مـدون ٣٠٠ فارما شيمي تحتوى إجماليا علي عدد ١٠٠ترامادول 

فــي غـيـر األحــوال )  وجميعهــا تحـتـوى عـلـي مــادة الترامــادولPCـلـي أحــد وجهــي كــل ـقـرص ع
 .المرخص لها قانونا وذلك علي النحو الثابت باألوراق 

 أقـراص دائريـة الشـكل بيضـاء ٤عـدد (حاز بقصد التعاطي علـي مـؤثرين عقليـين عبـارة عـن  :ثانيا 
ي ـمــادة كاريســـوبرودول ، تحـتــوى عـلــ " Lagap" اللــون ـمــدون عـلــي أحـــد وجـهــي ـكــل ـقــرص 

وعدد قرص واحد دائـري الشـكل أبـيض اللـون يحتـوى علـي مـادة كلونازيبـام فـي غيـر األحـوال 
 .المرخص بها قانونا وذلك علي النحو الثابت باألوراق 

 وعلي ذلك 
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 الوقائع 
تخلص وجيز واقعات االتهـام الماثـل فيمـا سـطر فـي أوراقـه المسـتهلة بطلـب استصـدار اإلذن  

) مــــدير اإلدارة العامــــة لمكافحــــة المخــــدرات (...../ والمـقـــدم إـلـــي النياـبـــة العامــــة مــــن الســــيد العقـيـــد 
 :والذي تضمن ما يلي  -/-/-والمؤرخ 
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 وعليه 
ـبـالقبض عـلـي الـمـذكور وـمـن طـلـب الســيد العقـيـد المــذكور مــن النياـبـة العامــة إصــدار اإلذن  

 ......  وتفتيش مسكنهم وسيارتهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة يكون برفقته وتفتيشهم ذاتيا
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  مساءا ٨ر٢٠ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 ن النيابة العامة املسطر بعبارات ال لبس فيها وال غموضصدر إذ

 كالتايل 
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 هذا 

 وبعد أقل من مخسة وثالثون دقيقة من صدور هذا اإلذن 

 حترر حمضر الضبط املفرتض أنه نفاذا لإلذن 
وبرفقتـه مجموعـة مـن أفـراد اإلدارة ) الشاهد األول (...../ والذي تضمن انتقال السيد النقيب  

لشــراء  ... ..... /وقــد تــم الــدفع بــالعريف أول  .. .....إلــي منطقــة .. ومعهــم مصــدر الشــرطة .. 
 ) .بعد تصوير المبلغ( درهم ٣٦٠٠المواد المخدرة من المتهم وتم منحه مبلغ 

 وبالفعل 
الـذي قـام بتسـليمه كـيس ) الماثل وليس الوارد بـإذن النيابـة(توجه عنصر الشرطة نحو المتهم 

ول بهـا شـريط لعقـار الترامـاد) ٣٠(بداخلـه عـدد ) مطعـم كـل وأشـرب(ورقي أبيض اللـون مـدون عليـه 
ثــم أعطــي .. وقــام عنصــر الشــرطة بتســليمه المبلــغ المــالي .. قــرص ترامــادول إيرانــي ) ٣٠٠(عــدد 

المائــل (اإلشــارة بانتهــاء عمليــة التســليم واالســتالم ومــن ثــم تــم مداهمــة المكــان والقــبض علــي المــتهم 
 ) .وليس الوارد بأذن النيابة

  صباحا ٤ر– الساعة -/-/-وبتاريخ 
الــذي نســب إليــه اإلقــرار بــالقبض عليــه ولديــه المــواد المخــدرة ســالفة الــذكر تــم ســؤال المــتهم  

الريكــا ، (وأقــر بأنــه يتعــاطى المــواد المخــدرة والمــؤثرة العقليــة .. أقــراص أخــري ) ٤(باإلضــافة إلــي 
 كـمـا ـقـرر بأـنـه تحصــل عـلـي عـقـار التراـمـادول ـمـن ..بـنـاء عـلـي وصــفه طبـيـة ) لجــف ، بـلـون ـكـولر

  .إماراتي الجنسية.. سامي / شخص يدعي 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة 

  -/-/-بتاريخ 
  بفرض صحة –فقرر المتهم  !!"ما تفاصيل اعترافك ؟"  استهلت تحقيقها مع المتهم بسؤال 
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 ٣٠وأـنـه ـتـم ضــبطه بعــدد ) الترامــادول( بأـنـه ـتـم القــبض علـيـه التجــاره فــي األقــراص المخــدرة –ذـلـك 
 . درهم وكان ذلك بسبب حاجته للمال ٣٦٠٠ في مقابل شريط باعهم لمصدر الشرطة

 وأردف قائال 
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 رر املتهم وق
هو المصـدر السـري للشـرطة الـذي  .. ...../ صراحة بأنه علم بعد القبض عليه بأن المدعو 

 .وذلك بغرض تلفيق االتهام له ! استقت منه معلوماتها ؟

 وأضاف املتهم 
 .بدبي  " ....." بوصفه طبية صادرة من ) التي تعد مخدرة(أنه يتعاطى بعض األدوية  
الـقـائم  (...../  قاـمـت النياـبـة العاـمـة ـبـالتحقيق ـمـع العرـيـف أول -/-/-وبـتـاريخ .. ـهـذا  

 وقرر ) .. بدور المشتري

 درهــم بعــد ٣٦٠٠وتــم منحــه مبلــغ .. مــن المــتهم " المشــتري"بأنــه تــم تكيلفــه بــأن يقــوم بــدور  
وتمـت الـذي كـان يتواصـل مـع المـتهم بترتيـب اللقـاء " مصـدر الشـرطة " ثـم قـام .. تصوير المبلـغ 

 .بيع علي النحو السالف ذكره واقعة ال

 وعن صحة املعلومات 
.. قرر بأنه لـم يتأكـد منهـا وأن إدارة مكافحـة المخـدرات هـي القائمـة بـذلك الواردة للشـرطة  

وأضاف بأنه لم يري أشخاص مـع المـتهم حيـث كـان علـي الجانـب األخـر مـن الطريـق وقـام بتخطـي 
 ." المشتري " الشارع وحضر إلي 

 ظ لديه إال أنه قد تالح
 ..  كانت متوقفة ....." بورش "أن هناك سيارة من نوع  

 !!!!.وتحركت عقب القبض علي المتهم 

 -/-/-وبتاريخ 
  : الذي تضمنورد إلي النيابة العامة تقرير المختبر الجنائي 
 . قرص يحتوى علي مادة الترامادول ٣٠٠عبارة عن عدد ) ١(أن العينة رقم  -
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 .ن أربعة أقراص تحتوى علي مادة كاربسورودول عبارة ع) ٢(والعينة رقم  -
 .عبارة عن قرص يحتوى علي مادة كلونازيبام ) ٣(والعينة رقم  -

 .بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ) ٨(وهي مؤثرات عقلية مدرجة بالجدول رقم 

  -/-/-وبتاريخ 
الـذي .. بط فريـق الضـبط والتفتـيش ضـا .. ...../ قامت النيابة العامة بالتحقيق مـع النقيـب  

ثـم ..  وقامـت إدارة المخـدرات بهـذا الـدور أفاد بعدم إجرائه أي تحريات للتأكد من صحة المعلومات
 .رتل ذات ما أورده بمحضر الضبط 

 ملحوظة   
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 ملا كان ذلك 
وتأسيسـا علـي وبناء علي هذه الواقعات المبتور سـندها وتلـك التحقيقـات القاصـرة والمعيبـة ،  

حركت النيابة العامة االتهام الماثل ضد المـتهم بـال  .. كافة اإلجراءات المعيبة والباطلة أنفة البيان
.. وهــو األمــر الــذي يقطــع بـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند إليــه .. مــن الواقــع أو القــانون ســند صــحيح 

 :وذلك علي نحو ما نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 

 الدفاع 
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..  ـفـي بـيـان اـلـدفوع الشــكلية والعـيـوب اإلجرائـيـة الجســيمة الـتـي عاـبـت االتـهـام الماـثـل :اـحملـور األول 
والتي من شأنها أن تهدم األساس القائم عليه هذا االتهام فتنفصل أوصـاله وتنهـار ركـائزه وال 

 .تقوم له قائمة 

وعية المؤكدة علي انقطاع صلة المتهم بالواقعة وأنهـا واقعـة  في بيان الدفوع الموض:احملور الثاني 
ملفقـــة فـــي حقـــه نســـج خيوطهـــا كيـــدا لـــه ذلـــك المصـــدر الســـري الـــذي اســـتقت منـــه الشـــرطة 

بما يؤكد عـدم قيـام هـذا االتهـام علـي ثمـة دليـل معتبـر فضـال عـن عجـز النيابـة .. معلوماتها 
 .عن إقامة هذا االتهام علي سند صحيح من القانون 

 احملور األول 

 الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية

اجلسيمة التي ينهار أمامها هذا 

 االتهام

 :الدفع األول 

بطالن القبض علي املتهم وتفتيشه ألجرائهمـا بغـري إذن مـن النيابـة العامـة 

 وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف القانون 

  من الدستور القائلة بأن ٢٦ستورية ما ورد باملادة فإنه ملن القواعد الد.. بداية 
الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه  

 .أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٩فقد نصت املادة .. ونفاذا هلذا املبدأ 
 أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال في األحوال وبالشروط ال يجوز القبض علي 
 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
مــن النياـبـة صــدور إذن الـتـي يســتوجبها الـقـانون لمشــروعية الـقـبض عـلـي المــتهم وتفتيشــه هــو  
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 صـحيحا أن يكون هذا اإلذنبل استوجب المشـرع .. وليس هذا فحسب .. العامة بضبطه وتفتيشه 

وهـو ـمـا ال يكـون ـكـذلك إال إذا كـان مبنـيـا علـي تحرـيـات جديـة ودالـئـل كافيـة عـلـي ارتكـاب الـمـتهم .. 
 .ٕواال كان باطال .. للجريمة 

 فإذا خلت األوراق 
من ثمة سـند أو أسـاس يقـوم عليـه إجـراءي القـبض والتفتـيش علـي المـتهم بـأن خلـت مـن إذن  

 .فإن ذلك بال شك يوصم هذين اإلجراءين بالبطالن صادر من النيابة العامة في هذا الخصوص 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
ٕالقبض الذي ال يسـتند علـي أسـاس مـن القـانون فهـو باطـل ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه  

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .ه يوجب نقض

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

 ملا كان ذلك 
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 األمر الذي يعدم أي سند أو أساس قانوني 

 هلذين اإلجراءين 
ــاريخ .. وال يـنــال مـــن ذـلــك   ــاق اإلذن الصـــادر مـــن النياـبــة العامـــة بـت  الســـاعة -/-/-إرـف

بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن هـذا اإلذن .. بـت ذلـك أن الثا ..  مساءا بأوراق االتهـام الماثـل٨ر٢٠
 .والطلب المقدم إلصداره 

�]��24א'��h3א'�e�@�0?�+��>Kو��9/��

ويحـمــل الجنـســية  .. ...../ لـشــخص يــدعي ذلــك أن هــذا اإلذن صـــادر للقــبض والتفتــيش  

  .اإلماراتية

 يف حني أن الثابت أن املتهم 
 .ة ويحمل الجنسية اإليراني .. ...../ يدعي  
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 وهو ما يؤكد 
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 وحيث استقرت حمكمة التمييز يف أحكامها علي أن .. ملا كان ذلك 
فع بــــبطالن إجــــراءات الضــــبط والتفتــــيش يعــــد دفاعــــا جوهريــــا التصــــاله مــــن المقــــرر أن الــــد 

بمشــروعية مصــدر اـلـدليل المطــروح فيهــا بمــا يتعــين عـلـي المحكمــة أن تعــرض ـلـه وتعـنـي بتمحيصــه 
وتقسطه حقه فتأخذ بـه أو تفنـده بأسـباب سـائغة أمـا وهـي لـم تفعـل وأغفلـت ذكـره إيـرادا لـه وردا عليـه 

 .مستمد منه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور رغم أنها عولت علي الدليل ال
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٠٨ الطعن رقم ٢٦/٨/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

افيـه ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سـائغة وك
 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
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 :الدفع الثاني 

بطالن القبض والتفتيش ا³ريان قبل املتهم لتجاوز القائم بالقبض والتفتـيش 

 وخمالفتـه خمالفـة جسـيمة -/-/-د اإلذن الصادر من النيابة العامة بتـاريخ حدو

وذلك بتنفيذه ضد املتهم حال خلو اإلذن من مثة ذكر له وبرغم النص صراحة 

يف اإلذن بعدم جواز تنفيذه علي أي شخص خـالف الشـخص الـوارد امسـه فيـه 

 ) .اإلماراتي اجلنسية .. .....(

 ارات اإلذن أنف الذكر يتجلى ظاهرا أنها جاءت مبا هو نصه فإنه باستقرار عب.. بداية 
بعــد اإلطــالع علــي الطلــب أعــاله تــأذن لمــأموري الضــبط القضــائي المختصــين قانونــا بمــا "  

وذـلـك لـمـرة واحــدة خــالل دون غـيـره ، ) .....(وذـلـك بـشـأن الـمـذكور أـعـاله فـقـط جــاء ـفـي الطـلـب ، 
. "........... 

 هذا 
تكـفـل بإيضــاح أـنـه ـمـن .. وكـيـل النياـبـة / ات يتجـلـى ظــاهرا أن السـيد ومـن خــالل هــذه العبـار 

 بـال المحظور تماما علي رجال الضبط القضائي استعمال هذا اإلذن في القبض علي آحاد النـاس
  .سند أو مسوغ قانوني فقرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض علي اإلطالق بأن 

 ) " ......( فقطوذلك بشأن المذكور أعاله " .......... 

 ������.���&Lد��V-'وא�"��x-f�"א�א}ذن��������������o L�o /�&)��^� ,-א��x�אT"�� .��0wk �ل�א�, 
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 وكان هذا النص الصريح علي احلظر 

 يرجع لسبب واضح يف الطلب املقدم الستصدار اإلذن 
بط القضــائي بــالقبض علــي  لرجــال الضــالمطالبــة بالســماحفالثابــت أن هــذا الطلــب تضــمن  

 ..... ومن يتواجد معه ) ..... .....(المذكور في الطلب 

 وكيل النيابة / ومن ثم فقد رأي السيد 
..  توســـيع فـــي نطـــاق اإلذن غيـــر مـبــرر وغـيــر قـــانوني "ومـــن يتواجـــد معـــه" أن فـــي عـبــارة  

 عيار ويجعله يصدر إذن غير محدد ومطاط ويمكن استعماله ضد أي شخص دون ضابط أو م
 .قانوني 
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 لذلك 
ـلـيس هـذا فحســب .. فقـط ) .....(فقـد حـرص ســيادته علـي القـول ـبـأن اإلذن يشـمل الـمـذكور  

 " .ون غيره د"فقد قرر بعبارة .. واألكثر من ذلك .. ) .....(بتحديد االسم بل قام سيادته .. 

 وكيل النيابة / هذا كله يؤكد علي إصرار السيد 

 ن ذلك الشخص علي إال يتجاوز حدود اإلذ

  ...../ املدعو 
ولم يأت سيادته بهذا االسم من عندياته بل هو ذات االسم المعنون بـه طلـب الحصـول علـي  
  ) ....../ المدعو(اإلذن 

 ملا كان ذلك 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
باسـتعمال هـذا اإلذن فـي القـبض علـي ) شـاهدي اإلثبـات(فإن قيام مأموري الضبط القضائي  

لحـدود هـذا اإلذن المحـدد بشـخص المـأذون بـالقبض ) باطـل(يمثـل بـال شـك تجـاوز .. متهم الماثـل ال
 .دون سواه وتفتيشه 

 وهو ما يبطل إجراءي القبض والتفتيش ا³ريان قبل املتهم 

 والزعم بأنهما قد متا نفاذا لإلذن آنف الذكر 
 بأنــه بعــد القــبض –يقــة  المخــالف للحق–زعــم محــرر محضــر الضــبط .. وال ينــال مــن ذلــك  

إذ أن ذلك القول ال يعدو أن يكون محاولـة يائسـة مـن ..  ...../ تبين أن صحة اسمه علي المتهم 
 .لتصحيح ما عاب كافة إجراءاته من بطالن جسيم .. السيد الضابط 

 فالشخص املأذون بضبطه وتفتيشه 

  ...../ يدعي رباعيا 

 ومعرف بأنه إماراتي اجلنسية 
ثـم االدعـاء أن ذلـك مـن .. اإليراني الجنسية  .. ...../ الذي يدعي ض علي المتهم أما القب 

ـهــو ادـعــاء يـنــاهض الحقيـقــة وال يتـفــق ـمــع العـقــل أو .. قبـيــل الخطـــأ ـفــي االســـم اـلــوارد ـبــاألوراق 

 .وال مع القانون .. المنطق 

 ومل يقصد به حمرر احملضر 
 . يرد عليه التصحيح أو التصويب سوي محاولة تقنين إجراءات باطلة بطالنا واضحا ال 
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 ملا كان ذلك 
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 وحيث أن هذا العيب 
ـا عــن أصــاب إجــراءي القــبض والتفـتـيش   حـيـث أنهمــا تمــا ضــد شــخص يختـلـف تمامــا وكلـي

وذـلـك الخــتالف اســمي .. وال يوجــد محــل للشــبه أو الخطــأ  .. الشــخص الـمـأذون بضــبطه وتفتيشــه
 .لو في أحد األسماء هذين الشخص رباعيا دون إي تشابه و

 واألكثر من ذلك 
عــن المــتهم الماثــل ) إمــاراتي الجنســية(اخــتالف جنســية الشــخص المــأذون بضــبطه وتفتيشــه  

 !! .فكيف يمكن القول بأن ذلك من قبيل الخطأ ؟) .. اإليراني الجنسية(

 وكيف ميكن تصديق حمضر الضبط 
 حــال ...../  أن صــحة اســم المــتهم فيمــا ســطر فيــه مــن الــزعم بأنــه قــد تبــين للقــائم بالضــبط 

 بحـدوث خلـط – المخالف تماما للواقع – ؟؟؟ وعلي الفرض الجدلي ...../ كونه مثبت بإذن النيابة 
 !.فما القول بشأن الجنسية ؟.. أو خطأ في االسم 

 لعل ما تقدم مجيعه 
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 :الدفع الثالث 

فضال عن عدم صـدور إذن مـن النيابـة للقـبض علـي املـتهم فقـد خلـت أوراق 

و دالئل كافية تنهض ألن تكون دليل اتهـام الدعوى أيضا من أي حتريات جدية أ

 .قبل املتهم أو تكون مسوغة إلصدار إذن ضده 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن  
كمـا ال .. وفقـا للقـانون إال بعـد ثبـوت إدانتـه ال يجوز توقيـع عقوبـة جزائيـة علـي أي شـخص  

إال في األحوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا جزه أو حبسـه يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو ح

 .في القانون 

  من ذات القانون علي أن ٤٥كما نصت املادة 
اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة لمــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر  

 ............... علي ارتكابه جريمة 

  قررت بأن ٤٦واملادة 
ٕحاضــرا جـاز لـمـأمور الضــبط القضـائي أن يصــدر أمـر بضــبطه واحضــاره إذا لـم يـكـن المـتهم  

 .ويذكر ذلك في المحضر 
 .وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة  

 ومفاد النصوص أنفة البيان .. هذا 
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 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية
كمــا ال يجــوز للنياـبـة العامــة إصــدار إذن .. ـفـال يجــوز القــبض عـلـي المــتهم إذا كــان حاضــرا  

ٕوان هــي فعـلـت ـفـإن إذنـهـا ـبـذلك يـكـون مخــالف للدســتور والـقـانون ومعـيـب .. الـقـبض علـيـه أو تفتيشــه 
 .بالبطالن 

 فلئن كان 
يـــــة التحريـــــات وكفايتهـــــا إلصـــــدار األمـــــر بـــــالقبض والتفتـــــيش هـــــو مـــــن المســـــائل تقـــــدير جد 

الموضــوعية الــذي يوكــل األمــر فيهــا إلــي ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع ، إال أنــه 
لمن المقرر أنـه ال يضـير العدالـة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي حريـات 
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 .وجه حق الناس والقبض عليهم بدون 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢١ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بدبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨ الطعن رقم ٤/٢/٢٠٠٨محكمة التمييز بدبي بتاريخ (

 )٩/٤/١٩٧٣ بتاريخ ١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤أحكام النقض المصرية س (
 )١٢/١٠/١٩٥٨ بتاريخ ٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩أحكام النقض المصرية س (

 بل قررت حمكمة النقض صراحة بأن .. س هذا فحسب لي
بـل يجـب أن يقـوم البـوليس مجرد التبليغ عن الجريمة ال يكفي للقبض علي المـتهم وتفتيشـه  

علـي دالئـل قوبـة فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات عـن تـوافر بعمل تحريات عمـا أشـتمل عليـه الـبالغ ، 
بيـنـة ـفـي الـقـانون أن يـقـبض عـلـي الـمـتهم فعندـئـذ يســوغ ـلـه ـفـي الـحـاالت المصــحة مــا ورد فـيـه ، 

 .وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤ ج ٢٠/١٢/١٩٣٧مجموعة القواعد القانونية بتاريخ (

 كما قضت أيضا بأن 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام الخاص س ٢٣/١٢/١٩٨٤(

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت واألصول القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

.. إـلـي النيابـة العاـمـة .. مـدير اإلدارة العاـمـة لمكافحـة المخـدرات / وعلـي الطلـب المقـدم ـمـن السـيد 

 .بض وتفتيش من المفترض أنه يخص المتهم الماثل بغرض استصدار إذن ق

 يتضح وجبالء تام أن هذا الطلب ال يسوغ إصدار اإلذن من النيابة العامة 

 الفتقاره إيل التحريات اجلدية والدالئل الكافية علي ارتكاب هذا املتهم 

 ألي جرمية 

 وهو ما يبطل اإلذن الصادر من النيابة العامة لألسباب اآلتية 

 ب األول السب
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 وهو األمر الذي يؤكد
أو أنهــا  .. بــل عــدم وجــود ثمــة تحريــات قــد أجريــت.. لــيس مجــرد عــدم جديــة التحريــات  

فال يعقل وال مستساغ أن يكون قد تـم التحـري .. أجريت علي شخص مخالف تماما للمتهم الماثـل 

ـعــن ـشــخص والتوصـــل إـلــي ارتكاـبــه لجريـمــة ـمــن عدـمــه وال تـســفر ـهــذه التحرـيــات ـعــن ابســـط 

 ) .اسم المتهم(المعلومات 

السبب الثاني  
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 وهذا دليل ثاني 
حـيـــث أن الـقـــدر المـتـــيقن أن تـلـــك .. عـلـــي انعــــدام إجــــراء أي تحرـيـــات حــــول المــــتهم اـلـــراهن  

ذه فكيــف تكــون هــ..  تمــت علــي شــخص مختلــف تمامــا عــن المــتهم – بفــرض إجرائهــا –التحريــات 
 !.التحريات التي ال تخص المتهم سندا إلذن يصدر بضبطه وتفتيشه ؟

 السبب الثالث 
ــة المصـــدر" اســـتهل الطـلــب بعـبــارة   فكـيــف تكـــون مـــن مصـــدر جـــدي " وردت معلومـــات جدـي

 .وكيف ال يعلم هذا المصدر اسم المتهم أو جنسيته 

 السيما 
 ) .....(وبين اسم المـتهم الماثـل ) ..........(وأنه ال وجه للتشابه بين االسم الوارد بالطلب  

.. وـمـن ـثـم ) .. إيراـنـي(وـبـين الـمـتهم الـثـاني ) إمـاراتي(وال بـين جنســية الشــخص الـمـذكور ـفـي الطـلـب 
 .فإن وصف الجدية بعيد كل البعد عن ذلك المصدر 

 السبب الرابع  
 –طة معــه لقــد تبــين فيمــا بعــد ومــن األقــوال المنســوبة للمــتهم أن صــاحب األقــراص المضــبو 

وهـو ذاتـه الـذي وعـده بتقاسـم حصـيلة البيـع ،  .. ...../ هـو شـخص يـدعي  –بفرض صـحة ذلـك 

عريـــف ( ، وحســـب أقـــوال عنصـــر الشـــرطة القـــائم بـــدور المشـــتري مصـــدر الشـــرطة فـــي معلوماتـــه
 .أن هذا المصدر هو القائم بالتنسيق بينه وبين المتهم والترتيب لتقابلهما ) ...../أول
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 كدوهذا كله يؤ
وهــو مــا ينـفـي ..  للمــتهم ...../ كيدـيـة هــذا االتهــام ومخالفـتـه للحقيـقـة وأـنـه ـفـخ نصــبه المــدعو 

بل هو في الحقيقة المـتهم .. وصف الجدية والمصـداقية .. عنه بوصفه مصدر معلومات الشرطة 

 .الحقيقي في هذه الواقعة 

 السبب اخلامس 
ومـن قبلهـا المعلومـات .. بفـرض إجرائهـا من الدالئل أيضا علي انعـدام جديـة هـذه التحريـات  

فـي .. أنها أوردت أن المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه يحوز كمية مـن المـواد المخـدرة .. المزعومة 
 .حين أن المضبوطات عبارة عن مؤثرات عقلية وليس مواد مخدرة 

 السبب السادس  
إذا كاـنـت تـلـك الواقعــة ـفـ.. عـلـي ـفـرض صــحة هــذه المعلوـمـات أو التحرـيـات المزعــوم إجرائهــا  

صــحيحة مــا كــان مــدير إدارة مكافحــة المخــدرات فــي حاجــة الستصــدار إذن حيــث يســتطيع القــبض 
 .علي المتهم متلبسا 

 أما وأن الواقعة غري صحيحة 
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السابع  السبب 
الثابـــت مـــن عبـــارات الطلـــب المقـــدم إلـــي النيابـــة أن مقـــدم الطلـــب ذاتـــه غيـــر متأكـــد مـــن أي  

وال يعـلــم ســـببا لحـيــازة المطـلــوب اإلذن بضـــبطه وتفتيشـــه لتـلــك الـمــواد المخـــدرة .. معلومــة وردت فـيــه 
لمـواد وما إذا كان ذلك الشـخص يتعـاطى تلـك ا.. فهل كان بغرض التعاطي أم االتجار ) المزعومة(

 .أو غيرها من عدمه 

 وهو ما يقطع 
 .بعدم إجراء أي تحريات حول ما سطر في الطلب وزعم بأنه معلومات 

السبب الثامن  
أنها عجزت عن التوصل إلـي كيفيـة ومما يقطع أيضا بعدم جدية التحريات المزعوم إجرائها  

 !.تحصل المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه علي تلك المواد المخدرة ؟
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 ولعل مجاع األسباب أنفة الذكر 
تؤكــد وبحــق عــدم مصــداقية المعلومــات المســطرة بالطلــب المرفــوع للنيابــة العامــة الستصــدار  

وهـذا كلـه علـي .. إذنها بضبط وتفتيش المتهم وخلوه من أي دالئل كافية تبرر للنيابة إصـدار اإلذن 
فــإذا كــان .. يخــص المــتهم الماثــل فــرض جــدلي منكــور بــأن هــذا اإلذن الصــادر عــن النيابــة العامــة 

بمــا يقطــع بـبـراءة المــتهم ممــا هــو .. فهــو إذن باطــل بطــالن مطـلـق ال ـيـرد علـيـه التصــحيح .. كــذلك 
 .مسند إليه 

 :الدفع الرابع 

إزاء ثبـوت بطـالن إجـراءي القـبض والتفتـيش إلجرائهمـا بغـري مقتضـي مـن 

 –م حمكمة التمييز  وعلي ما استقرت عليه أحكا–فإن ذلك يستتبع .. القانون 

 .بطالن كافة األدلة املستمدة من هذين اإلجراءين الباطلني 

 فمن املستقر عليه يف أحكام التمييز أن 
من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  

 .ويبطل الدليل المستمد منهما ، 

 )٧/١١/٢٠٠٦سة  ق جل٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا الشأن
 عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا  

ولما كانت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه مستمد منه فال تعتد بشهادة من قام به ، 
 .يتعين الحكم ببراءة المتهم ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه 

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي مـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
 . الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانتهالطاعن

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل
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ات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون  الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــنالحكــم بــبطال
ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو 
الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا 

 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  وكذا قضت أيضا بأن

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
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 وحيث خلت األوراق من أي دليل حيال املتهم 

 سوي ما أسفرت عنه إجراءات القبض والتفتيش
 وهو ما .. األمر الذي يؤكد أنه ببطالن هذين اإلجراءين يبطل كافة األدلة المستمدة منهما  

اءة الـمـتهم مـمـا هــو مســند إلـيـه حـيـث ـبـات االتهــام ـفـي حـقـه ـقـائم عـلـي غـيـر ســند مــن يؤـكـد ويقطــع بـبـر
 .الواقع أو القانون 

 :الدفع اخلامس 

بطالن إجراءات التحقيـق مـع املـتهم سـواء يف حمضـر مجـع االسـتدالالت أو يف 

حتقيقات النيابة العامة إلجرائها باملخالفة للقانون الذي يوجب انتداب مـرتجم 

 .ذا املرتجم حبلف اليمني وهو ما مل يتم يف االتهام املاثل وأن يقوم ه

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٧٠فقد نصت املادة 
 .يجري التحقيق باللغة العربية  
ٕواذا كان المتهم أو الخصم أو الشاهد أو غيرهم ممـن تـري النيابـة سـماع أقـوالهم يجهـل اللغـة  
سـتعين بمتـرجم بعـد أن يحلـف يمينـا بانـه يـؤدي مهمتـه باألمانـة فعلي عضـو النيابـة أن يالعربية 

 .والصدق 



 ١٤٣

 ملا كان ذلك 
كــم األخطــاء .. وال يغيــر مــن ذلــك .. وكــان الثابــت بــداءة أن المــتهم الماثــل إيرانــي الجنســية  

وورد " إمـاراتي الجنسـية " حيث ورد في بعض األوراق أن المتهم .. الواردة في أوراق االتهام الماثل 
 " .إيراني الجنسية " ي البعض األخر أنه ف

 وهو يف حقيقة األمر 

 ومن واقع بطاقة اهلوية اخلاصة به 
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ـلـــذلك فـقـــد ـكـــان لزاـمـــا عـلـــي جـهـــات التحقـيـــق ـبـــدءا ـمـــن محضــــر جـمـــع االســــتدالالت أن ـيـــتم  
 .االستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين أن يؤدي عمله بالصدق واألمانة 

 ما مل حيدث وهو 

 ومل تعمل النيابة العامة علي تصويب ذلك 
إبان التحقيقات التي أجريت في هذا االتهام بمعرفتها ولم تقم بدورها باسـتدعاء متـرجم للمـتهم  

األمر الذي يبطل كافة إجراءات هذا التحقيق إلجرائـه بالمخالفـة .. ولم تتخذ إجراءات تحليفه اليمين 
 .للقانون 

 البطالن هذا وإزاء هذا 
يبطل أي دليل قـد يسـتمد مـن أقـوال المـتهم ذلـك أنـه لـم يكـن علـي درايـة كاملـة باللغـة العربيـة  

 .وهو ما يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه .. وأصرت النيابة علي إجراء التحقيق بهذه اللغة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٤

 احملور الثاني 

 الدفاع املوضوعي 

بالواقـعـة وانـعـدام املؤـكـد عـلـي انتـفـاء ـصـلة اـملـتهم 

الدليل علي صحتها يف حقه وقصور النيابة العامة يف 

 تقديم أدلة ثبوت جديرة حبمل هذا االتهام 

 :أوال 

 ، العريـف ...../ النقيـب (بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال شـاهدي اإلثبـات 

ـدم  .. ...../أول ـبض الباطــل ، وإلقرارهمــا بـع ـإجراء الـق ـائمني ـب ـا الـق لكونهـم

هما يف أي حتريات حول هذا االتهـام ومـن ثـم فهمـا لـيس لـديهما مـا اشرتاك

 .يصح مساع شهادتهما عنه  

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 
بطــــالن القــــبض مقتضــــاه عــــدم التعوـيـــل فــــي الحكــــم باإلدانــــة عـلـــي أي دليــــل مســــتمد منــــه ،  

دعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال يوجـد ولمـا كانـت الـوبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، 
 .فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليـل يكـون لما كان بطالن القبض مقتضاه قانونـا 

ي فال يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا اإلجـراء الباطـل ، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما  ، وبالتالمستمدا منه
 .حصلها الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ١٤٥

 يتضح وجبالء تام عدم صالحية هذه األقوال لتكون دليال 

  ضد املتهم وذلك لسببني

 السبب األول 

هما القائمني بـإجراء القـبض الباطـل بطالنـا .. أن شاهدين اإلثبات أنفي الذكر 

 مطلقا علي النحو السالف إيضاحه تفصيال 
مـــن خـــالل الـــدفوع الشـــكلية واإلجرائيـــة التـــي ســـبق وأوضـــحناها فـــي المحـــور األول مـــن هـــذه 

 .الن القبض المجري قبل المتهم يتضح أن هناك العديد من األسباب الجوهرية لبط.. المذكرة 

 ولعل من أهم هذه األسباب 
أن أوراق االتهام الماثل خلت من إذن صادر من النيابـة العامـة بـالقبض علـي المـتهم الماثـل  

ذـلـك أن اإلذن المرفــق ـبـاألوراق ال يخــص المــتهم وال يمــت ـلـه بصــلة حـيـث أن هــذا اإلذن صــادر .. 
 ...../ يـدعي فـي حـين أن المـتهم الماثـل .. ) اتي الجنسـيةاإلمار (...../ للقبض علي من يدعي 

 )إيراني الجنسية (

 ملا كان ذلك 
 .. قــد تعمــدا غــض الطــرف عمــا تقــدمإال أن الشــاهدين ســالفي الــذكر .. ورغــم وضــوح ذلــك  

 فــي حــق المــتهم الــذي لــيس لــه ثمــة ذكــر أو وصــف أو – أو هكــذا زعمــا –وقامــا بتنفيــذ هــذا اإلذن 
 .اإلذن إشارة في ذلك 

 وحيث أننا قد انتهينا إيل .. هذا 

 إثبات بطالن إجراء القبض 
بطــالن أي دليــل قــد  – وعلــي مــا جــري عليــه قضــاء الــنقض والتمييــز –األمــر الــذي يؤكــد 

 .يستمد من أقوال القائم بهذا اإلجراء الباطل 

 هذا 
 من ثمة  العامة وحيث خلت أوراق االتهام الماثل وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة

 حســبما قالــت محكـمــة –األـمــر الــذي يتعــين مـعــه ) الباطلــة (دليــل ـســوي شــهادة ـهــذين الشــاهدين
ذلك هو السبب األول لبطالن الـدليل الـذي قـد يسـتمد مـن أقـوال  ..  القضاء ببراءة المتهم–النقض 

 .شاهدي اإلثبات 
 



 ١٤٦

 أما عن السبب الثاني 

ا منهمـا مل يشـرتك يف التحـري عـن فقد أقر هذين الشـاهدين صـراحة بـأن أيـ

املتهم املاثل ومل يتخذ أي إجراء من شأنه التأكد من املعلومات املزعومة التـي 

وهـو مـا يؤكـد أنـه لـيس لـدي هـذين .. مت القبض علـي املـتهم علـي أثرهـا 

 .الشاهدين ما يصح مساع أقواله عنه 

 فمن املقرر يف قضاء النقض 
 وال يغنيـه ما شاهده بنفسه أو أدركـه بحاسـة مـن حواسـهعلي شهادة الشاهد يجث أن تقوم  

عـن ذـلـك تلـقـي نبأهــا عـن طرـيـق الرواـيـة أو النـقـل مـن الغـيـر ـمـادام هــو لـم يشــهدها أو يشــهد أـثـر ـمـن 
 .أثارها ينبئ بذاته عن وقوع جريمة 

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أنـه لـم  أقر صـراحة أمـام النيابـة العامـة أبـان التحقيقـات وكان كال الشاهدين سالفي الذكر قد 

..  حــول واقعــة االتهــام الماـثـل – بـفـرض حــدوث تحرـيـات أصــال – يشــترك ـفـي أي تحرـيـات أجرـيـت
 .ولم يعمل أيا منهما علي التأكد من المعلومات المزعومة التي قبض علي المتهم تأسيسا عليها 

 األمر الذي جيعل هذين الشاهدين 
التــي .. لكــان مــا يمكــن ســماع شــهادتهما عنــه ســوي واقعــة القــبض الباطلــة أنفــة الــذكر ال يم 

.. أن عــن اصــل الجريمــة أو التحريــات عــن وجودهــا .. ســبق وأهــدرت أقوالهمــا بســبب قيامهمــا بهــا 
 .فهما قد أقرا بعدم قيامهما بذلك 

 ومن ثم 
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 ١٤٧

 :ثانيا

بطالن االعرتاف املنسوب للمتهم وبطالن كافة إجـراءات التحقيـق معـه ملخالفـة 

جم وحتليفـه القانون بشأنها ، ولعل خري دليـل علـي ذلـك عـدم اسـتدعاء مـرت

اليمني حىت يستطيع املتهم فهم ما يوجه إليه من أسئلة واإلجابة عليهـا دون 

 .ضغط أو إكراه مادي أو معنوي 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز يف هذا الشأن 
مــن المقــرر أن االعتــراف فــي المســائل الجزائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع  

ير صـــحته وقيمـتــه ـفــي اإلثـبــات ولهـــا أن ال تعـــول علـيــه مـتــي ـتــراءي لهـــا أـنــه كامـــل الحرـيــة فـــي تـقــد
فـال يصـح مخالف للحقيقة والواقـع ، ألن مـالك األمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها ومـا يطمـئن إليـه ، 

 ، إذ تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلـك مخالفـا للحقيقـة والواقـع
 .اكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا علي األدلة المطروحة عليه العبرة في المح

 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص بأنه 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

ها وقيمتهــا فــي اإلثبــات ، فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه الحريــة فــي تقــدير صــحت
المــتهم مــن اعتــراف ومــا إذا كــان ســليما ممــا يشــوبه وهــو فــي ذلــك ال يكــون خاضــعا لرقابــة محكمــة 

 .النقض 
 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 وفقها قيل أنه تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي 
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 )٥٨١ ص ٧٦فوزية عبد الستار شرح اإلجراءات الجنائية ط / د(
 )١٢١ ص ١٩٩٢نجيب حسني اإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط / د(

 ملا كان ذلك 
وراق االتهــام الماـثـل يتجـلـى أنهــا انطــوت عـلـي اعـتـراف نســب للمــتهم عـلـي خــالف وباســتقراء أ 

 وهو األمر الذي ال يصح معه تأثيمه بناء علي هذا االعتراف الباطل والمخالف .. الحقيقة والواقع 



 ١٤٨

 :نوردها فيما يلي ولعل ذلك قائم علي عدة أدلة .. للواقع 

 الدليل األول 

 إجراءات التحقيـق مـع املـتهم يف حمضـر مجـع ما سبق وأشرنا إليه من بطالن

االستدالالت يف حتقيقات النيابة لثبوت أنه إيراني اجلنسية مبا كـان يسـتوجب 

 .االستعانة مبرتجم وحتليفه اليمني 
 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة كـــان لزامـــا علـــي النيابـــة العامـــة االســـتعانة ٧٠نفـــاذا للمـــادة 

وذلك حتى يتسنى للمـتهم .. نوني بأن يؤدي مهمته باألمانة والصـدق بمترجم بعد تحليفه اليمين القا

إال  .. فهم مقتضيات التحقيق واألسئلة التي توجه إليـه ومـن ثـم تحديـد إجاباتـه علـي نحـو دقيـق
أن هذا لم يحـدث واعتمـدت النيابـة العامـة علـي أن المـتهم يعـرف بعـض الكلمـات العربيـة واسـتكملت 

 .بما نص عليه القانون تحقيقاتها معه غير عابئة 

 وهو األمر
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 الدليل الثاني 

بـطـالن االـعـرتاف املنـسـوب للـمـتهم لكوـنـه ولـيـد إـجـراءات باطـلـة متثـلـت يف  

إجراءات القـبض والتفتـيش واالحتجـاز واحلـبس الباطلـة التـي أعـدمت لـدي 

 .املتهم إرادته احلرة الواعية 

 فقد استقر الفقهاء علي أنه 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة إـلـي إجـراءات صــحيحة يجـب أن يســتند االعتـراف 

ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل  .. وقع باطال
 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣اإلجراءات الجنائية الطبعة السابعة أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
 تقدير قيمة االعتراف الذي يصدر عن المتهم أثر التفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا  



 ١٤٩

االعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها ، هو من شـأن محكمـة الموضـوع تقـديره حسـبما يتكشـف لهـا 
 .دعوى من ظروف ال

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحـيــث أنـنــا انتهيـنــا إـلــي التأكـــد عـلــي أن كاـفــة اإلجـــراءات الســـابقة عـلــي التحقـيــق مـــع المـــتهم 

هـي إجـراءات باطلـة ابتـداء مـن .. ٕوادالئه بأقواله سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة العامـة 
 .طالن أي دليل قد يستمد منها ومن ثم بطالن التحقيق معه بطالن القبض والتفتيش وب

 وهذا كله يستتبع 
حيـث يجـب أن يكـون هـذا االعتـراف صـادرا عـن .. بطالن ما نسب إلي المتهم مـن اعتـراف  

أمـا وأنـه جـاء نتيجـة إجـراءات باطلـة وقـع بـاطال .. المتهم بإرادة حـرة وبنـاء علـي إجـراءات صـحيحة 
 .أي دليل قد يستمد منه وال يجوز التعويل علي 

 الدليل الثالث 

االعرتاف الذي يعول عليـه كـدليل ضـد املـتهم هـو الـذي يـديل بـه يف جملـس  

 .حيث يكون حمررا من أي ضغوط أو أوجه إكراه مادية أو معنوية .. القضاء 
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 فإن هذا يستتبع 
عدم االعتداد بأي اعتراف نسب للمتهم أمام جهات التحقيق ، ويكون االعتراف الوحيد الـذي  

 .هو ذلك الذي يدلي به أمام عدالة المحكمة .. يمكن التعويل عليه كدليل ضد المتهم 

 وهو ما مل حيدث 
األمـر الـذي ..  مجلس القضاء الموقر بإنكار االتهامات المسندة إليه حيث تمسك المتهم في 

ويكـــون القـــدر المتـــيقن مـــن أقـــوال المـــتهم يجعـــل االعتـــراف المنســـوب إليـــه هـــو والعـــدم ســـواء ، 

  .هو ما أدلي به أمام عدالة محكمة الموضوع.. الصحيحة 

 ملا كان ذلك 
ن أي دليـل ـقـد يسـتمد مـن االعـتـراف يضـحي ظـاهرا وبجــالء تـام بطـال.. ومـن جملـة مـا تـقـدم  

المنسوب للمتهم بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابـة وذلـك إلبتنائـه علـي إجـراءات باطلـة وغيـر نـابع 



 ١٥٠

) المزعـوم(وهو ما أقرت به النيابة العامة بعـدم إيرادهـا هـذا االعتـراف .. من إرادة حرة واعية للمتهم 
 .ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة منها 

  :ثالثا

قصور حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن ملـا شـابها مـن عيـوب شـديدة 

وتقاعس عن اختاذ إجراءات كان من الواجب اختاذها حىت تتجلـى احلقيقـة أمـام 

 –النيابة العامة مبا يساعدها حنو توجيه االتهام إيل مـن ارتكـب اجلرميـة فعـال 

 .بفرض وجودها

 بداية

   اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن من قانون٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 . ألدلة الالزمة للتحقيق واالتهاموا

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
ــة الالزمـــة الجـــرائم ويجـــب علـــيهم وعـلــي مرؤســـيهم  ــي اإليضـــاحات واجـــراء المعايـن ٕأن يحصـــلوا عـل

وعـلـيهم أن يتـخـذوا  الـتـي تبـلـغ إـلـيهم أو الـتـي يعلمــون بـهـا بأـيـة كيفـيـة كاـنـت لتـسـهيل تحقـيـق الوـقـائع

 . جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ٕ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كاـنـت الواقعــة جناـيـة أو جنحــة افـيـة ـقـرر إحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات ك
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

 



 ١٥١

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

فهـو محـل للطعـن كل مـا يكـون مـن الخلـل فـي إجـراءات التحقيـق االبتـدائي مهمـا يكـن نوعـه  

  ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهامة الموضوع أمام محك
 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
عـلـي أوراق االتـهـام الماـثـل وعـلـي األخــص التحقيـقـات الـتـي أجرـيـت فـيـه بمعرـفـة النياـبـة العاـمـة  

 : وضحها فيما يلين ت قد شابها القصور والعوار في عدة أوجهيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقا

 الوجه األول 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سعيها حنو التحري علي مـدي صـحة  

واقعات االتهـام املنسـوبة للمـتهم مـن عدمـه ولعـدم سـعيها حنـو اسـتدعاء 

دين أقـرا  السـيما وأن الشـاه– علي فـرض وجودهـا –الضابط جمري التحريات 

بعدم اشرتاك أيـا منهمـا يف التحريـات أو التأكـد مـن صـحة املعلومـات التـي 

 اختذت سندا للقبض علي املتهم 

 ذلك أنه ملن األصول القضائية أن 
أن التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــة النفســية وقــت أداء الشــهادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر  

 الـتــي تســـمعها –درها الحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة ذـلــك مـمــا يـعــين القاضـــي ـفــي تـقــدير أقواـلــه حـــق ـقــ
 مـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت بـه مـن األدلـة األخـرى التـي عولـت –المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها 

 .عليها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥محكمة النقض جلسة (

 ملا كان ذلك
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 هذا 
والذي كان مطلوبـا القـبض .. وحيث تبين فيما بعد عدم صحة االسم الوارد بالطلب المذكور  

 ومن ثم باتت جميع .. سية التي نسبت لهذا الشخص كما تبين عدم صحة الجن.. عليه وتفتيشه 



 ١٥٢

  .غير صحيحة ومخالفة تماما للحقيقة.. المعلومات الجوهرية في طلب الحصول علي اإلذن 

 األمر الذي كان يستلزم علي النيابة العامة 
اســتدعاء القــائم بالتحريــات والبحــث المزعــوم إجراؤهمــا ومواجهتــه بمــا أســفرت عنــه إجــراءات 

والوقوف علي أسباب األخطـاء الجوهريـة التـي عابـت المعلومـات المسـطرة بطلـب .. باطلة القبض ال
 .اإلذن 

 السيما وانه قرر أنه حتري عن شخص 

  إماراتي اجلنسية – ...../ يدعي 
فكيـف يمكـن .. في حين أن المتهم ال يسمي بهذا االسم رباعيا وال يحمل الجنسية اإلماراتيـة  

ـي مــا هــو مســط ـل عـل ـإجراء التحريــات التعوـي ـزاعم ـب ـق مــع مســطره واـل ـب اإلذن دون التحقـي ر بطـل

 !.والبحث ؟

 ملا كان ما تقدم 
ـقـد أـقـر  ) ...../  ، الرقـيـب أول ...../ النقـيـب (وكـان الثاـبـت بـاألوراق أن شــاهدي اإلثبـات  

صـراحة بأنهـمـا ـلـم يـشـتركا ـمـن قرـيـب أو بعـيـد فـي إـجـراءات التحرـيـات والبـحـث والتأـكـد ـمـن صــحة 

 .وانحصر دورهما في اتخاذ إجراءي القبض والتفتيش الباطلين فقط  .. لوماتالمع

 األمر الذي كان لزاما علي النيابة العامة 
اســــتدعاء المســــئول عــــن التحريــــات والبحــــث المزعــــوم إجرائهمــــا حــــول واقعــــات هــــذا االتهــــام  

عـل منسـوب للمـتهم مـن والتحقيق معه والتفرس في وجهه وصوال لحقيقة هذا االتهـام ومـا إذا كـان بالف
 .أما وأنها لم تفعل األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور المبطل .. عدمه 

 الوجه الثاني 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامـة بعـدم سـعيها حنـو التحـري والبحـث عـن  

 الذي قرر املتهم أنه من أعطاه األقراص حمل هذا االتهام علي وعـد ...../ املدعو

ـبـل وـقـرر ـبـأن ـهـذا الـشـخص ـهـو ذاـتـه مـصـدر .. يلة بيعـهـا أن يتقاـمسـا حـصـ

وهو ما جيعل هلذا االتهام وجهة أخري متاما كـان يتعـني .. معلومات الشرطة 

 . علي النيابة حتقيقها باستدعاء املذكور والتحري عنه وبيان صلته بالواقعة 
 هرا أن المتهم يتجلى ظا – وبفرض صحتها –باستقراء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم  

ـة والخطــورة ـة ـفـي األهمـي ـأقوال غاـي لهــا أبلــغ األـثـر فــي التوصــل إـلـي حقيقــة هــذا االتهــام  .. أدـلـي ـب



 ١٥٣

وتنقيـــة المجتمـــع مـــن المجــــرم .. ٕوابـــراز المـــتهم الحقيقـــي صــــاخب األقـــراص المخـــدرة محـــل االتـهـــام 
 .الحقيقي والفعلي 

 حيث قرر املتهم 
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 هذا ورغم أهمية ما قرره املتهم 
ولـم تعمـل ..  قـرره سـلفا إال أن النيابة العامة قد التفتت عن أقواله وكأن المتهم لم ينطـق بمـا 

ـي التحــري عــن المــدعو حيــث أنــه لــو .. أو البحــث عنــه وبيــان مــدي صــلته بالواقعــة  .. ...../ عـل
هـو المـتهم الحقيقـي والخطـر الفعلـي علـي ) .....(لكـان المـذكور .. صح قول المتهم في هذا الشأن 

 .المجتمع 

 فبعد القبض علي املتهم 
ويظــل الخطــر .. ه واـلـزج ـبـه ـفـي ارتكــاب جــرائم أخــري ســوف يـقـوم الـمـذكور بالبحــث عــن غـيـر 

 .الذي يحيق بالمجتمع قائم 

 والقبض عليه .. أما البحث عن املذكور 
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 لنيابة العامة أما وأن ا
ـلـم تفعــل مــا تقــدم والتفـتـت دونمــا مـبـرر واضــح عمــا قــرره المــتهم فــي خصــوص هــذا المــذكور  

 .األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور الذي ينحدر بها إلي حد البطالن ) .....(

 ومن ناحية أخري .. هذا 
هـــو ذاتـــه ..  ...../ حـيــث قـــرر بـــأن المـــدعو.. فقـــد قـــرر المـــتهم بمـــا هـــو اخطـــر ممـــا تقـــدم  

 .مصدر الشرطة في معلوماتها التي نتج عنها القبض عليه 

 والتحقيق يف هذه الواقعة 
فـإن مـن شــأن ثبوتهـا أن يثبـت أن االتهـام الماثـل برمتـه .. من األهمية والخطورة بمكـان  

 عنه ثم اإلبالغ .. قائم علي غير سند إذ تالعب المذكور بالمتهم كيدا وتلفيقا لهذا االتهام إليه 



 ١٥٤

 ورغم جوهرية هذه الواقعة التي من شأنها

 تغيري وجه الرأي يف االتهام برمته 
وغضـــت .. إال أن النيابـــة العامـــة قـــد التفتـــت عنهـــا ولـــم تقـــم بـــدورها الواجـــب عليهـــا بشـــأنها  

الطرف عنها واتخذت الطريق األسهل وهو توجيه االتهام للمتهم دون تحقيق لدفاعه ومـا اعتصـم بـه 
 .لي براءته منه من تدليال ع

 وهو األمر 
الذي يؤكد وبحق مدي القصور الذي عاب تحقيقات النيابة العامة علي نحو ينحـدر بهـا إلـي  

 .حد البطالن ويهدر أي دليل قد يستمد منها 

 الوجه الثالث

عاب حتقيقـات النيابـة العامـة قصـورا أخـر وهـو االلتفـات عمـا قـرره العريـف  

ـمـن أن مـصـدر الـشـرطة ـهـو اـلـذي ـتـويل ) .. ـثـانيـشـاهد اإلثـبـات ال (...../أول

وأن هنـاك سـيارة .. وبني املـتهم ) بوصفه القائم بدور املشرتي(التنسيق بينه 

وهـذا ..  اللون كانت تراقب املتهم وغادرت املكان عقب القبض عليه .....ماركة 

 أنـه هـو مـن منحـه األقـراص ...../ يؤكد صحة أقوال املتهم بشأن املـدعو.. كله 

 هو ذاته مصدر الشرطة ومبلغها ضده و
 ...../أن النيابة العامة تشككت في أقوال المـتهم بخصـوص المـدعو.. علي الفرض الجدلي  

 .بأحقيتها في طرح ما ال تطمئن له من أقوال للمتهم .. وعلي فرض جدلي .. 

 إال أن ذلك ال ميكن أن ينطبق علي أقوال شاهد اإلثبات 
العريــــف (فهــــذا الشــــاهد .. ة العامــــة ســــندا لتوجيــــه االتهــــام للمــــتهم الــــذي اتخــــذت منــــه النيابــــ 

هــو الــذي تــولي ترتيــب " مصــدر الشــرطة " قــرر بعبــارات ال لــبس فيهــا وال غمــوض أن ) ...../أول
 . مقابلته مع المتهم 

 وهذا يعني 
" هـــو  ...../ وهـــو مـــا يؤكـــد صـــحة أـقــوال المـــتهم أن المـــدعو.. أـنــه عـلــي اتصـــال ـبــالطرفين  
 . وهو في ذات التوقيت من منحه األقراص المخدرة "الشرطة مصدر 

 كما قرر الشاهد 

����������(�"����"�/Y���&L�a
����h3'א��.��H�� �د"$�א'7 �ن����)��א�.�ن�...�(...א
	�#��ن�א�-



 ١٥٥

��h3'א��.��H��.�[0د�א�-

 وهذه الواقعة كانت هلا أبلغ األهمية إذا ما حققت 
مـــتهم الحقيقـــي وصـــاحب األقـــراص المخـــدرة حيـــث أنـــه كـــان مـــن شـــأن ذلـــك التوصـــل إلـــي ال

 .والعنصر الفاسد الفعلي الذي يعمل علي مخالفة القانون واإلضرار بالمجتمع 

 ملا كان ذلك
إال أن النياـبـة العاـمـة ـلـم تحــرك ســاكنا نحــو مــا ســطر ـفـي .. وعـلـي اـلـرغم مــن جـمـاع مــا تـقـدم 

ســلكت الطرـيـق األســهل وهــو تـقـديم وطرحـتـه جانـبـا و.. وـلـم تتناوـلـه بالبحــث والتمحــيص .. تحقيقاتهــا 
 .المتهم للمحاكمة دون تحقيق عناصر الدعوى تحقيقا صحيحا علي نحو ما يوجبه عليها القانون 

 الوجه الرابع 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة يف عدم حبثها ومتحيصها ملا نسـب للمـتهم  

بنـاء علـي .. ا من أنه يتناول املؤثرين العقليني املـتهم بتعاطيهمـ.. من قول 

 وذلك بغرض العالج .. بدبي  " ....." وصفه طبية صادرة له من 
فـقـد ـقـرر بأـنـه يتـنـاول المــؤثرين العقلـيـين .. مــن أـقـوال .. عـلـي ـفـرض صــحة مــا نســب للمــتهم  

LAGAP عـلــي ..  المحتــوي عـلــي مــادة كاريســـوبرودول ، الـقــرص المحتــوى عـلــي ـمــادة كلونازيبــام

 .بدبي " ....." ة طبية صادرة له من إحدى العيادات تدعي وبموجب وصف.. سبيل العالج 

 وعلي الرغم من جوهرية هذا القول 
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 وهو ما يعيب 
بمـا يهـدر أي دليـل قـد .. بالقصور الـذي ينحـدر بهـا إلـي حـد العـدم والـبطالن هذه التحقيقات  

 .يستمد منها 
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 الوجه اخلامس 

قصور أخر عاب حتقيقات النيابة العامة يصل إيل حد بطالن أمر اإلحالـة الصـادر  

حيث تغاضت النيابة عن تقرير اإلدارة العامة لألدلـة اجلنائيـة اخلـاص .. عنها 

مبـا جيعـل .. والذي قطع بأن نتاج التحليـل سـلبي .. بول املتهم بفحص عينة 

 .اتهام املتهم بالتعاطي خيالف ما هو ثابت باألوراق 
.. ـتـم أخــذ عيـنـه مــن بوـلـه .. ـبـاإلجراءات الباطـلـة أنـفـة اـلـذكر .. بمجــرد الـقـبض عـلـي المــتهم  

 والتي ورد تقريرها .. جريمة وتم إخضاعها للتحليل بمعرفة اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم ال
 .مؤكدا نتاج التحليل 

 سلبي 
وهـو مـا كـان يجـب .. وهو ما يقطع بعدم تعـاطي المـتهم للمـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة 

 .علي النيابة العامة األخذ به واالمتناع عن توجيه االتهام بالتعاطي للمتهم 

 وال ينال من ذلك 
ذلــك أن ..  يتعــاطى بعــض المــؤثرات العقليــة بوصــفه طبيــة مــا نســب للمــتهم مــن إقــرار بأنــه 

 :القاعدة األصولية تقول بأن 
ال يجوز تأثيم شخص بناء علي اعترافه أو إقراره بخط يـده إذا كـان هـذا االعتـراف مخـالف "  

 ".للحقيقة والثابت باألوراق 

 فعلي الفرض اجلديل 
ة طرحــه واألخــذ بالثابــت بــالتقرير فقــد كــان علــي النيابــ.. بصــحة مــا نســب للمــتهم مــن قــول  

 أما وأنها لم تفعل األمر .. الفني المرفق بأوراق التداعي والمؤكدة علي عدم قيام المتهم بالتعاطي 
 .الذي يبطل قرار اإلحالة الصادر عنها 

 :رابعا 

االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بعدم املعقولية وانتفـاء وجـود أي 

رب ميكن االعتكـاز عليـه يف نسـبته للمـتهم ، وهـو مـا يسـلس دليل مادي معت

 .بالضرورة حنو براءة املتهم مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم إذا كانت الواقعـة غيـر ثابتـة أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا  
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 .حبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ويفرج عنه إذا كان م

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
أن تتشكك في قوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي ببراءتـه حسب محكمة الموضـوع 

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
  )٤/٤/٢٠١٠ة  ق جلس٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١ي الطعنين رقم(

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ص  ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 
المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 

 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 
 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 

معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم .. النيابة العامة قدمت المـتهم للمحاكمـة 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن .. هذا فضال عما شـاب واقعـات االتهـام مـن انعـدام للمعقوليـة  .. واليقين
ٕوانمـا أكدتـه وهذا ليس حديثا مفتري .. للواقعة صورة أخري علي خالف الصورة المرسومة باألوراق 
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 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
حصــل عـلـي األـقـراص محــل االتـهـام مــن  اـنـه ت– بـفـرض صــحتها –أن الـمـتهم أـكـد ـفـي أقواـلـه  

علـي أن .. وأنـه طلـب منـه مقابلـة شـخص فـي مكـان المراقبـة وبيعهـا إليـه  .. ...../ شخص يدعي 
 .يتقاسما حصيلة البيع 

 وقرر املتهم 
وهو األمـر الـذي يؤكـد كيديـة  .. هو ذاته مصدر الشرطة المبلغ عنه .. ...../ أن المدعو  

عـلـي فــرض ( اـلـذي دفــع المــتهم دفعــا نحــو ارتكــاب الواقعــة ...../ المــدعوهــذا االتهــام وتلفيقــه بفعــل 
 .ثم قام باإلبالغ عنه ) صحة ذلك

 فإذا مل يكن ذلك بغرض الكيدية له والتلفيق 

 !!فماذا يكون السبب ؟

 احلقيقة الثانية 
ي ممــا يؤكــد كيدـيـة هــذا االتهــام وتلفيـقـه مــا هــو مســطر بالطـلـب المـقـدم مــن إدارة المخــدرات إـلـ 

حـيــث تضـــمن الـقــول بأـنــه ثـمــة معلوـمــات وصـــلت إـلــي اإلدارة ـبــأن .. النياـبــة العاـمــة إلصـــدار اإلذن 
وـهـذا ..  درهــم ٣٦٠٠يحــوز كمـيـة مــن األـقـراص المخــدرة وهــو بصــدد بيعهــا بمبـلـغ ) .....(المــذكور 

ومــن تــولي هــذا الترتيــب  .. كلــه يؤكــد أن الواقعــة مرتبــه للــزج بــالمتهم الماثــل فــي هــذه الواقعــة
 .كيدا للمتهم  .. ...../ التنسيق هو المدعو و

 احلقيقة الثالثة 
انه مـن غيـر المتصـور أن يقـوم المـتهم ببيـع األقـراص عشـوائيا ألي شـخص يمـر بـه وبطلـب  

هـو الـذي تـولي التنسـيق بـين المـتهم وعنصـر الشـرطة للـزج  .. ...../ وهذا يؤكد أن المـدعو.. منه 
وبمـا يؤكـد ..  به المتهم وعنصر الشرطة علي نحو ما سـلف ذكـره وهو ما أقر.. باألول في االتهام 

 .أن للواقعة صورة أخري غير الصورة الواردة باألوراق 

 احلقيقة الرابعة 
أن إذن النياـبـة العاـمـة صــادر للـقـبض .. مـمـا يؤـكـد أن ثـمـة شــك وريـبـه تحــيط باالتـهـام الماـثـل 

ـيـتم ..  دقيـقـة مــن صــدور هــذا اإلذن ٣٥وبعــد  .. )إـمـاراتي الجنســية (...../ ـيـدعي عـلـي شــخص 
 ) . اإليراني الجنسية -...../ الذي يدعي (تنفيذه علي المتهم 
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 ومل يسرتع ذلك انتباه القائمني علي الضبط 
 عرضت األوراق علي النيابة العامة واستمرت في التحقيقات فيها أكثر من .. وعقب ذلك 

 أن يصــدر اإلذن باســم شــخص  الجســيم ـبـاألوراقهــذا الخطــأ.. ـلـم يســترع انتباههــا .. أربعــة أشــهر 

 !!!!!!!!!!.ويتم تنفيذه علي شخص أخر تماما 

 احلقيقة اخلامسة
المـهـــدرة داللـــة أقوالهـمـــا لكونهـمـــا الـقـــائمين ـبـــإجراء الـقـــبض .. انـــه بخــــالف شــــاهدي اإلثـبـــات  
هـذا االتهـام ال يوجد بأوراق هذا االتهـام ثمـة دليـل واحـد يمكـن الركـون إليـه فـي نسـبة .. الباطل 

 .وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة هذا االتهام في حقه .. للمتهم 

 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه

 لتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم ي
 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم            

 
  المحامي           
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

  واالستشارات القانونية للمحاماة

 املوقرة .. لدي حمكمة جنايات دبي 

 دائرة اجلنايات الثالثة 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 

 متهم           / السيد 

 

 

 ضــــــــــــــــــــد 

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

 جزاء دبي      لسنة           وذلك يف القضية رقم 
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 املوضوع 
ـبـدائرة اختصــاص ..  وســابق علـيـه -/-/- أـنـه بـتـاريخـبـزعم .. لمــتهم النياـبـة العامــة اتهمــت ا

  :.....مركز شرطة 
لفافـة بالسـتيكية شـفافة تحتـوى علـي ( علـي مـؤثر عقلـي عبـارة عـن بقصد الترويج جلب وحاز :أوال 

مماثلـة ولفافـة ،  قرص دائري الشكل أبيض اللون يحتوى علي مادة بروسـايكليدين ١٠٠عدد 
مــادة عـلـي ذات ال أجــزاء مكســورة تحـتـوى ٣ ـقـرص باإلضــافة إـلـي عــدد ٩٩حـتـوى عـلـي عــدد ت

 .علي النحو الثابت باألوراق في غير األحوال المرخص بها قانونا ) السابقة
المــادة هــذا الحمــض يتراهيــدروكنابينول مســتقلب تحمــض ال(تعــاطي مــؤثرين عقليــين مركبــي : ثانيــا 

ي النحــو الثاـبـت فــي غـيـر األحــوال المصــرح بهــا قانوـنـا عـلـ) الفعاـلـة فــي الحشــيش ، الـبـرازوالم
 .باألوراق 

 من ثم و
 .قدمته النيابة العامة للمحاكمة مطالبة بعقابه وفق مواد االتهام الواردة باألوراق 

 الوقائع
ـــاريخ بمــــن أـنـــه .. واقعــــات االتهــــام الماـثـــل فيمــــا هــــو مثـبـــت ـفـــي األوراق خـلـــص ت   -/-/-ـت

لعامـة وـبـدون تـوافر حاـلـة ـمـن وبـإجراءات باطـلـة وبـدون إذن ـمـن النياـبـة ا ..  صــباحا١ر١٥الـسـاعة 
وبتفتيشـه لـم .. خلف محطـة بتـرول أيبكـو  .. ..... تم القبض علي المتهم بمنطقة –حاالت التلبس 

 .يتم العثور معه علي أي شيء مؤثم قانونا 

 مت الزعم بأنه أرشد عن املضبوطات.. وعقب ذلك 

 التي كانت خمبأه بداخل قارب متوقف بذات املكان 
ـــــزعم  ـــــم اـل ـــــي محــــــرر محضــــــر الضــــــبط كمــــــا ـت ـــــة إـل ـــــه قــــــام بإحضــــــارها وتســــــليمها طواعـي  بأـن

 ) ....../المالزم(

 وعقب ذلك .. هذا 

 وبرغم القبض علي املتهم بالفعل 
مــــدير اإلدارة العامــــة لمكافحــــة (عبــــد الجليــــل مهــــدي / اللــــواء فقــــد تحــــرر محضــــر بمعرفــــة  

  .. زعم من خالله بأنه) .. المخدرات
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 بناء عليه و
 علي المذكور وتفتيش شخصـه وسـيارته ومسـكنه بالقبض!!!! من النيابة العامة اإلذن طلب  

 .لضبط أية ممنوعات لدية 

-ومع التذكري بأن املتهم مقبوض عليه فعال منذ 

 . صباحا ١ر١٥ الساعة -/-/
 ١٢ر٠٨ الســاعة -/-/-بتـاريخ .. خالـد الحمـادى / فقـد أصـدر السـيد األسـتاذ وكـيـل النيابـة  

 !!! . ساعة ٤٨ينفذ خالل علي أن .. صباحا اإلذن المطلوب منه إصداره 

 وعقب ذلك قدم إيل السيد وكيل النيابة 
 المـذكور سـلفا –مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخـدرات / محضرا أخر محرر بمعرفة السيد  

 !!.بأنه تم القبض علي المتهم بناء علي إذن النيابة سالف الذكر ؟؟..  زاعما من خالله –
.. الشـــارقة  –مـــدير إدارة مكافحـــة المخـــدرات / ب الســـيد وأنـــه ينبغـــي استصـــدار اإلذن بنـــد 

 .أنه يقيم بإمارة الشارقة ) فجأة(لتفتيش مسكن المتهم الذي تبين لمحرره 

 وبالفعل 
قــرارا بنــدب نيابــة ..  مســاءا أصــدر الســيد وكيــل نيابــة دبــي ٦ر٢٥ الســاعة -/-/-وبتــاريخ 

 .تمام المطلوب الشارقة ليندب رئيس قسم مكافحة المخدرات بالشارقة إل

 ونفاذا هلذا كله 
 مســاءا اإلذن لرجــال الضــبط ٨ر٥٠ الســاعة -/-/-بـتـاريخ .. نياـبـة الشــارقة فـقـد أصــدرت  

 .بتفتيش مسكن المتهم .. القضائي 

 وبالفعل مت التفتيش 

 ومل يتم العثور علي أي شيء يفيد التحقيق 
يتعـــاطى المـــواد المخـــدرة وقـــد نســـب للمـــتهم بمحضـــر الضـــبط أقـــوال مؤداهـــا أنـــه ال .. هـــذا  

كمــا قــرر  " .. مــرض الصــرع" والمــؤثرات وأن المضــبوطات مملوكــه لــه يســتخدمها فــي العــالج مــن 
 .دولته باكستان في كل مرة يذهب فيها إلي  .. ...../ لمن يدعي بأنه يحضرها أيضا 



 ١٦٤

 -/-/-وبتاريخ .. هذا 
عريــف ( فــي ذلــك بــالمترجم مســتعينة.. تــم عــرض المــتهم علــي النيابــة العامــة للتحقيــق معــه 

 .مترجما من اإلنجليزية إلي العربية والعكس .. دون حلف يمين ) ...../ أول 

ــة  عـلــي النحـــو الثاـبــت ) لغـــة األوردو( المـــتهم باكســـتاني الجنســـية وال يجـيــد ســـوي :ملحوـظ
الـــذي ) ...../ عريـــف أول (بمحضـــر الضـــبط إذ تـــم االســـتعانة بأحـــد رجـــال الضـــبط 

 .وبدون حلف يمين أيضا ) لغة األوردو(يجيد 

 وبتحقيق النيابة العامة نسب للمتهم األقوال التالية  
 صـــباحا تـــم إلقـــاء القـــبض عليـــه مـــن قبـــل أفـــراد مكافحـــة ١ر١٥ الســـاعة -/-/-أـنــه بتـــاريخ  

 .وتم تفتيشه ذاتيا ولم يتم العثور علي أي شيء  .. .....المخدرات ب

 كما نسب إليه أيضا أنه قال 
ـقــام ـبــإخراج مـخــدر الحـشــيش ألـفــراد .. شـــه وعـــدم العـثــور مـعــه عـلــي شـــيء بأـنــه عـقــب تفتي

ثـم تـم اقتيـاده إلـي ديـوان .. ثم تـم تفتـيش مسـكنه ولـم يـتم العثـور علـي شـيء ؟؟؟؟ !!!!!!!!المكافحة 
 . منه "بول"إدارة مكافحة المخدرات ألخذ عينة 

 وهنا قام السيد احملقق 

 لي فتبني له احتواءه ع.. بفض حرز املضبوطات 
 .ابيض دائري  قرص ١٠٠كيس بالستيكي شفاف اللون يحتوي علي  -١
 ـقــرص ونصـــف ـقــرص ونصـــف ـقــرص  ١٠٠كـــيس بالســـتيكي شـــفاف الـلــون يحـتــوي عـلــي  -٢

 .بيضاء اللون دائري الشكل 

 ثم نسب للمتهم القول 
 ...../ يـدعي وأنـه يحضـرها مـن باكسـتان لشـخص " كمـادرين" بأنها عائدة له وأنها أقراص  

إمـــاراتي الجنســـية وصـــديقه  .. ...../ كمـــا أردف ـبــأن المـــدعو ..  روبـيــة باكســـتانية ٣٦٠مقاـبــل .. 
 .وأنه قام بمد رجال المكافحة ببياناته) مول اإلمارات في خدمة العمالء(ويعمل معه في 

ثم أقر بأنـه تعـاطي .. ثم قرر بأنها المرة األولي له التي يحضر فيها مثل هذه المضبوطات  
 .قبل قدومه إلي اإلمارات ) باكستان(ينكس في دولته الحشيش وعقار ز

 وعقب ذلك نسب للمتهم 
شـــفاهه وأن مـــا تبـــين مـــن إفـــادة خبـيــر الســـموم .. إقـــراره بمـــا هـــو مســـطر بمحضـــر الضـــبط  
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وأنـه .. ثـم أقـر المـتهم بـأن لـيس لديـه سـوابق جنايئـة .. ؟؟ !!!!!!!باحتواء بوله علـي مخـدر صـحيح 
 .غير مذنب 

 -/-/-خ وبتاري.. هذا 
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) ٨(المدرجـــة فـــي الجـــدول رقـــم ) بروســـايكليدين( قـــرص يحتـــوي علـــي مـــادة ١٠عـــدد  �
 . وتعديالته ١٩٩٥ لسنة ٤ضمن القانون االتحادي رقم 

لـــي ذات المـــادة المدرجـــة بـــذات  أجـــزاء مـــن أقـــراص تحتـــوى ع٣+  قـــرص ٩٩عـــدد  �
 .الجدول المذكور 

 -/-/-وبتاريخ 
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  عثر يف عينة بول املتهم علي -١
...  ـفــي الحشـــيشمســتقلب هـــذا الحـمــض المــادة الفعاـلــة(مركــب حـمــض التيتراهـيــدروكتابينول  �

  .٥جدول 

  .٨جدول ............. البرازوالم  �

 : كما عثر علي مركبات غري مدرجة جبداول قانون املخدرات وهي -٢
 .مركب حمض التيتراهيدروكتابيفارين  �

 قرر التقرير  " تفسري النتائج " وحتت بند 
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 -/-/-وبتاريخ .. هذا 
 -/-/-اـلـذي ـقـرر بأـنـه ـقـام ـبـالقبض عـلـي المــتهم بـتـاريخ  .. ...../ ـتـم التحقـيـق مــع المــالزم  

 !!! .بناء علي إذن النيابة ؟؟؟ .. .....قة  صباحا بمنط١ر١٥حوالي الساعة 
 فــي البحــث والتحــري عــن صــحة المعلومــات المزعــوم ورودهــا بشــأن لــم يشــاركوأردف بأنــه 
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بحيازـتــه للمضـــبوطات وجلبـهــا مـــن ) وهـــو ال ـيــتكلم العربـيــة(وزعـــم ـبــأن الـمــتهم اعـتــرف ـلــه .. الـمــتهم 
 ولــم يســأله عمــا إذا كــان ه لهــاوأنــه لــم يقــم بســؤال المــتهم عــن ســبب جلبــه وحيازتــ.. باكســتان 

 !!!!!!!!!.يتعاطاها من عدمه 

 ملا كان ذلك 
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 هام املاثل وحيث عاب االت
األمـر الـذي يسـتوجب تبـرأه المـتهم منـه .. العديد من العيوب الشـكلية والموضـوعية اإلجرائيـة  

 :وذلك كله علي النحو الذي نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي .. 

 الدفاع 
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   من الدستور علي أن٢٦حيث نصت املادة 

و تفتيشـه أو حجـزه أالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد  
 . ب أو المعاملة الحاطه بالكرامةأو حبسه إال وفق أحكام القانون ، وال يعرض أي إنسان للتعذي

  من الدستور أيضا علي أن٢٧كما نصت املادة 

يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وال عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون  
 . الذي ينص عليها

 ملا كان ذلك

اثـل يتضـح وبجـالء وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات االتهـام الم 
قـد أهـدرت بـالتزامن مـع االتهـام الماثـل الـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن تام أن تلك القواعـد الدسـتورية 

بدايــة مــن اإلجــراءات الباطلــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة باالتهــام .. الواقــع أو القــانون 
لـك أن األوراق قطعـت بمـا ال يـدع ذ.. الموجه للمتهم والذي جـاء بنـاء علـي تلـك اإلجـراءات الباطلـة 

ومــن ـثـم .. فيهــا ـلـه المــتهم بهــذه الواقعــة تمامــا وعــدم وجــود ثمــة دور ا مجــاال للشــك بانتـفـاء صــلة هــذ
 .قيام االتهام الماثل في حقه علي سند واهي 
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 ورغم ذلك كله

وذـلـــك ـفـــي .. فـقـــد ـتـــم الـقـــبض عـلـــي المــــتهم وتفتيشــــه والتعــــرض لحريـتـــه الشخصــــية وحبســــه  
 .ي مجملها موصومة بانعدام الدستورية ومخالفة للقانون تنطوي علي افتئات علي العدالةإجراءات ف

 ومن هنا 

 جند لزاما علينا التعرض للدفاع من خالل حمورين رئيسيني 

 ينبثق عنها العديد من احلقائق والدالئل املؤكدة علي براءة املتهم 

 :احملور األول 
ئيـة الجسـمية التـي عابـت االتهـام الماثـل والتـي مـن شـأنها بيان الدفوع الشكلية والعيـوب اإلجرا

 هدم األساس القائم عليه هذا االتهام 

 :احملور الثاني 
بيان الدفوع الموضوعية المؤكدة علي انقطاع صلة المتهم بالواقعة الراهنة وانعدام وجـود ثمـة 

 .مل هذا االتهامدليل معتبر علي ضلوعه فيها وعجز أدلة الثبوت المقدمة من النيابة عن ح

 احملور األول

 الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية 

 :الدفع األول 

بطالن إجراء القبض علي املتهم وتفتيشه إلجرائهمـا قبـل صـدور إذن النيابـة  

فقـد .. العامة وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الـواردة حصـرا يف القـانون 

 ١ر١٥ السـاعة -/-/-يشـه متـا بتـاريخ ثبت باألوراق أن القبض علي املـتهم وتفت

 صـباحا ١٢ر٠٨ السـاعة -/-/-صباحا يف حـني صـدر إذن النيابـة العامـة بتـاريخ 

 . ، وما ورد علي لسان املتهم ...../وذلك حسبما أقر الضابط

 حيث أن املستقر عليه يف أحكام التمييز أنه 
تعلقاتـه الشخصـية الـتـي مـن المقـرر أنـه ال يجـوز القـبض عـلـي الشـخص وتفتيشـه أو تفتـيش م 

 إال فـي الجــرائم – عنـد ـتـوافر مبرراتـه -تسـتمد حرمتهـا مـن حرمـتـه بغيـر إذن مـن الســلطة المختصـة 
 مـن قـانون اإلجـراءات ٥٧ إلـي ٥٣ والمـواد مـن ٤٣المشهودة والحاالت األخرى التي أوردتها المـادة 

 ) .حاالت التلبس(الجزائية علي سبيل الحصر 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (



 ١٦٨

 كما قضت بأن 
مــن المـقـرر أن الـقـبض والتفـتـيش إذا حصــال بغـيـر إذن يكــون ـبـاطلين ويبطــل اـلـدليل المســتمد  
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 ويف قضاء النقض املصري استقر علي أن 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع لما كان البين من اإلطالع علي محاضر جلسات  

ببطالن القبض عليه وتفتيشه لوقوعه قبل صدور إذن من النيابة بذلك وكان البين أن الحكم 
المطعون فيه أنه قد التفت كلية عن ذلك الدفع ولم يعرض له كما خلت مدوناته من كيفية القبض 

علي النحو المتقدم بيانه جوهريا ومن وكان دفاع الطاعن .. لما كان ذلك .. علي الطاعن وميقاته 
ٕشأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي واذ التفتت عنه المحكمة ولم تعن بالرد عليه ولم تقسطه حقه 
ولم تعن بتحقيقه فإن حكمها فوق ما شابه من قصور في التسبيب يكون معيبا باإلخالل بحق 

 .الدفاع والفساد في االستدالل مما يوجب نقضه 
 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك
يتجـلـى ظــاهرا أـنـه ـلـدي .. وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل  

 أنـه ".. قـرر بكـل تلقائيـة وعفويـة .. ٕسؤال المتهم أمام النيابة العامة عـن ظـروف ضـبطه واحضـاره 

 " .قي القبض عليه من قبل أفراد مكافحة المخدرات صباحا أل١ر١٥ الساعة -/-/-بتاريخ 

 ثم كرر ذات املعلومة 
) مـتــى وأـيــن حـــدث ذـلــك ؟؟(ـمــرة أخـــري ردا عـلــي ســـؤال ـتــم توجيـهــه إلـيــه ـمــن الســـيد المحـقــق 

 . صباحا ١ر١٥ حوالي الساعة -/-/-بتاريخ .. أجاب صراحة 

 وحيث أن الثابت واملستقر عليه فقها وقضاءا أن 
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 ملا كان ذلك 
 الســـاعة -/-/-وكـــان الثاـبــت أن اإلذن المزعـــوم صـــدوره مـــن النياـبــة العامـــة صـــادر بـتــاريخ  

 .عة من القبض علي المتهم  سا٢٤ صباحا أي بعد ما يقرب من ١٢ر٠٨



 ١٦٩

 األمر الذي يؤكد حصول القبض والتفتيش 

 قبل صدور إذن النيابة العامة 

 ولعل خري دليل قاطع علي ذلك 
.. بتحقيقــات النياـبـة العامــة ) القــائم ـبـالقبض عـلـي المــتهم (...../ مــا قــرر ـبـه الســيد المــالزم  
 :ض بأن حيث قرر في عبارات ال لبس فيها وال غمو-/-/-بتاريخ 
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 وبشكل واضح ال ريب فيه 
-يخ بتـار" قـرر وبوضـوح تـام " متي وأين ألقي القبض علـي المـتهم " وبسؤال السيد المالزم  

  "...... صباحا بمنطقة ١ر١٥ حوالي الساعة -/-/

 وكما أشرنا سلفا 
 ..  صـباحا١٢ر٠٨ الساعة -/-/-صدر بتاريخ من أن اإلذن الصادر عن النيابة العامة  

.. األمــر اـلـذي ـبـات معــه ظــاهرا أن إجــراءات القــبض عـلـي المــتهم وتفتيشــه ذاتـيـا والتعــرض لحرمتــه 
  .جاء قبل صدور إذن النيابة

 بطبيعة احلال و
فالثاـبـت مــن األوراق أن .. ـبـدون ـتـوافر حاـلـة مــن حــاالت التلــبس اـلـواردة حصــرا فــي القــانون  

فلـم يـدع أي شـخص أو .. وليست حالـة تلـبس .. الواقعة الراهنة أعدت من بدايتها لتؤكد بإذن نيابة 
 .جهة أن ثمة تلبس في هذه الواقعة 

 ومن ثم 
راءات القبض والتفتيش وذلك إلجرائهما قبل الحصـول يضحي ظاهرا صحة الدفع ببطالن إج

 .علي إذن النيابة العامة 

 وال ينال من ذلك 
بـتـدوين أن واقعــة .. رأب الصــدع اـلـذي عــاب اإلجــراءات .. محاوـلـة محــرر محضــر الضــبط 

 . صباحا ١ر١٥ الساعة -/-/-الضبط تمت بتاريخ 

 

 



 ١٧٠

  حيث أن ذلك خمالف للحقيقة الواردة علي لسان املتهم

 والضابط القائم القبض والتفتيش ذاته 
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 لكن يشاء املويل عز وجل 
أن يتم سؤال هذا الضابط أمام النيابـة العامـة بعـد خمسـة أشـهر مـن الواقعـة حتـى ينسـي أمـر  

وهـي أن القـبض والتفتـيش تمـا .. ويقـرر بحقيقـة الواقـع .. البطالن الذي عاب إجراءاته التي قام بها 
 .وهو ما يجعلهما باطلين بطالنا مطلقا .. بيوم كامل قبل صدور إذن النيابة العامة 

 : الدفع الثاني 

بطالن أي دليل يكون مستمد من إجراءي القـبض والتفتـيش البـاطلني وذلـك  

 .تطبيقا للقاعدة األصولية التي تقرر بأن ما بني علي باطل فهو باطل 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
مــا قــام بــه رجــل الشـــرطة مــن قــبض علــي الطــاعن وتفتيشــه إجــراء غـيــر ٕواذا مــا كــان .....  
ويقــع بــاطال ، يبطــل بالـتـالي الــدليل المســتمد منــه ألن مــا يبـنـي علــي باطــل فهــو باطــل ، .. مشــروع 

 .ٕواذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 كما أن املقرر 
ـفــي قضـــاء التميـيــز أيضـــا أن القـــبض والتفـتــيش إذا حصـــال بغـيــر إذن يكوـنــا ـبــاطلين ويبطـــل  

 .الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 وكذا استقرت حمكمة النقض املصرية علي أن 
 عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا 

 .دليل يكون مستمدا منه 
 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٣ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (



 ١٧١

 كما قضي بأن 
بطــالن القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــالن كافــة اإلجــراءات المترتـبــة  
 .عليه 

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
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 ملا كان ذلك 
حســبما .. أن إجـراءي القـبض والتفـتـيش البـاطلين أسـفرا ولمـا كـان الثاـبـت بـأوراق هـذا االتـهـام  

زعــم محــرر محضــر الضــبط عــن ضــبط كيســين يحتوـيـان عـلـي أـقـراص مــؤثرات عقلـيـة ـبـأن زعــم ـبـأن 
فــإن الــدليل .. فعلــي الفــرض بصــحة ذلــك .. المــتهم قــام بإرشــاده عــن مكــان إخفــاء هــذين الكيســين 
 .ر إجراءي القبض والتفتيش لبطالنهماالمستمد من ضبط هذين الكيسين يكون قد انهار بانهيا

 وهو ما يستوجب 
القضــاء بـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند إلـيـه ـلـبطالن إجــراءي الـقـبض علـيـه وتفتيشــه ومــا ترـتـب  

 .عليها من إجراءات وأدلة قد تكون مستمدة منهما 

 :الدفع الثالث 

لقـبض فعـال  إلجرائـه بعـد ا-/-/-بطالن اإلذن الصادر من النيابة العامة بتـاريخ  

علي املتهم ولعدم ابتناؤه علي حتريات جدية أو دالئل كافية علي إدانة املتهم 

مبا يبطـل مـا ترتـب عليـه مـن إجـراءات وعلـي األخـص إجـراء .. تربر إصداره 

 .القبض وذلك علي فرض أن القبض مت نفاذا هلذا اإلذن الباطل 

 اجلنائية علي أن فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات .. بداية 
ال يجـــوز توقـيــع عقوـبــة جزائـيــة عـلــي أي شـــخص إال بعـــد ثـبــوت إدانـتــه وفقـــا للـقــانون كمـــا ال  

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 .في القانون 

 



 ١٧٢

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت املادة 

أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دالئــل كافيــة لمــأمور الضــبط القضــائي 
 : علي ارتكابه جريمة في أي من األحوال اآلتية

  في الجنايات: أوال 

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 .................  : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦ كما نصت املادة 

ٕن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره إذا لـم يكـ 
 . ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة

 مفاد النصوص أنفة البيان.. هذا 

أن معيــار مشـــروعية الـقــبض علــي الـمــتهم وتفتيشـــه ســواء ـكــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو  
 )ة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرام (ئل كافية علي ارتكابه جريمةتوافر دال

 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية ضد املتهم

 للنيابـة العامـة إصـدار إذن بـالقبض كمـا ال يجـوز.. فال يجوز القبض عليه إذا كان حاضرا  
 .  والقانون ومعيب بالبطالن فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستورٕوان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي  
 . حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (

  ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩ س أحكام النقض ١٢/١٠/١٩٥٨(

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

  كما قضي بأن

مجـرد التبلـيـغ عـن الجريـمـة ال يكـفـي للقـبض عـلـي المـتهم وتفتيشــه ـبـل يجـب أن يـقـوم الـبـوليس  
تحريــات عمــا اشــتمل عليــه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دالـئـل قويــة علــي  بعمــل

 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة صحة مـا ورد 



 ١٧٣

 . علي المتهم ويفتشه

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 . طاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعةولو لم يعاود ال

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل واإلجـراءات التـي تمـت فيـه  

 ذلـك -/-/-يخ يتجلى وبوضوح مدي البطالن الذي عـاب اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـار.. 
الذي ال يقـف أثـره عنـد اإلذن فقـط بـل يمتـد بطريـق اللـزوم علـي كافـة اإلجـراءات التاليـة الـبطالن 

 . والمفترض أنها مبنية علي ذلك اإلذن والزعم بتنفيذه عليه

 وذلك كله لألسباب اآلتية 

 : السبب األول 
 كمـــا –ا قـــد صـــدر  صـــباح١٢ر٠٨ الســـاعة -/-/-أن إذن النياـبــة العامـــة الصـــادر بتـــاريخ  

 ١ر١٥ الســاعة -/-/- بتــاريخ بعــد إلقــاء القــبض علــي المــتهم فعــال –أوضــحنا ســلفا بالتفصــيل 
القــائم بــالقبض علــي  .. ...../ وذلــك علــي النحــو الــذي أقــر بــه المــتهم والســيد المــالزم .. صــباحا 

 .ذاته  .. المتهم وتفتيشه 

 :السبب الثاني 
بطلـب استصـدار اإلذن خـال  .. ...../ مة من السيد اللـواء أن الطلب المقدم إلي النيابة العا 

إذا ـكــان هـنــاك معلوـمــات موـثــوق فيـهــا وتحرـيــات جدـيــة ـقــد .. ـمــن أهـــم البياـنــات الـتــي يجـــب إيرادهـــا 
 .أجريت في هذا الشأن 

 
 
 
 
 
 



 ١٧٤

 إال أنه ولعدم إجراء مثة حتريات جدية 

 تكفي إلصدار إذن من النيابة العامة 

 ديد من أوجه اخلطأ والقصور فقد ترتب علي ذلك الع

 يف طلب احلصول علي اإلذن منها ما يلي 

 اخلطأ اجلسيم يف اسم املتهم : وجه القصور األول 
في حين تبين بعـد القـبض  .. ...../ أن اسم المتهم .. فقد ورد بطلب الحصول علي اإلذن  

 .دية التحريات وبطالنهاوهو ما يؤكد مدي عدم ج.. ...../ عليه واإلطالع علي هويته أنه يدعي 

 وهو ما استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا بأن 
 .عدم معرفة حقيقة اسم المتهم والجهل به تماما قصور في التحريات  

 )١٦/١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤١٥الطعن رقم (
 )٥/١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (

 وهذا القصور اجلسيم يف التحريات 
ة إلي بطالن اإلذن الصادر بناء عليهما ألنه يصبح وليد تحريـات غيـر كافيـة يؤدي بالضرور

 .وغير جدية عاجزة أن تكون سندا له 

 اخلطأ اجلسيم يف عنوان املتهم وبيان حمل إقامته وتواجده : وجه القصور الثاني 
..  .....بفـنـدق حيـث تضــمن طـلـب الحصــول علـي اإلذن المزعــوم ـبـأن الـمـتهم يتواجـد ويـقـيم  

 . منطقة النهرة–وأنه يقيم بإمارة الشارقة  .. .....تم بمنطقة في حين تبين أن القبض عليه 

 وهو األمر الذي يقطع 
فكيـف يـتم إجـراء  .. أو بقول أوضح يتأكد عدم إجراء ثمـة تحريـات.. بعدم جدية التحريات  

فكالهمـا مـن !! ؟) اسـمه ، عنوانـه(تحريات ويعجز مجريها عن تحديد أبسـط المعلومـات عـن المـتهم 
وال شـك فـي أن التوصـل إلـي اسـم المـتهم .. األمور األولية واليسيرة علـي مـأموري الضـبط القضـائي 

ذـلـك أن المـتهم حـال ارتـكـاب .. وعنوانـه أسـهل وأيســر كثيـرا مـن التوصــل إلـي أنـه يرتـكـب جريمـة مـا 
ولكنـه ال يســتطيع . .يتخـذ مـن الحيطـة والحــذر والحـرص الشـديد علـي عــدم تكشـف أمـره .. للجريمـة 

ٕإخفــاء اســمه المــدون لــدي كافــة الجهــات الرســمية واخفــاء محــل ســكنه المعلــوم أيضــا لــدي الجهــات 
ـفــالمتهم أجنـبــي بـمــا يقـطــع أن كاـفــة المعلوـمــات .. الســـيما وأـنــه ـفــي حالتـنــا الراهـنــة .. المختصـــة 

 يجعـل األمـر وما شابه تكون مسجله لدي جهات رسـمية بحيـث) االسم ، والعنوان(الرئيسية عنه 



 ١٧٥

 .من السهولة واليسر التوصل إليه 

 أما إذا كان طلب احلصول علي اإلذن 
ـفـي ـحـين عـجـز ـعـن التوصــل إـلـي .. يطـلـب اإلذن بضــبط الـمـتهم وتفـتـيش شخصــه ومســكنه  

فكيف لنا أن نطمئن ألي كلمة دونت فـي هـذا الطلـب وتـزعم بارتكـاب  .. صحة اسمه ومكان سكنه
 !!.المتهم ألي جريمة ؟؟

 ن ثم وم
يتجلــى ظــاهرا أن هــذا الطلــب خــال مــن أي تحريــات جديــة تبــرر إصــدار إذن بضــبط المــتهم  

وهو مـا يسـلس نحـو إبطـال هـذا اإلذن الغيـر قـائم علـي أي دالئـل أو تحريـات .. وتفتيشه بناء عليها 
 .جدية 

قـد .. أن الطلب املقدم إيل النيابـة العامـة للحصـول علـي اإلذن : وجه القصور الثالث 

من الزعم بأن املتهم يتعاطى املواد املخدرة واملؤثرات العقلية وحيـوز كميـة تض

 منها 

 وهذا يعني بالضرورة 
ذات ـنـوع المخــدر أو المــؤثرات العقلـيـة الـتـي ســوف تضــبط يتـعـاطى ويحــوز أن يكــون المــتهم  

 .وذلك إذا فرضنا أن هناك تحريات جدية قد أجريت .. معه 

 ريات جدية أما وأن الثابت أن ليس هناك حت

 أو معلومات موثوق فيها 
ــــي – بفـــــرض صـــــحة ذـلــــك –فـقــــد ورد ـبــــاألوراق أن المـــــتهم    يتعـــــاطى الحشـــــيش ومـــــؤثر عقـل
ذـلـك أن  .. ـفـي ـحـين أـنـه ـلـم يضــبط مـعـه أو بحوزـتـه أي ـمـن ـهـاتين الـمـادتين.. الـبـرازوالم /ـيـدعي

ألقـراص لـم يتعاطاهـا وهـذه ا) بروسايكليوين(أقراص تحتوي علي مادة .. المزعوم ضبطه مع المتهم 
 .وهو ما يقطع بعدم جدية ودقة التحريات بفرض أنها أجريت في األساس .. المتهم 

 أما وألنه مل جتر أي حتريات 
.. فقــد شــاب الطلــب المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي إذنهــا للقــبض علــي المــتهم وتفتيشــه 

نيابـة التوقـف عنـدها وعـدم إصـدار التي كان لزاما علي السيد وكيل ال.. العديد من أوجه القصـور 

  .اإلذن مع وجودها
 



 ١٧٦

 أما وأنه مل يفعل 
 صباحا رغم انعدام أي دالئل كافية لحمل هـذا ١٢ر٠٨ الساعة -/-/-وأصدر إذنه المؤرخ  

 .األمر الذي يسلس به إلي حد البطالن .. اإلذن وتبرر إصداره 

 :الدفع الرابع 

.. تهم مت نفاذا إلذن النيابـة املـذكور بأن القبض علي امل.. علي الفرض الساقط  

فإن بطالن هذا اإلذن يرتتـب عليـه وبالضـرورة بطـالن القـبض وأي إجـراء أخـر 

 يكون قد ترتب عليه 

 إيل أن الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية نصت علي أن .. أشرنا سلفا 
و حبســـه إال فـــي األحـــوال كمـــا ال يجـــوز القـــبض علـــي أحـــد أو تفتيشـــه أو حجـــزه أ.........  

 .وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
الـتـي يســتوجبها القــانون لمشــروعية القــبض عـلـي المــتهم وتفتيشــه هــو صــدور إذن مــن النياـبـة  

 .العامة بضبطه وتفتيشه 

 ليس هذا فحسب 
إال إذا كـان مبنيـا وهـو ال يكـون كـذلك  .. هـذا اإلذن صـحيحابل استوجب المشـرع أن يكـون  

 .ٕواال كان باطال  .. علي تحريات جدية ودالئل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة

 وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة العامة 

  فقد جاء باطال١٢ر٠٨ الساعة -/-/-بتاريخ 

 لعدم إبتناءه علي حتريات أو دالئل كافية 
ن القـــبض علـــي المـــتهم كـــان بموجـــب هـــذا اإلذن وعلـــي الفـــرض الجـــدلي الســـاقط بـــأ.. هـــذا  
 .األمر الذي يبطل القبض بكافة أثاره إلجرائه بموجب إذن باطل .. الباطل 

 وهو ما قطعت به حمكمة النقض بقوهلا بأن 
ٕالـقـبض اـلـذي ال يســتند إـلـي أســاس ـفـي الـقـانون فهــو باطــل ، واذ خــالف الحكــم المطعــون فـيـه  

ذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـ
 .يوجب نقضه 

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



 ١٧٧

 كما قضي بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

كفـي لسـالمة الحكـم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافيـة وسـائغة ، وكـان ال ي
 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح وبجالء .. وبإنزال صحيح المفهوم القانوني لجماع ما تقدم علي أوراق االتهام الماثل  

 صباحا هو إذن باطل ومعدوم األثر ١٢ر٠٨  الساعة-/-/-أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 
 مع عدم تسليمنا بذلك ألن القبض تم –وحتى مع الفرض بأن القبض تم بناء علي ذلك اإلذن .. 

  جدال باطل ومعدوم األثر بدوره  فإن هذا القبض سواء تم قبل اإلذن أو بعده فهو بال–قبل اإلذن 

 هذا 
 علــي النحــو الســابق –ردة حصــرا فــي القــانون مــع عــدم تــوافر حالــة مــن حــاالت التلــبس الــوا 
 . األمر الذي يضحي معه المتهم حقيقا بالبراءة مما هو مسند إليه –تفصيله 

 احملور الثاني للدفاع 

 الدفاع املوضوعي 

املؤكد علي انتفاء صله املتهم بالواقعة وانعدام الدليل علـي 

ة صحتها يف حقه وقصور النيابة يف تقـديم أدلـة ثبـوت جـدير

 .حبمل هذا االتهام 

لكونـه القـائم بـإجراء القـبض  .. ...../ بطالن الدليل املستمد من أقـوال املـالزم : أوال 

وإلقـراره بأنـه مل يشـرتك يف أي حتريـات حـول هـذا .. وإلقراره بذلك .. الباطل 

 .االتهام ومن ثم ليس هناك ما يصح مساع شهادته عنه 

 ي أن فقد استقر قضاء النقض عل.. بداية 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند  

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال  وبالتالي فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـه منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤نة  لس٨٢٣الطعن رقم (



 ١٧٨

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

دلـيــل يكـــون مســـتمدا مـنــه ، وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام بهـــذا اإلجـــراء الباطـــل ، ولمـــا كاـنــت 
ليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا د

 .الطاعن 
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلـي األخـص .. وبتطبيق األصول والثوابت القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

يتضـــح .. يشـــه ذاتيـــا القـــائم بعمليـــة القـــبض علـــي المـــتهم وتفت .. ...../ منهـــا أقـــوال الســـيد المـــالزم 
  :وذلك لسببين.. وبجالء تام أن تلك األقوال ال تصلح دليال إلدانة المتهم 

 : السبب األول 

 أن السيد الضابط هو القائم بإجراء القبض الباطل السالف إيضاحه تفصيال
فـقــد أوردـنــا ســـلفا كاـفــة اـلــدالئل والـبــراهين الثابـتــة ـبــاألوراق والـتــي تؤكـــد عـلــي بطـــالن إجـــراءي  

وهـــو مـــا يســـتتبع بطـــالن أي دليـــل مســـتمد مـــن هـــذين اإلجـــراءين البـــاطلين أوال .. القـــبض والتفتـــيش 
بـفــرض (إلجرائهمــا قـبــل صــدور إذن النياـبــة العامــة وـبــاطلين ثانـيــا البتناؤهمــا عـلــي إذن نيابــة باطـــل 

 ) .صحة ذلك

 وبالتايل 
ئم بهـــذين اإلجـــراءين فإعمـــاال لمـــا هـــو مســـتقر علـيــه فقهـــا وقضـــاءا فإـنــه ال يعـتــد بشـــهادة الـقــا 

هو القائم بهذين اإلجراءين البـاطلين بطالنـا  .. ...../ وحيث أن السيد الضابط .. هذا .. الباطلين 
 .األمر الذي يستوجب إطراح أقواله وعدم االعتداد بها في اإلثبات .. مطلقا 

 السيما 
جــــراءي الـقـــبض ـبـــبطالن إ) دون أن يعـلـــم(وأن الســــيد الضــــابط المــــذكور ـقـــد أـقـــر ـفـــي أقواـلـــه  

ـفـي ..  صــباحا ١٢ر٠٨ الســاعة -/-/-والتفـتـيش إلجرائهمــا قـبـل صــدور إذن النياـبـة العامــة بـتـاريخ 
..  صـباحا ١ر١٥ السـاعة -/-/-أنه قام بالقبض علي المـتهم بتـاريخ حين أقر سيادته صراحة 

م االعتـداد بمـا يؤكـد عـد .. وهو ما يعد إقرار صريح أمام النيابة العامة بـبطالن القـبض والتفتـيش
 .بأقوال هذا الضابط مجري هذين اإلجراءين الباطلين 



 ١٧٩

 :السبب الثاني 
يتجلـى ظـاهرا أنـه -/-/-أنه بمطالعـة أقـوال هـذا الضـابط أمـام النيابـة العامـة بجلسـة تحقيـق  

ذلـك اإلجـراء الباطـل (فقد أقر بأن دوره اقتصر علي القبض علـي المـتهم  .. ليس لديه ما يشهد به
 ) .المذكور

 أما ماعدا ذلك 
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 ه بأي إجراء مما تقدم فقد أقر الضابط بعدم قيام
وهو ما يقطع بأنه قد تم الزج به كشاهد إثبات دون أن يكون لديـه مـا يشـهد بـه أو مـا يصـلح  
وهو ما يبطل أي دليل قد يستمد من أقـوال هـذا الضـابط بمـا يسـتوجب اسـتبعاد شـهادته مـن .. دليال 

قبض والتفتيش إلجرائهما قبـل أدلة الثبوت وضمها إلي أدلة النفي السيما وقد أقر ببطالن إجراءي ال
 .الحصول علي إذن النيابة بيوم كامل 

بطالن االعرتاف املنسوب للمتهم وبطالن كافة إجراءات التحقيـق معـه ملخالفـة : ثانيا 

الـقـانون بـشـأنها ولـعـل ـخـري دلـيـل عـلـي ذـلـك ـعـدم حـلـف أي ـمـن املرتـمجـان 

 .املنتدبان باألوراق لليمني الواجب قانونا 

  تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي فإنه.. بداية 
فإن للقاضي سـلطة تفسـير االعتـراف وتحديـد األدلـة التـي يسـتند إليهـا فـي تكـوين عقيدتـه ولـه  

 .القول في مدي االتساق بين االعتراف وبين سائر األدلة 
 )٥٨١ ص ٧٦ شرح اإلجراءات الجنائية ط –فوزية عبد الستار / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢بات في اإلجراءات الجنائية ط  االختصاص واإلث–نجيب حسني / ذ(

 كما أن املستقر عليه تقضا يف هذا الشأن أن 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

الحريــة فــي تقــدير صــحتها وقيمتهــا فــي اإلثبــات ، فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه 
 ومــا إذا كــان ســليما ممــا يشــوبه وهــو فــي ذلــك ال يكــون خاضــعا لرقابــة محكمــة المــتهم مــن اعتــراف

 .النقض 



 ١٨٠

 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 ويف ذات اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
مــن المقــرر أن االعتــراف فــي المســائل الجزائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع  

 صـــحته وقيمـتــه ـفــي اإلثـبــات ولهـــا أن ال تعـــول علـيــه مـتــي ـتــراءي لهـــا أـنــه كامـــل الحرـيــة فـــي تـقــدير
مخالف للحقيقـة والواقـع ، ألن مـالك األمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها ومـا يطمـئن إليـه ، فـال يصـح 
تــأثيم إنســان ولــو بنــاء علــي اعترافــه بلســانه أو بكتابتــه متــي كــان ذلــك مخالفــا للحقيقــة والواقــع ، إذ 

 .مات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا علي األدلة المطروحة عليهالعبرة في المحاك
 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وباســتقراء أوراق االتهــام الماـثـل يتجـلـى أنهــا انطــوت عـلـي اعـتـراف نســب للمــتهم عـلـي خــالف  

 بنـــاء علـــي هـــذا االعتـــراف الباطـــل المخـــالف األمـــر الـــذي ال يصـــح معـــه تأثيمـــه.. الواقـــع والحقيقـــة 
نوردهــا فيمــا ولعــل مــا تقــدم مــن دفــاع قــائم عـلـي العدـيـد مــن اـلـدالئل .. للحقيقــة والمـنـاهض للقــانون 

 :يلي

 : الدليل األول 

بطالن إجراءات التحقيـق مـع املـتهم سـواء يف حمضـر مجـع االسـتدالالت أو يف 

للقانون الذي يوجب انتداب مـرتجم حتقيقات النيابة العامة إلجرائها باملخالفة 

 .وهو ما مل يتم يف االتهام املاثل .. وأن يقوم هذا املرتجم حبلف اليمني 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٧٠حيث نصت املادة 
 .يجري التحقيق باللغة العربية  

اع أـقــوالهم ٕواذا كـــان المـــتهم أو الخصـــوم أو الشـــاهد أو غـيــرهم ممـــن ـتــري النياـبــة العامـــة ســـم
فعلي عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأنه يـؤدي مهمتـه يجهل اللغة العربية 

 .باألمانة والصدق 

 ملا كان ذلك 
يتضــح أنهــا جــاءت .. وكــان الثاـبـت بمطالعــة محضــر الضــبط واألـقـوال المنســوبة للمــتهم فـيـه  

) لغـة األوردو(ثم الزعم بأنه يجيـد ) لشرطةوهو عريف أول تابع ل (...../ علي لسان مترجم يدعي 
 .التي يتحدثها المتهم 



 ١٨١

 ومع ذلك مل يتم حتليفه أي ميني 
وهـو األمـر الـذي يبطـل هـذا التحقيـق مـع المـتهم ويبطـل .. حسبما استوجب المشرع والقـانون  

أي قــول قــد ينســب للمــتهم أدلــي بــه شــخص غيــره زعــم أـنـه متــرجم وتمــت مخالفــة القــاون بشــأن ندبــه 
 .إلجراء أعمال الترجمة 

 ليس هذا فحسب 
حيـث أنهـا .. بل وقعت النيابة العامة في ذات هذا الخطأ الجسـيم والمخالفـة الفادحـة للقـانون  

إلجــراء ) ...../ العرـيـف أول (اســتقدمت شــخص ـيـدعي .. حينمــا همــت نحــو التحقـيـق مــع المــتهم 

  .أعمال الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلي العربية والعكس

 ولكن دون أن تقوم بتحليف هذا الشخص املزعوم أنه مرتجم 

 اليمني القانونية التي يستوجبها القانون 
وهــو مــا يبطــل كافــة إجــراءات التحقيــق مــع المــتهم ويبطــل أيضــا أي داللــة لألقــوال المنســوبة 

 .إليه وذلك لعدم االطمئنان إلي أن المترجم المنتدب أدي عمله باألمانة والصدق 

 ذا كل شيء ليس ه
حينـمـا اســتدعت الـمـتهم للتحقـيـق مـعـه ـمـرة ـبـل أصــرت النياـبـة العامــة عـلـي مخالـفـة الـقـانون  

ألعـمــال الترجـمــة مـــن (عـبــد اللطـيــف ـبــن بـيــران /  واســـتدعت شـــخص ـيــدعي -/-/-أـخــري بـتــاريخ 
 ) .اإلنجليزية إلي العربية والعكس

 دومنا أن توضح يف احملضر صفة هذا الشخص ووظيفته

 ن مؤهال ألعمال الرتمجة من عدمه وما إذا كا

 فضال عن عدم حتليفه اليمني القانونية 
وهــو األمــر اـلـذي يعـيـب أعمــال التحقـيـق الـتـي أجرـيـت مــع المــتهم ـبـالبطالن المطـلـق ومخالـفـه  
بـل .. ومن ثم ال يصلح التعويـل علـي األقـوال المنسـوبة للمـتهم والتـي لـم تـرد علـي لسـانه .. القانون 

 .رجم لم يحلف اليمين القانونية وردت علي لسان مت

 كل شيء ليس هذا 
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 ١٨٢

 ورغم ذلك 
 العربيـة فقد عمـدت النيابـة العامـة نحـو مخالفـة ذلـك بـأن انتـدبت مترجمـا للغـة اإلنجليزيـة إلـي 

رغــم أن هــذه اللغــة ليســت لغــة المــتهم ولــم يقــم بــاألوراق ثمــة دليــل علــي انــه يجيــد اللغــة .. والعكــس 
 .اإلنجليزية لدرجة أن يتم التحقيق الجزائي معه بها 

 ومن ثم 
ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم يتضـــح وبجـــالء تـــام قيـــام الـــدليل القـــاطع علـــي بطـــالن كافـــة إجـــراءات  

ا بالمخالفة للقـانون ومـا يسـتوجب مـن انتـداب متـرجم بلغـة المـتهم ووجـوب ٕالتحقيق مع المتهم واتمامه
بمـا .. وهو مـا يبطـل أي أقـوال نسـبت للمتـرجم ولـيس للمـتهم .. تحليف هذا المترجم اليمين القانونية 

 .فيها بالطبع ذلك االعتراف المزعوم نسبته إليه 

 : الدليل الثاني 

ليد إجراءات باطلـة متثلـت يف قـبض بطالن االعرتاف املنسوب للمتهم لكونه و

 باطل وتفتيش باطل واحتجاز وحبس باطلني 

 فقد استقر الفقهاء علي أن 
يجــب أن يســتند االعتــراف إـلـي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان االعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــة  

طــل ويجـدر التنبيـه إال أن االعـتـراف الصـادر بنـاء علـي ـقـبض أو تفتـيش باطـل يقـع با.. وقـع بـاطال 
 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابعة –احمد فتحي سرور /د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
ش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـي 

هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف 
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 .. وحـيــث انتهيـنــا مســـبقا إـلــي أن كافـــة إجـــراءات القـــبض والتفـتــيش الـتــي أجرـيــت مـــع المـــتهم

 .ومهدرة لصحة أي إجراءات تالية عليه .. باطلة ومعدومة األثر 
 



 ١٨٣

 وحيث أن هذا االعرتاف 
األـمـر الـذي يبطــل .. مبنـي ومسـتمد ـمـن إجـراءات الـقـبض الباطلـة بطــالن مطلـق أنـفـة الـذكر  

 .هذا االعتراف ويستوجب عدم االعتداد به 

 : الدليل الثالث 

تهم هـو الـذي يـديل بـه يف جملـس االعرتاف الذي يعول عليـه كـدليل ضـد املـ

وهو ما مل يقم به املتهم إذ متسك بإنكار التهمة املنسوبة إليـه أمـام .. القضاء 

مبا يؤكد عدم صحة ما نسب إليـه مبحضـر االسـتدالالت .. عدالة احملكمة املوقرة 

 " . اعرتاف " وحتقيق النيابة مما مسي 
ٕوازاء كاـفــة .. لـقــبض عـلــي المــتهم وتفتيشـــه إزاء كافــة أوجـــه الــبطالن الـتــي عاـبــت إجــراءات ا 

 .أوجه البطالن التي نالت من إجراءات التحقيق معه 

 فإنه ال يعتد 
ويكـــون االعـتــراف الوحـيــد اـلــذي يمكـــن .. ـبــأي اعـتــراف ينســـب للمـــتهم أمـــام جهـــات التحقـيــق  

  .هو ذلك الذي يدلي به أمام عدالة الحكمة.. التعويل عليه كدليل علي إدانة المتهم 

 وحيث أن الثابت 

 أن املتهم متسك يف جملس القضاء املوقر بإنكار

  االتهامات املسندة إليه
ويكـون القـدر المتـيقن مـن أقـوال المـتهم األمر الذي يجعل هـذا االعتـراف هـو والعـدم سـواء 

  .هو ذاك الذي أدلي به أمام عدالة المحكمة من إنكاره لالتهامات المسندة إليه

 ملا كان ذلك 
يضــحي ظــاهرا بطــالن أي دليــل قــد يســتمد مــن االعتــراف المنســوب .. ملــة مــا تقــدم ومــن ج

ممــا .. للمــتهم وبطــالن كافــة إجــراءات التحقيــق التــي أجريــت معــه وأي دليــل أيضــا قــد يســتمد منهــا 
 .يجدر معه براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 

 

 

 



 ١٨٤

 شـابها مـن عيـوب شـديدة قصور حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن ملا: ثالثا 

وتقاعس عن اختاذ إجراءات كان من الواجب اختاذها حىت تتجلـى احلقيقـة أمـام 

 –النيابة العامة مبا يساعدها حنو توجيه االتهام إيل مـن ارتكـب اجلرميـة فعـال 

 .بفرض وجودها

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  ط القضائي في دوائر اختصاصهميكون من مأموري الضب 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

  ن ذات القانون علي أن م٣٥كما نصت املادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل 

وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت 
 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ا إذا كانــت الواقـعــة جنايــة أو جنحـــة ٕ قــرر إحالـتــه إلــي محكـمــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــكافيــة
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
   دليل يقدم لهاأمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(



 ١٨٥

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
عـلـي أوراق االتـهـام الماـثـل وعـلـي األخــص التحقيـقـات الـتـي أجرـيـت فـيـه بمعرـفـة النياـبـة العاـمـة  

 : وضحها فيما يلينيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه 

 :الوجه األول 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة بعـدم سـعيها حنـو التحـري والتقصـي وراء  

الذي ورد يف األقوال املنسوبة للمتهم أن املضـبوطات ختصـه وأن  .. ...../ املدعو

وذلك رغم أدالء املتهم بأوصافه وعنوان .. املتهم أحضرها له من دولة باكستان 

إال أنهـا مل .. علـي النيابـة التوصـل إليـه إذا أرادت عمله مما كان من اليسـري 

 .تفعل مما يعيب حتقيقاتها بالقصور
علي فرض صحة ما نسب للمتهم بمحضر االستدالالت وبتحقيقات النيابـة العامـة مـن أقـوال  

إمـاراتي  (...../ لصـالح المـدعو) باكسـتان(فقد ورد بها أن المتهم أحضر المضـبوطات مـن بلـده .. 
ـبـل أفصــح ـعـن معلوـمـات كافـيـة ـعـن ـهـذا الشــخص الـمـذكور ..  وـلـم يكـتـف الـمـتهم ـبـذلك )الجنســية

  .وعن مكان عمله وتواجده

 مما كان جيب علي النيابة العامة 
ٕاتخاذ قرار بضبط واحضار هذا الشخص أو بأقل تقدير التحري عنـه واسـتدعائه لسـؤاله عمـا  

والوقوف علي مـدي اشـتراكه .. ذه الواقعة هو منسوب إليه وصوال لغاية األمر من ورود اسمه في ه
 .وذلك كله توصال للحقيقة الواقع في هذه الواقعة.. فيها أو ضلوعه في أي من أفعالها من عدمه 

 إال أن النيابة العامة 

����������������������Bذ� �..�?��א���a3�3+�ذ�o L�( �0L�T���"������Mא�א}T 0א�8א� ��o� �ن�� @�א

������e0א��	Tو�	���n3ن��e�	
�C�+ن������-fو������e��h3 'א�� vم�� h)[א�$� �K1��8א� Yא�������Q�

e�+��\,fن��Yאل�א'o��"�وא�9��t/-_3	���ن�Y/:7+�א�&/�� )�א���9 )�� +�א��? ���������..��&�/	��

�������$�A��/�ز��א',�+���h3'5<����(�.���0ض�אXא�Q�Mل�ذ��Vو�: ��#ذא�� �ن�����)���0ض�

�	f\��.ذ�0n��Mض�א�e��A�93و�א��و�¶�eو�א�&-<�eو�

 ت النيابة العامة أما وأن قعد
عـــن اتخـــاذ هـــذا اإلجـــراء الجـــوهري األمـــر اـلــذي يعـيــب تحقيقاتهـــا بعـيــب القصـــور عـلــي نحـــو  

 .يجعلها معيبة ال تؤدي إلي ما انتهت إليه من توجيه االتهام بغير سند للمتهم الراهن 



 ١٨٦

 : الوجه الثاني 

لقـي قصور عاب حتقيقات النيابة العامة بعدم السعي حنو استدعاء الضـابط مت 

املعلومات املزعومة بالطلب املقدم للنيابة للحصـول علـي إذنهـا للقـبض علـي 

.. املتهم وهو الضابط الذي زعم أنه قام بإجراء حتريـات حـول هـذه املعلومـات 

وذلك توصال ملدي صحة هذه املعلومات ومصداقية مصـدرها ا³هـول وتأكيـدا 

 .علي مدي إجراء حتريات جدية حول الواقعة من عدمه 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

 التي تسـمعها المحكمـة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني الشهادة 
 .األدلة األخرى التي عولت عليها وما يقنعها بغير ما اقتنعت به من –أو يباح للدفاع مناقشتها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
    تـقــدم بطـلــب إـلــي النياـبــة العامـــة بـتــاريخ  .. ...../ الســـيد الـلــواء وـكــان الثاـبــت ـبــاألوراق أن  

 . للحصول علي إذن بالقبض علي المتهم وتفتيشه -/-/-

 وزعم من خالل هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 

 أنه بالبحث والذي تبني صحة تلك املعلومات 
رده بالطلـب ومما تقدم كان يوجب علي النيابة العامة استدعاء هذا الضابط ومناقشته فيمـا أو 

 .وسؤاله عن مصدر معلوماته المزعومة وما وجه الثقة في هذه المعلومات .. المشار إليه عاليه 

 السيما وأنه قد تبني عدم صحتها متاما 

 فيما خيص اسم املتهم ومكان سكنه 

 وغريها من األوجه التي أوضحناها سلفا 
ـك الضــابط   ـي األ.. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقـيـق مــع ذـل ـام وعـل ـه ـق ـه ـقـرر بأـن خــص أـن

مـمـا ـكـان يســتوجب ســؤاله ـعـن تـلـك .. بالبـحـث والتـحـري ـعـن تـلـك المعلوـمـات وتأـكـد ـلـه صــحتها 



 ١٨٧

والتفـرس فـي وجهـه حـال اإلدالء بهـذه األقـوال .. التحريات ومدة إجرائها وكيفيتها ومصادره فيها 

 .وصوال لبيان مدي صحتها من عدمه .. 

 ورغم جوهرية ذلك 
ر االتهـام الماثـل والوـقـوف علـي غايـة الـمـتهم مـن حيـازة المضــبوطات فـي إثبـات ونفـي عناصــ

إال أن النيابـة العامـة قعـدت عـن إجرائـه األمـر الـذي يعيـب تحقيقاتهـا .. بفـرض أن ذلـك صـحيحا .. 
 .بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه االتهام للمتهم الماثل 

 : الوجه الثالث 

 سعيها حنو حتقيق دفـاع املـتهم وقولـه قصور النيابة العامة يف حتقيقاتها لعدم 

 – بفرض صحة ذلـك -بأنه مصاب مبرض الصرع وأنه يتناول األقراص املضبوطة 

 مبا كان يستوجب علي النيابـة العامـة إحالتـه للطـب –كعالج من ذلك املرض 

 .الشرعي إلثبات إصابته بذلك املرض من عدمه 
أن يكـون .. لمـؤثرات العقليـة والمـواد المخـدرة مـن األركـان الرئيسـية لجريمـة حيـازة العقـاقير وا 

المــتهم فيهــا قــد حازهــا دون مقتضــي مــن الضــرورة الشخصــية أو المهنيــة وفــي غيــر األحــوال 

  .المرخص بها قانونا

 أما إذا ثبت 
ـفـال جريمــة وال .. أن المــتهم يتعــاطى هــذه المــواد لضــرورة صــحية وكعــالج مــن مــرض معــين  
 .عقاب 

 هذا 
م فــي األحــوال المنســوبة إليــه قــرر بأنــه يتنــاول هــذه العقــاقير كعــالج لمــرض وحيــث أن المــته 
وهـو مـا كـان علـي النيابـة العامـة .. األمر إذا تحقق فـال تكـون هنـاك قضـية وال اتهـام .. الصرع 

  .معه أن تحيل المتهم إلي الطب الشرعي إلثبات ذلك من عدمه

 إال أنها مل تقم بذلك 
ا بالقصــور الشــديد ويجعلـهـا عــاجزة عــن تـقـديم اـلـدليل عـلـي صــحة األمـر اـلـذي يعـيـب تحقيقاتـهـ 

 .هذا االتهام من عدمه 

 

 



 ١٨٨

 :الوجه الرابع 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سعيها حنو التوصـل إيل غايـة املـتهم 

 وما إذا كان ذلك بغرض التعـاطي – بفرض صحة ذلك –من حيازة املضبوطات 

إال أن النيابـة مل .. ازته هلا كانت جمردة من املقاصد أم االجتار أم الرتويج أم حي

 .تفعل مبا جيعل حتقيقاتها معيبة 
يتضــح أنهــا قــد خلــت تمامــا مــن ثمــة إشــارة نحــو إثبــات .. باســتقراء تحقيقــات النيابــة العامــة 

 ) .بفرض صحة ذلك(غرض المتهم من حيازة المواد المضبوطة معه 

 ففي املرة الوحيدة 
والـذي ) القـائم بـالقبض علـي المـتهم (...../ وجهته إلـي الضـابط .. بذلك التي وجهت سؤال 

 .أقر صراحة بأنه لم يسأل المتهم عن قصده من حيازة المضبوطات 

 ومن ثم خلت أقوال هذا الضابط 
كمـا خلـت أوراق االتهـام الماثـل برمتهـا مـن أي دليـل علـي .. من أي دليل علي قصد المـتهم  

 ) .بفرض حيازته أصال للمضبوطات(صد لدي المتهم توافر أي قصد من المقا

 ملا كان ذلك 
وكانت تحقيقات النيابة العامة جاءت عـاجزة عـن تحديـد مقصـد المـتهم أو إقامـة الـدليل عليـه 
األمــر الــذي يؤكــد قصــور هــذه التحقيقــات وقعــود النياـبـة العامــة عــن أداء واجبهــا فــي تحقيــق الواقعــة 

 .وصوال لغاية األمر منها

  تقدم مجيعه ومما
يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب هـذه التحقيقـات مـن أوجـه عـوار وقصـور تعيبهـا وتجعلهـا عـاجزة 
 أن تقدم المتهم تقديما صحيحا باتهام صحيح في حقه وهو ما يؤكد براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 

 

 

 

 

 



 ١٨٩

 : رابعا 

كميـة بطالن الـدليل املسـتمد مـن تقريـر املختـرب اجلنـائي وذلـك الخـتالف ال

املعروضة علي النيابة العامة من املضبوطات عن تلـك الكميـة املعروضـة علـي 

املخترب اجلنـائي فضـال عـن أنـه تضـمن عيبـا فنيـا جسـيما فيمـا خيـص واقعـة 

 .التعاطي 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
ضــي ببراءتــه حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تق

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .اءة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبر

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
خمــــين ، وأن األحكــــام األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والت 

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت باألوراق أن ثمة شك فـي كميـة المضـبوطات التـي عرضـت علـي النيابـة العامـة  

كمـا أن هنـاك خطـأ فنـي .. معروضـة علـي المختبـر التي تولت إحالتها للمختبـر الجنـائي عـن تلـك ال
وذلــك علــي .. جســيم ورود بتقريــر المختبــر علــي نحــو يجعلــه جــديرا بــاالطراح وعــدم التعويــل عليــه 

 :الشقين التاليين 

 

 



 ١٩٠

 : الشق األول 

اختالف كمية املضبوطات املعروضة علي النيابة العامة عن تلك املعروضة علي  

 املخترب اجلنائي 
يتضح أنها حينما قامت بفض أحـراز المضـبوطات قامـت .. ء تحقيقات النيابة العامة باستقرا 

 :بإثباتها بالتحقيقات كالتالي 
 . أبيض دائري الشكل  قرص١٠٠كيس بالستيكي شفاف اللون يحتوى علي  -١
 ـقـرص فضــال ـعـن نصــف ـقـرص ونصــف ١٠٠كــيس بالســتيكي شــفاف الـلـون يحـتـوي عـلـي  -٢

 .كل بيضاء اللون دائري الش .. قرص

 تلك هي كمية املضبوطات املعروضة علي النيابة العامة 
فقـد ورد وصـف المضـبوطات وكميتهـا بعـد فـض حـرز النيابـة .. أما بتقرير المختبر الجنائي 

 :العامة لها كالتالي 
  .٨المدرجة في الجدول رقم ) بروسايكليدين( يحتوي علي مادة  قرص١٠٠عدد  -١

 عـلـــي ذات الـمـــادة المدرجــــة بالجــــدول ـتـــوى أـجـــزاء ـمـــن أـقـــراص تح٣+  ـقـــرص ٩٩عــــدد  -٢
 .المذكور

 ومما تقدم 
وتلــك التــي .. يتضــح مــدي االخــتالف بــين المضــبوطات التــي عرضــت علــي النيابــة العامــة 

 .ورغم ضآلة االختالف وتفاهته .. وصلت إلي المختبر الجنائي 

 إال أنه يعترب دليال 

 علي أن هناك عبث مت باملضبوطات 
رب إلي واقعات االتهام الماثـل فـي أن المضـبوطات التـي عرضـت علـي بما يجعل الشك يتس 

بمـا يسـلس بالضـرورة نحـو تبـرأة المـتهم .. النيابة مخالفة لتلك التي صار فحصها بالمختبر الجنـائي 
 .مما هو مسند إليه 

 :الشق الثاني 

أن هناك خطـأ فنـي جسـيم شـاب تقريـر املختـرب اجلنـائي فيمـا خيـص تفسـري  

 دونة مبذيلة تقرير فحص عينة بول املتهم النتائج امل
فالثابت من خالل هذا التقرير يتضح أنه أورد أنـه بتحليـل عينـة بـول المـتهم تبـين أنهـا تحـوي  



 ١٩١

 :األتي 
 " .الموصوف بأنه المعادة الفعالة في الحشيش" .. بنيولمركب حمض التيترا هيدرو كتا  -١
 " ف بأنه غير مدرج بجداول المخدراتالموصو.. "بيفارين مركب حمص التيترا هيدرو كتا  -٢

 ورغم ذلك جاء التقرير حتت بند تفسري النتائج 

 مقررا بأن 
ـفـي عيـنـه ) الغـيـر مــدرج بجــداول المخــدرات(بيـفـارين وجــود مركــب حمــض التيـتـرا هـيـدرو كـتـا  

البــول هـــو دلـيــل ـقــاطع عـلــي تـعــاطي مخــدر الحشـــيش أو الماريجواـنــا زى يـنــتج عـــن تـعــاطي أي ـمــن 
 .لطبية العقاقير ا

 وهنا يثور تساؤل هام جدا 
وال ! كيـف يكـون وجــود حمـض غـيـر مـدرج بجـداول المخــدرات دلـيال عـلـي تعـاطي الحشــيش ؟ 

 !!!.يكون الحمض المعتبر المادة الفعالة الحشيش ليس دليال علي تعاطي الحشيش ؟؟

 ذلك هو اخلطأ اجلسيم 
والــذي يجعلــه .. ول المــتهم اـلـذي هــوي فيــه تقريــر المختبــر الجنــائي الخــاص بفحــص عينــة بــ 

 .بما يستوجب االلتفات عنه .. غير صالح للتعويل عليه 

 وهو األمر الذي 
بمــا يبـيـت معــه االتهــام الماـثـل .. يؤكــد بطــالن اـلـدليل المســتمد مــن تقرـيـري المختـبـر الجـنـائي  

 .قائم بال سند بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما هو مسند إليه فيه 

 :خامسا 

طالن قرار اإلحالة فيما تضمنه من توافر قصد الرتويج لدي املـتهم رغـم عـدم ب 

 قيام مثة دليل علي توافر هذا القصد 

  من القانون املشار إليه علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
 في غير األحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون 

• .................................................. 
• .................................................. 
 ٕواذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد االتجار أو الترويج  •

 كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيد علي 



 ١٩٢

 .إلعدام مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة ا

 ملا كان ذلك
 ٤٩وكان الثابت أن النيابة العامة طالبت بعقاب المتهم وفق هذه الفقرة األخيرة من المادة  

 .أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصدي االتجار والترويج 

 وحيث أن الثابت باألوراق.. هذا 
 إذ لم يقدم في األوراق ثمة دليل .. هذا القصد لدي المتهم انعدام وجود ثمة دليل علي توافر  
تهام الٕوانما كان سند النيابة في هذا ا... نتواء المتهم الترويج أو اإلتجار في المواد المخدرة اعلى 
شاب القبض على المتهم ومن ثم تدوين  شابه ومتهم باألوراق رغم ماالمنسوب للراف االعتهو 

 تهام الًجعلها غير صالحة كي تكون سندا لتذه اإلجراءات و تهدر همن أوجه بطالنعترافه ا
 .واإلدانة 

 وعلى الرغم من ذلك هذا 
ذلـك ان ... عتـراف العتـراف المـتهم المزعـوم علـى غيـر مـا يـؤدي هـذا اافقـد حصـلت النيابـة 

أنه أتى بالمخـدر المضـبوط لشـخص معـين دون  – بحسب ما قيل على لسـانه –المتهم حين قرر 

تكون لديه نية في ترويج هذا المخدر بطرحه للتعامل بـين النـاس دون تمييـز بحسـب تعريـف ن أ

 .الترويج قانونا 

 وهو ما يقتضي 
تهــام الســتندت إلـيـه النياـبـة ـفـي توجـيـه اافترضــته النياـبـة ـمـن اـلـدليل اـلـذي اتـفـاء القصــد اـلـذي ان 

 .ًوهو ما كان لزاما عليها أن تبينه بأدلة سائغة تدل عليه 

  قضت حمكمة التمييز بأنهفقد
ٕاستخالص القصد من جلب المخدر وان كان واقعـة ماديـة يسـتقل قاضـي الموضـوع بالفصـل  

ًإال أن شــرط ذـلـك أن يكــون اســتخالص الحكــم لـتـوافر تـلـك الواقعــة أو نفيهــا ســائغا ـتـؤدي إلـيـه ، فيهــا 
 .ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن األحوال فيها 

 )٣٠/٩/٢٠٠٧ جلسة  ق جزائي٢ لسنة ١١الطعن ( 

 فكيف إذن
حتى تطالب بعقابه !! جاءت النيابة العامة بالزعم بتوافر قصد الترويج لدي المتهم ؟ 

 !!!. من قانون المخدرات أنفة الذكر ؟٤٩بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 



 ١٩٣

 لعله من الواضح اجللي
 أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة حال مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي شاب 

 .قيدها ووصفها لالتهام الراهن وهو ما يؤكد أحقية المتهم في البراءة من االتهام المسند إليهما 

 : سادسا 

بطالن قرار اإلحالة الصادر عن النيابة العامة بزعم ارتكاب املتهم جلرمية جلـب  

ل داخـل الـبالد وعـدم قيـام مثـة رغم ثبوت وجود املضـبوطات بالفعـ.. املخدر 

 .دليل علي أن املتهم قام جبلبها من اخلارج حسبما زعمت النيابة باألوراق 

فقد نصت املادة األويل من قانون مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية رقم 

   علي أن١٩٩٥ لسنة ١٤
 لم يقض سياق النص يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما

 :بغير ذلك 
 ..........كل مادة طبيعية : المواد المخدرة 

 ............كل مادة : المؤثرات العقلية 
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 كما نصت املادة السابعة من ذات القانون علي أن 
ٕوصنع واستخراج وفصل وانتاج وحيازة واحراز وتعاطي يحظر جلب واستيراد وتصدير   ٕ

 وسائر أوجه النشاط ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول 
والتصرفات األخرى المتعلقة بها إال في األحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا 

 .الباب 

 وكذا نصت املادة العاشرة علي أن 
  يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إال بمقتضي ٦مع مراعاة المادة 

 .إذن كتابي من الجهة اإلدارية المختصة 

 ملا كان ذلك
.. وباستقراء المواد السابق اإلشارة إليها من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 قد حرص علي إيضاح معاني الكلمات المستخدمة في يتضح أن المشرع.. وجملة مواده 
 إحضار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة : فقد عرف الجلب بأنه .. القانون 



 ١٩٤

 .   إلي داخله

 وبتطبيق هذه املعىن الواضح علي واقعات االتهام املاثل

 يتجلى أمرين غاية يف األهمية

 األمر األول 
هي ذلك أن من أهم شروط الجلب ) جلب( الراهنة ال يمكن وصفها بأنها واقعة أن الواقعة 

ولم يثبت في األوراق أن المخدر المضبوط قد تم  .. إدخال المخدر من خارج البالد إلي داخلها
فإن المخدر كان داخل البالد .. ذلك أنه بفرض صحة واقعة الضبط .. جلبه من خارج الدولة 

 . ي دليل علي قيام المتهم بجلبه من الخارجولم يقم أ.. بالفعل 

 أما األمر الثاني 
فإذا فرضنا أن المتهم ...  من مطار دبي الدولي -/-/-أن المتهم قرر أنه دخل البالد يوم  

من بتلك الكمية أن يمر هل يعقل ف)... ًمائتي قرص تقريبا ( جلب المخدر معه بهذه الكمية 

 .  !! ؟؟كتشافهاا المطار دون سلطات

 ومن ثم
يتجلى ظاهرا أن ما قررت به النيابة العامة من أن وصفها للواقعة علي أنها واقعة جلب  
 .مخالف للقانون ذلك أن الجلب يشترط فيه جلب المخدر من خارج الدولة وهو لم يثيت .. مخدر 

 ملا كان ذلك 
ألوراق تـكـــون ـفـــإن ا.. وـمـــع اســــتبعاد االعـتـــراف المنســــوب للـمـــتهم النـعـــدام صــــحته وبطالـنـــه  

عقيمــة عــن مــيالد دليــل واحــد علــي تــوافر وصــف الجلــب الــذي ألصــقته النيابــة العامــة بــاألوراق بــال 
 .سند

 وهو األمر 
 الذي يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه ويلقي العبء علي النيابة العامة في البحث  

 .عن المصدر الحقيقي للمضبوطات وذلك بفرض ضبطها مع المتهم 

 

 

 

 



 ١٩٥

 : سابعا 

ـا   ـتهم .. وختاـم ـام اـمل ـن اتـه ـمنه ـم ـا تـض ـة فيـم ـرار اإلحاـل ـبطالن ـق ـدفع ـب اـل

فـإن هـذه الواقعـة متـت خـارج .. ذلك أنه علي فرض صـحة ذلـك .. بالتعاطي 

ممـا ال جيـوز توجيـه االتهـام ) حسبما نسب للمتهم اإلقرار بذلك(إقليم الدولة 

 إليه يف دولة اإلمارات 

 انون العقوبات علي أن  من ق١٦فقد نصت املادة 
، ويشـمل إقلـيم الدولـة يرتكب جريمة في إقليم الدولـة تسري أحكام هذا القانون علي كل من  

 .أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها 
ل المكونــة لهــا أو إذا وتعتبــر الجريمــة مرتكبــه فــي إقلــيم الدولــة إذا وقــع فيهــا فعــل مــن األفعــا

 .تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها 

  علي أن ١٩كما نصت املادة 
يسري هذا القانون علي كل من ارتكب فعال خـارج الدولـة يجعلـه فـاعال أو شـريكا فـي جريمـة 

 .وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ..  الــذكر علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل وبتطبيــق المفهــوم القــانوني للمــواد أنفــة 

فـإن ) الحشـيش(ظاهرا أنه علي الفـرض الجـدلي بصـحة مـا نسـب للمـتهم مـن تعـاطي المـواد المخـدرة 
 .ذلك يكون خارج إقليم اإلمارات 

 فالثابت من خالل االعرتاف املنسوب للمتهم 

 وعلي فرض صحته 
 ن وقبل قدومه إلي دولة اإلمارات وقبل دلوفه إلي أنه تعاطي مخدر الحشيش في بلدة باكستا 
 .األمر الذي ينحسر عنه قانون العقوبات اإلماراتي بما ال يجوز تطبيقه علي هذه الواقعة.. إقليمها 

 ومن ثم 
يكون أمر اإلحالة إذ تضمن هـذه الجريمـة معيبـا بـالبطالن ومخالفـة نصـوص القـانون البالغـة  

وهو ما يقطع ببـراءة المـتهم ممـا هـو مسـند إليـه .. ي تفسير أو تأويل الوضوح والتي ليست بحاجة إل
 .في هذا الخصوص 

 



 ١٩٦

 ملا كان ذلك 
من جمله الدفوع وأوجه الدفاع المبداه من المتهم يتضـح لعدالـة الهيئـة المـوقرة مـدي مـا عـاب  

براءة مـن هذا االتهام من أوجه قصور وبطالن وعوار بما يستوجب التصـدي لهـا بالقضـاء للمـتهم بـال
 .كافة ما نسب إليه 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مستند إليه  
 وكيل المتهم            

 
   المحامي            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٨

 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

  واالستشارات القانونية حاماةللم

 ملوقرة ا......... جنايات دبي لدي حمكمة 

 

 

 بالدفاع مقدمه مذكرة 

 من 

 

 

 متهم أول           /السيد 

 

 ضــــــــــــد

 

 

 سلطة اتهام          نيابة العامة ال

 

 

 وذلك يف الدعوى اجلزائية رقم            لسنة 
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  االتهام موضوع
 : لعامة المتهم الماثل ومعه ثالثة آخرين هم اتهمت النيابة ا 
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ـبـدائرة اختصــاص مركــز شــرطة الراشــديه ..  وســابق علـيـه -/-/-وذـلـك ـبـالقول ـبـأنهم بـتـاريخ 
 :ارتكبوا ما يلي .. 

 -:املتهمني : أوال 

كبســـولة  " ٥٤ " علـــي مـــادة مخـــدرة ومـــؤثر عقلـــي عبـــارة عـــن عـــدد  بقصـــد التـــرويجواحـــاز 
تحتـوى جـرام  " ٤٣٨,٨٤" تحتوى كل منها علي مسحوق متحجر بيج اللون تـزن إجماليـا بالستيكية 

فـــي غيـــر األحـــوال .. علـــي مـــادة ترامـــادول كبســـولة تحتـــوى  " ٥٥" وعـــدد علـــي مـــادة هيـــروين 
 .المرخص بها قانونا علي النحو الثابت باألوراق 

 -:املتهم الثاني : ثانيا 

األول والثالــث والرابــع وذلــك بــأن والمــؤثرات العقليــة للمتهمــين ي المــواد المخــدرة ســهل تعــاط 
لتعاطيهـا فـي غيـر األحـوال المـرخص بهـا قانونـا بمخدر الهيروين وأقراص المـؤثرات العقليـة زودهم 

 .وعلي النحو الثابت باألوراق 

 -:املتهم األول : ثالثا 

 أحــادي أســتيل ٦مــورفين ، (ة فــي مركبــات والمتمثلــومــؤثرين عقليــين تعــاطي مــواد مخــدرة  
فــي غـيــر األحـــوال الـمــرخص بهــا قانوـنــا وعـلــي النحـــو ) مــورفين ، ـكــودايين ، أوكســـازيبام ، تراـمــادول

 .الثابت باألوراق 

 -:املتهم الثاني : رابعا 

 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة تـعــاطي ـمــواد مـخــدرة  
في غيـر األحـوال المـرخص بهـا قانونـا وعلـي ) ن ، نوردا يزبام ، البرازالم ، ترامادولمورفين ، كودايي

 .النحو الثابت باألوراق 

 -:املتهم الثالث : خامسا 

 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة تـعــاطي ـمــواد مـخــدرة  
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فــي غيــر األحــوال المــرخص بهــا قانونــا ) لمــورفين ، كــودايين ، أوكســازيبام ، نــوردا زيبــام ، ترامــادو
 .وعلي النحو الثابت باألوراق 

 :املتهم الرابع : سادسا 
 أحـــادي أســـتيل ٦مـــورفين ، (والمتمثـلــة ـفــي مركـبــات وـمــؤثرات عقلـيــة تـعــاطي ـمــواد مـخــدرة  

ـفـي غـيـر األحــوال المــرخص ) مــورفين ، كــودايين ، أوكســازيبام ، ـنـورد ازيـبـام ، الـبـرازوالم ، ترامــادول
 .بها قانونا وعلي النحو الثابت باألوراق 

 فقد طالبت النيابة العامة .. وعليه 
تـقـديم المتهمــين األربعــة ســالفي اـلـذكر إـلـي عداـلـة محكمــة الجناـيـات 

 .مطالبة بعقابهم وفق مواد االتهام الواردة باألوراق .. 

 وذلك بناء علي الواقعات اآلتية 
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ــة المصـــدر قـــد وردت معلومـــات " � ــأن إلـــي اإلدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات موثوـق ــد ـب تفـي

باكسـتاني الجنسـية سـوف يقـوم  – معروف باقي أسمه والغير) المتهم الثاني (...../ المدعو
، وبعـد البحــث وذـلـك مـن أجـل ترويجـهـا علـي المتعـاطين كميـة مـن المـواد المخـدرة باسـتالم 

 " .والتحري تبين صحة تلك المعلومات 

 لذلك فقد طلب 
وتفتيشـــه ذاتـيــا وتفـتــيش أثـنــاء عملـيــة االـســتالم إصـــدار اإلذن إللـقــاء الـقــبض عـلــي الـمــذكور 

وكــذا الســماح بأخــذ عيـنـة مــن بوـلـه لفحصــه .. وتفـتـيش مـقـر ســكنه بداللـتـه رة الـتـي يقودهــا ، الســيا
 .لبيان ما إذا كانت تحتوى علي أي مواد مخدرة من عدمه 

 وبناء علي هذا الطلب الواهي سنده.. هذا 
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  -/-/-ويف اليوم التايل
 :زعم من خالله إلي النيابة العامة .. طلب أخر .. حرر السيد العقيد سالف الذكر 
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 ...../ تفـيـد ـبـأن الـمـدعو.. إـلـي اإلدارة رئاســته معلوـمـات موثوـقـة المصــدر  ـقـد وردت أـنـه" 

خصـوص ) .....(رقـم تحمـل  " ....."  ....." ود سيارة مـن نـوع بنغالي الجنسية ويق) المتهم األول(
يتعاطيــان الـمــواد .. ......يتواجــدان ـفــي .. وبرفقتــه ـشــخص باكـســتاني مجـهــول الهوـيــة  .. .....

بقصـــد التـــرويج ، وبعـــد ) كبســـوالت(المخـــدرة والمـــؤثرات العقليـــة ويحـــوز كميـــة مـــن مخـــدر الهيـــروين 
 .البحث والتحري تبين صحة المعلومات 

 وبناء علي ذلك الطلب املعدوم السند 
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 وعقب ذلك أسفرت األوراق عن أنه 

  مساءا ١١ر١٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
شاهدي ( ...../  السيد النقيب  ،...../ السيد المقدم .. قد وردت معلومات لكال من  

فانتقال علي رأس قوة من أفراد ..  .....متواجد بشارع  أن المتهم األول) اإلثبات األول والثاني
إلي الشارع المذكور وشاهدا المركبة الواردة بإذن النيابة .. اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 

)...... ( 

 ومن ثم 
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هو المتهم الثاني ، وأن الجالسان علي الكنبة ) بالكرسي األيمن(الجالس بجانبه وتبين أن  

 .الخلفية هما المتهمان الثالث والرابع 

.. ســبق وصــدر إذن ـمـن النياـبـة العاـمـة بضــبطه وتفتيشــه ي أن المــتهم الـثـان.. كـمـا تـبـين  
علي أثر ورود معلومة بأنه سوف يقوم باستالم كمية من المواد المخـدرة وذلـك بقصـد ترويجهـا علـي 

 .المتعاطين 

 هذا وبتفتيش املتهم األول 
.. وعثـر مـع المـتهم الثـاني  درهـم ، ٣٦٣٠تم العثور داخـل محفظتـه علـي مبلـغ مـالي قـدره  

اشــتبه محــرر المحضــر بــأن هــذين المبلغــين مــن متحصــالت بيــع ..  درهــم ١٣٠٠ي مبلــغ قــدره علــ
 .المخدر 
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 ).....(وباالستفسار من املتهم الثاني 
باإلضـافة إلـي  كبسـولة) ٣ (أفـاد بأنـه يحـوز علـي عـددعما إذا كان يحـوز أي مـواد مخـدرة 

عـلـي تلــك ) شــاهد اإلثـبـات األول(اد فقــام مــن تلقــاء نفســه بإرشــ.. ـبـداخل الســيارة .. مــؤثرات عقلـيـة 
حيـث الموجودة أمامه بالسـيارة ) المناديل(والتي كان قد أخفاها بداخل علبه المحارم المضبوطات 

ــا اإلغـــالق .. كبســـوالت ) ٣(تـبــين أنهـــا عبـــارة عـــن عـــدد  ــان محكمـت ، والثالثـــة مفتوحـــة ومثقوبـــة اثـن
وتــزن الــثالث يــز لمخــدر الهيــروين وتبــين أنهــا تحتــوى علــي مــادة لهــا المظهــر المم.. بالوســط 

 ٤٣(باإلضـافة إلـي أقـراص زرقـاء اللـون يشـتبه بهـا وعـددها ) .. جـرام٢٣ر٠٩(حوالي كبسوالت 

 ) .قرص

 ).....(وأفاد املتهم الثاني 
الغـيـر بصــدد تـسـليم االثـنـين المغلقـتـين إـلـي أـحـد األـشـخاص أنـه عــن المكبســوالت فإـنـه ـكـان  

أمـا .. ك بتوجيهـات مـن شـخص موجـود بالسـجن المركـزي بـدبي معروف لديه فـي إمـارة الشـارقة وذلـ

 .فهي مخصصة لتعاطيه وباقي المتهمين : الثالثة 

 ).....(كما أفاد أيضا املتهم الثاني 
منهـا بمقـر ) ٦(قـام بوضـع عـدد بهـا مخـدر الهيـروين كبسـولة أخـري ) ٥١( عـدد أنه يحوز 

كبسـولة ) ٤٥(كمـا قـام بوضـع عـدد .. سليم لحين عودتهم من عملية الت) ....(سكن المتهم األول 
 .وهو علي علم ودارية تامة بها) جاسبريت(بداخل الشاحنة التي يقودها المتهم الثالث 

 ).....(كما أفاد املتهم الثاني أيضا 
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  حمرر حمضر الضبط قائال واستطرد
بعــد ( صــباحا ١٢ر٣٠الســاعة  -/-/-مــن النيابــة العامــة بـتـاريخ باستصــدار إذن بأـنـه قــام  

ـه بتفـتـيش الشــاحنتين المــذكورتين بشــأ) -/-/-منتصــف ليــل  الـتـي يقودهــا المتهمــان ن الســماح ـل
 عيـنـــة ـمـــن بولهـمـــا وأخــــذ.. وـكـــذا تفـتـــيش مســــكنهما  " ...." والمتوقفـتـــان بمنطـقـــة .. الثاـلـــث والراـبـــع 

 .لفحصها 
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  -/-/-وأضاف بأنه يف ذات التاريخ 

  صباحا ١ر٣٠الساعة 
حيــث قــام المــتهم الثالــث بإرشــاده إلــي الشــاحنة التــي  " ...." تــم االنتقــال إلــي حيــث منطقــة  
وقــام المتهمــان الثــاني والثالــث وقــام بفــتح بــاب الشــاحنة األيمــن )  نقــل عــام٣٢٤٤٩رقــم (يقودهــا 

كاـنــت كبـســولة ) ٤٥(وـتــم اـســتخراج ـعــدد عـــن مكــان أخـفــاء الكبســـوالت بــداخل الشـــاحنة باإلرشــاد 
 .داخل كيسين بالستيكيين مجزئة 

 .كبسولة ) ٢٤(أصفر اللون وبه عدد  :األول 

 .كبسولة ) ٢١( أحمر اللون وبه عدد  :الثاني
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 ) ....(ع وكذا قام املتهم الراب
وهـي والـي مكـان إخفـاء األقـراص بهـا وكانـت داخـل الكابينـة باإلرشاد علـي الشـاحنة قيادتـه 

 .قرص زرقاء اللون ) ١٦(عبارة عن 

 ستكمل حمرر احملضر قائالوا
وبالـدلوف .. بسكني عمـال  " ...." إلي حيث يسكن بمنطقة ) ....(بأنه أقتاد المتهم األول  

كبسـوالت بهـا ) ٦(وتـم العثـور علـي عـدد قيبـة كانـت أسـفل سـرير نومـه ح حتقام بفإلي مقر سـكنه 
 ) .جرام٤٨ر٥٧(تزن حوالي مادة لها المظهر المميز لمخدر الهيروين 

 كما أورد حمرر احملضر
 .....بسـيارته ماركـة المـتهم الثـاني أفاد بأنه كان يقوم بتوصيل .. المتهم األول أنه بسؤال 

يكلف بـه عـن طريـق اتصـال يـرد إليـه مـن ت المخدر بالمكان الـذي بوضع كبسوالليقوم األخير .. 

وكـذا نظيـر كقيمـة توصـيل وذلك نظير مبلغ مـن المـال يعطيـه لـه المـتهم الثـاني .. السجن المركزي 
كــان كـمـا ـقـرر بأـنـه بإيـعـاز ـمـن الـمـتهم الـثـاني .. تســهيل تعاطـيـه للمــواد المخــدرة والمــؤثرات الفعلـيـة 

ـك لكــون المــتهم  إلــي باكســتان نظيــر جلــب كميــة مــن المــواد المخــدرة يقــوم بإرســال مبــالغ ماليــة وذـل

 .الثاني يقيم بالدولة بطريقة غير شرعية وال يستطيع إرسال المبالغ المذكورة 

 وبسؤال املتهم الثاني أفاد .. هذا 
عرفـــه علـــي شـــخص باكســـتاني مســـجون بالســـجن المركـــزي " هنـــدي " بأنـــه لديـــه صـــديق  

نظـيـر اســتالمه لكبســوالت تحـتـوى عـلـي يعــرض علـيـه مـبـالغ مالـيـة األخـيـر وـكـان .. مســجون أيضــا 
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 درهــم فضــال عــن تعاطيــه ٢٠٠٠وتخزينهــا مقابــل مبلــغ ال يعــرفهم مــن أشــخاص مخــدر الهيــروين 
 .كمية من ذات المخدر 

بأنه يقوم بإرسال مبالغ مالية إلي باكستان باسم المتهم األول والمـتهم الثالـث .. كما أفاد  

وكـان مـن جنسـية الدولـة كبسـوالت مـن ذات المخـدر نذ حوالي شهر قام بتسـليم أشـخاص وأنه م.. 
 .وكان يرافقه األول في كل مرة.. يضعها في أماكن معينة بناء علي تعليمات السجين الباكستاني 

بعـد (إلـي مدينـة العـين ) ....(قـام بإرسـال المـتهم الرابـع  -/-/-أنـه بتـاريخ .. وأفاد قـائال  
مـــن أحـــد كبســـولة بهـــا مخـــدر الهـيــروين ) ٥٤(الســـتالم عـــدد ) ع الســـجين الباكســـتانيالتنســـيق مـــ

وأـنــه كـــان بصـــدد تســـليم .. وهـــي ذات الكمـيــة المضـــبوطة جنســـيته أو األشـــخاص ال يعـــرف أســـمه 
وكــان .. وذلــك بتوجيهــات مــن الســجين اســمه كبســولتان إلــي شــخص مــواطن بالشــارقة ال يعــرف 

 .سيقوم بوضعها في مكان معين 

 وبسؤال املتهم الثالث أفاد  .. هذا
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 أفاد .. واملتهم الرابع 
كمـا أنـه كـان يقـوم بإيعـاز مـن .. بالشـاحنة قيادتـه بتخزين المـؤثرات العقليـة بأنه كان يقـوم 

ويتحصـل نظيـر ذلـك علـي مبـالغ ماليـة بسـيطة .. اني بتحويل مبالغ مالية إلـي باكسـتان المتهم الث
 .فضال عن تسهيل تعاطيه المخدر 

السـتالم طلب منه المتهم الثـاني بالتوجـه إلـي مدينـة العـين بأنه في ذات اليـوم .. كما أفاد 
 . وسلمها للمتهم الثانيوبالفعل قام بذلك.. كمية من الكبسوالت التي تحتوى علي مخدر الهيروين 

 -/-/-وبتاريخ 

 حتررت تقارير أربعة من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 

 بشأن فحص بول املتهمني وجاءت نتائجها كالتايل 
 )الجدول(وجد يتعاطى ما يلي  اسم المتهم

، ) 2(، كودايين ) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  ) ....(المتهم األول 
 ) .8(، ترامادول ) 8(يبام أوكساز
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 )الجدول(وجد يتعاطى ما يلي  اسم المتهم

، ) 2(، كودايين ) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين  ) .....(المتهم الثاني 
 )8(، ترامادول ) 8(، البرازوالم ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

، ) 2(، كودايين ) ١(ستيل مورفين  أحادى ا٦، ) ١(مورفين  ) جاسبريت(الثالث  المتهم
 )8(، ترامادول ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

 )الجدول(وجد يتعاطى ما يلي  اسم المتهم

، ) 2(، كودايين ) ١( أحادى استيل مورفين ٦، ) ١(مورفين   ....(المتهم الرابع 
 )8(، ترامادول ) 8(، البرازوالم ) 8(، نوردازيبام ) 8(أوكسازيبام 

  وحيث أحيلت األوراق إيل النيابة العامة

 التي تولت التحقيق علي النحو التايل

 )....(التحقيق مع املتهم األول : أوال 
والمؤثرات ترويج المواد المخدرة ما تم توجيهه إليه من كر المتهم الماثل تماما فقد أن 
  .وعن تفصيالت الواقعة.. ونسب إليه اعتراف بالتعاطي .. العقلية 

) من الثاني حتى األخير(حيث حصر إليه باقي المتهمين قرر بأنه كان في مقر سكنه  
ثم أخرج من جيبه كبسولة بها مسحوق .. وطلب منه المتهم الثاني أن يقلهم إلي إمارة الشارقة 

بني اللون ووضع كمية منه علي ورق قصدير وأشغل أسفلها النار وبدأ المتهمون جميعا في 
 .خان المنبعث من هذه العملية استنشاق الد

 وكانت هذه املرة األويل التي يتعاطى فيها املتهم األول 
تم ) .....(وأمام أحد المراكز التجارية وعقب ذلك توجهوا جميعا إلي إمارة الشارقة  

أنه شاهد المتهم الثاني يخرج شيئا من وهنا قرر المتهم األول .. استيقافهم من قبل الشركة 

وبتفتيش السيارة تم إيجاد ثم تم القبض عليهم جميعا ) المناديل(ه في علبه المحارم جيبه ويضع

��ذ��في علبه المحارم ) كبسولتين وجزء من كبسولة( ��ن ��	
�א� �א����מ ���� و���

����� �	�د�� �وأقر  كما تم العثور علي أقراص زرقاء اللون بعلبه محارم أخري א�� �وط	

وعقب ذلك اصطحبهم رجال الشرطة إلي حيث مكان .. دة له المتهم الثاني أيضا أنها عائ
الشاحنتان الخاصتان بالمتهمين الثالث والرابع ثم إلي الحجرة التي يسكن بها وتم ضبط 

 .المضبوطات 
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 وأضاف املتهم األول 
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 وعن عالقته بباقي املتهمني 
.. ـقـرر ـبـأن المــتهم الـثـاني صــديقه أمــا المتهمــان الثاـلـث والراـبـع فهمــا أصــدقاء المــتهم الـثـاني  

كبسـولة تـم ضـبطها بغرفـتـه ) ٦(نسـب إليـه اإلقـرار ـبـأن عـدد .. وبعـرض المضـبوطات علـي الـمـتهم 
 .ها عائدة للمتهم الثاني الذي كان يحتفظ به عنده بال مقابل ولكن

 كما أضاف قائال 
حـيـث .. كاـنـت بإيعـاز ولصــالح المـتهم الثـاني إلـي دولـة باكسـتان أن المبـالغ المحولـة مـنـه  

إلي باكستان فكـان يطلـب منـه المـتهم إقامة شرعية وبالتالي ال يستطيع إرسال حواالت أنه ال يملك 
 . درهم ٢٩٠٠وكان أخر مبلغ قام بتحويله قدره .. م بذلك الثاني القيا

 وأكد املتهم املاثل 
مرر إليه الهـاتف أنه لم يسبق له التحدث مع أي متعامل مع المتهم الثاني سوي أن األخيـر  

إلـــي ) المـــتهم الثـــاني (.....وأخبـــره الشـــخص الـــذي علـــي الطـــرف األخـــر مـــن المكالمـــة أن يوصـــل 
 .وهذا يقطع بأنه مجرد سائق وناقل ) .. ... (المنطقة الصناعية رقم

 وعن املبلغ املضبوط معه 
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 ).....(التحقيق مع املتهم الثاني : ثانيا 
 ...../يـدعي عالقـة صـداقه بشـخص وانـه علـي .. فقد اعترف هذا المتهم بالواقعة تفصـيال 

وانـه تلقـي  " ....." وقد عرفه علي شخص باكستاني يـدعي .. مسجون بالسجن المركزي بدبي .. 
بنـاء وقد استلم المـواد المخـدرة .. مقابل مبالغ مالية يطلب منه ترويج المخدرات من األخير اتصاال 

وقـد اسـتلم فـي العـين ، .. والثانيـة فـي الشـارقة ، .. األولـي مرتـان  ...../ المدعو" علي تعليمات 

 .بنفسه المواد المخدرة في المرة األولي أما المرة الثانية فقد أرسل المتهم الرابعة الستالم 

 وأردف بأنه بتاريخ الواقعة 
 الـشـارقة فطـلـب مـنـه مبـلـغ ـمـن الـمـال    اتصــل ـبـالمتهم األول وطـلـب مـنـه توصــيله إـلـي إـمـارة 
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ثم توجه إليه ومعه المتهمان الثالث والرابع وتعاطوا جميعا المخدر ثم توجهـوا إلـي الشـارقة " كأجرة " 
 .وفي الطريق تم القبض عليهم 

 وعن سبب قيامه بتسهيل التعاطي لباقي املتهمني 

 قرر بأنهم أصدقائه 
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 حيث قرر 
علــي مســحوق أبــيض وأنــه مــادة مخــدرة ولكنــه ال يعــرف أنــه يعلــم أن الكبســوالت تحتــوى 

 .أما الكبسوالت الزرقاء فهي مسكن لآلالم .. أسمها 

 قي املتهمني وعن سبب وجود هذه املضبوطات لدي با

 قرر.. رغم أنها عائدة عليه 

 حتى تكون في مأمن 
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 )جاسربيت(التحقيق مع املتهم الثالث : ثالثا 
حضر إليه المتهم ..  في يوم الواقعة وقرر بأنه.. أعترف هذا المتهم بالتعاطي فقط  

.. واخبره الثاني بأن لديه مواد مخدرة ويرغب في إبقائها لديه لساعات .. ومعه الرابع الثاني 
ثم توجهوا .. فقام المتهم الثاني بوضع كيسين بالستيكيين أسفل المقعد في شاحنتين ... فوافق 

ثم توجهوا إلي ) بالكيفية السابق وصفها(در جميعا إلي مقر سكن المتهم األول حيث تعاطوا المخ
 .وفي الطريق تم القبض عليهم .. الشارقة 

 وأضاف 


��و� 3f09	�� ���h3'אXول�T�(/_= Y �א���������������bא���h3'א�t��5�	
���..���$�A��وeن�א', 


��و��B،�وeن���S&	����{���ون��-��<��bא���h3:.����^��.�

 



 ٢٠٨

 )....(التحقيق مع املتهم الرابع : رابعا 
وأضاف بأن المتهم الثاني ال .. ورتل ذات ما قرره سابقه .. اعترف أيضا بالتعاطي فقط  

 " .المسحوق األبيض " يعرف محتوى الكبسوالت وأنه يسميها 

 إثبات ورود تقرير األدلة اجلنائية: خامسا 

  والذي أفاد باألتي -/-/-بتاريخ 

) جــرام٢١ر٤٩(ـتـزن .. ة بالســيارة المضــبوطوهــي الكبســوالت الثالـثـة : العيـنـة األويل  -
 .لمادة الهروين 

كبســـولة زرقـــاء تحتـــوى علـــي مـــادة تراـمـــادول ) ٣٩(وهـــي عـــدد  : العينـــة الثانيـــة -
 ) .المضبوطة بالسيارة أيضا(

تـزن ) المضـبوطة بشـاحنة المـتهم الثالـث(كبسـولة ) ٤٥(وهـي عـدد : العينة الثالثة  -
 .جرام لمادة الهيروين ) ٣٦٨ر٦٧(

تـزن المضـبوطة لـدي غرفـة المـتهم األول كبسـوالت ) ٦(وهـي عـدد : عة العينة الراب -
 .لمادة الهيروين ) جرام٤٨ر٦٨(

ـة  - ـة اخلامـس مضــبوطة (كبســولة تحــوي عـلـي مــادة ترامــادول ) ١٦(وهــي عــدد : العيـن

 ) .بشاحنه المتهم الرابع

 ...../ التحقيق مع شاهد اإلثبات األول السيد املقدم : سادسا 
وأضاف بأن دوره كان قائد فريق .. ما هو مسطر بمحضر الضبط تفصيال الذي أفاد بذات  

كما قام بالبحث والتحري وشارك في .. الضبط والمشرف علي إجراءات ضبط المتهمين وتفتيشهم 
 .جمع المعلومات 

 وعن مفاد تلك املعلومات قرر 
درة ويقومــــان أنهــــا عبــــارة عــــن أن المتهمــــان األول والثــــاني يحــــوزان كميــــة مــــن المــــواد المخــــ 

وأكــد ) رـغـم أن التحقـيـق أســفر ـعـن ـعـدم صــحة ـهـذا اـلـزعم(بترويجهــا عـلـي األشــخاص المتعــاطين 
وأن المـتهم األول يشـارك الثـاني !!! الضابط بأن البحث والتحري أسفر عن صحة هذه المعلومـات ؟

 !!.في ترويج المخدر وبيعه للمتعاطين ؟
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 وأردف الضابط باملخالفة للحقيقة 

 همني مجيعا اعرتفوا بالواقعة املزعومة بأن املت

 ) ...../ والعريف ...../ النقيب (التحقيق مع شاهدي اإلثبات الثاني والثالث : سابعا 
واللــذين ـقــررا بــذات ـمــا قــرره شـــاهد اإلثبــات األول بـكــل مــا اشـــتملت عليــه أقواـلــه مــن عـيــوب  

 .وأوجه قصور ومخالفة للحقيقة 

 ملا كان ذلك 
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 وبرغم ثبوت ما تقدم 
باألوراق كما خالفت القـانون حينمـا أصـدرت أمـر النيابة العامة خالفت ما هو ثابت إال أن  

اإلحالة الباطل محل هذا االتهام الذي ضمنته إلصاق وصـف التـرويج بـالمتهم األول علـي خـالف 

.. الحقيقة ودونما قيـام ثمـة دليـل مـادي معتبـر علـي صـحة هـذا الوصـف فـي حـق المـتهم األول 

حقيقـات شـابها قصـور شـديد يعيبهـا ويعيـب وهو ما يؤكد انعدام هـذا االتهـام قبلـه السـيما وأن الت

 .النتيجة التي انتهت إليه النيابة العامة في أمر اإلحالة المذكور 

 ومن ثم 
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 الدفاع 

 : الدفع األول 

 -/-/-بتاريخ ) .....(بطالن إذني النيابة العامة الصادر أوهلما للمتهم الثاني 

 وذلك لتعارضهما -/-/-بتاريخ ) ....(والصادر ثانيهما للمتهم األول 

 وتناقضهما علي حنو يسقط كال منهما األخر ويؤكد عدم قيام أيا منهما علي

 سند صحيح 

 فاملستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
.. هو من المسائل الموضوعية تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتيش  

ولئن كان القانون ال تحت إشراف محكمة الموضوع التي يوكل األمر فيها إلي سلطة التحقيق 
ما يدل علي أن المأذون بتفتيشه هو إال أنه يجب أن يكون باإلذن يشترط شكال معينا لإلذن 

الشخص المقصود به سواء عن طريق اسمه كامال أو صفته أو صناعته أو محل إقامته وأن 

 .تطمئن المحكمة إلي أن الطاعن هو المقصود باإلذن 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧٢ الطعن رقم ١٤/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
إلذنين المستهلة بهما أوراق االتهام الماثـل أنهمـا خليـا تمامـا مـن اوكان الثابت من خالل  

وأنهمـا تعارضـا وتناقضـا مـع بعضـهما .. دالئل الجدية في اإلشارة بصدق إلـي الشـخص المقصـود 
وهـو مـا يجعلهمـا غيـر صـالحين .. علي نحو يقطع كال منهما بعدم صـحة وبطـالن األخـر الـبعض 

وذلــك علــي النحــو الــذي أكدتــه .. مــن المتهمــين أو تفتيشــه ليكونــا ســندا إللغــاء القــبض علــي أي 

 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
قـد خـال تمامـا ) .....( والمفتـرض أنـه يخـص المـتهم الثـاني -/-/-أن اإلذن األول والمؤرخ  

ـي الشــخص المقصــود  ـا .. مــن ثمــة عالمــات تشــير إـل وتــم .. فـقـط ) .....(فـقـد ورد االســم أحادـي
وهـو مـا ال يمكـن معـه القـول بـأن رقـم الهـاتف ) .....( يعرف علي الهاتف المتحرك رقـم الزعم أنه

وهـذا أمـر " بمنطقـة القصـيص بـالقرب مـن المقبـرة" كمـا زعـم بأنـه يتواجـد .. دليل إلثبات الشخصية 

السـيما وأن الثابـت أنـه لـم .. غير ثابت باألوراق وال دليل علي صحته بل أنه غيـر محـدد وجـازم 

 .توجه لذلك المسكن المجهول ولم يتم تفتيشه حتى بعد القبض علي ذلك المتهم يتم ال
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 ومن ثم 
ـمـن ثـمـة عالـمـات يمـكـن لعداـلـة الهيـئـة الـمـوقرة االطمئـنـان يضــحي ظــاهرا خـلـو ذـلـك اإلذن  

أي صـفة فقـد خـال مـن إثبـات .. معها إلـي أن المـتهم الثـاني هـو ذلـك الشـخص المقصـود بـاإلذن 

األمـر الـذي يقطـع بـأن الشـك .. أو صناعته أو حتى اسمه كـامال ه وتفتيشـه  المأذون بضبطللمتهم
 .بما ال يمكن االطمئنان إليه .. يفرض نفسه علي المطلع علي هذا اإلذن 

 احلقيقة الثانية 
خــال تمامــا مــن ثـمـة ذـكـر لوجــود شــريك للمــتهم المقصــود ـبـاإلذن أو أن هــذا اإلذن قــد أن  

ومــن مصــدر بــل جــاءت عباراتــه مؤكــده .. ل المنســوبة إليــه شخصــا يســاعده فــي ارتكــاب األفعــا

أن ذلــك المــتهم ســيقوم باســتالم كميــة المــواد المخــدرة ) علــي حــد الوصــف الــوارد بــه (موثــوق فيــه 
زعم بأنه بالبحـث والتحـري تأكـد واألكثر من ذلك أن مقدم طلـب اإلذن .. منفردا .. بقصد ترويجها 

 .نا أنها ليس للمتهم الثاني ثمة شريك في أفعاله أي أنه من المؤكد يقي.. من صحة ذلك 

 وهو ما يتعارض ويتناقض مع ما ثبت الحقا باألوراق 
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 احلقيقة الثالثة 
ليشـير أن ) ....(والمفتـرض أنـه يخـص المـتهم األول  -/-/-ثم يأتي اإلذن الثاني المـؤرخ  

فـي إشـارة مسـتترة .. شريك مجهول ) التي هي ذات األفعال المنسوبة للمتهم الثاني(له في أفعاله 

 .هو المتهم الثاني بأن ذلك الشريك المجهول 

 ان قد نسب للمتهم األول أنه يتعاطى املواد املخدرة فإذا ك

 ) مع الشخص ا³هول(واملؤثرات العقلية 
أن الشــخص الوحـيـد اـلـذي يعطــي المــتهم وكــان قــد ثـبـت ـبـاألوراق بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك  

 األمـر الـذي يؤكـد أن األخيـر هـو.. األول تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو المتهم الثـاني 
 .المقصود والمشار إليه باإلذن الثاني ) الباكستاني الجنسية(الشخص المجهول 

 ليس هذا فحسب 
أنـه قـرر بوضـوح تـام ) ...../ المقـدم (الثابت من خالل أقوال شاهد اإلثبـات األول بل أن  
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ـاني شــريكين ـفـي ـتـرويج المــواد المخــدرة  ـائم .. أن المتهمــان األول والـث وحـيـث أـنـه ـقـرر بأـنـه الـق

 .لتحري والبحث با

 فهو ما يؤكد 
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االتجـار وتـرويج المـواد المخـدرة المتهم الثاني هو مرتكـب جريمـة زعم بـأن :  فاألول
  .وال شريك له في ذلك.. والمؤثرات العقلية 

ولديـه .. التعـاطي والتـرويج المـتهم األول هـو مرتكـب جريمـة زعـم بـأن  : والثاني

 ) هو المتهم الثاني(شريك في ذلك 

 ليس هذا فحسب 

 ) .....(وهو االسم األول للمتهم الثاني وقد توصل إلي أول الغيث  :بل جاء األول 

 .ية ولم يذكر أسم له شخص مجهول باكستاني الجنسفقد وصفه بأنه  : أما اإلذن الثاني

 أضف إيل ذلك 

ـم يشــر : أن اإلذن األول  ـاني يتعــاطي المــواد المخــدرة أو مــن قريــب أو بعيــد ـل ـي أن المــتهم الـث إـل

 .المؤثرات العقلية 

ـاني  يتعاطـيـان الـمـواد المـخـدرة والـمـؤثرات عـلـي أن المــتهم الـثـاني ومعــه األول فـقـد أـكـد : أـمـا الـث

 العقلية

 احلقيقة الرابعة 
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فـي .. كـان فـي طريقـة السـتالم بعـض المـواد المخـدرة قرر اإلذن زعمـا بـأن المـتهم الثـاني  -١
 .م بأنه كان ذاهب للتسلي) علي فرض صحتها(حين أسفرت واقعة الضبط 

تحديد لشـخص المسـلم أو المسـتلم مـن في المعلومات الواهية الواردة بـاإلذن األول لم ترد  -٢

 .المواد المخدرة المتهم الثاني 

بـأن المـتهم األول كـان فـي طريقـة السـتالم المـواد بفرض صـحة مـا جـاء بهـذه المعلومـات  -٣

ـجـب الـتـروي ـفـإن ضــبطه قـبـل االـسـتالم ـلـن يفـيـد العداـلـة ـفـي ـشـيء ـبـل ـكـان ي.. المـخـدرة 
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ليــتم القــبض علــي المســلم والمســتلم والمــواد ) المزعومــة(لحــين حــدوث واقعــة االســتالم 

 .المخدرة 

حيث لو كانت قد تمت ألسـفرت عـن أن .. عدم إجراء أي تحريات .. أثبتت واقعة الضبط  -٤

بـل وكـان قـد .. ليس مواد مخـدرة فقـط .. المتهم الثاني يحوز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية 

 .ديد ماهية المواد المخدرة والمؤثرات المزعومة تم تح

 ملا كان ذلك 
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 ومن ثم 
بمــــا يجعلهمــــا غيــــر .. ٕيضــــحي ظــــاهرا بطــــالن هــــذين اإلذنــــين واســــقاط كــــال منهمــــا األخــــر  

 .صالحين كسند للقبض علي أي من المتهمين أو تفتيشه 

 : الدفع الثاني

 إبتناؤه علي  وذلك لعدم-/-/-بطالن اإلذن الثاني اخلاص باملتهم األول واملؤرخ 

 مثة دالئل كافية ولثبوت عدم صحة كافة املعلومات املبتورة السند الواردة فيه 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه 
كمـا ال  .. إال بعد ثبوت إدانتـه وفقـا للقـانون توقيع عقوبة جزائية علي أي شـخص ال يجوز

إال في األحوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا  أو حجزه أو حبسـه يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه

 .في القانون 

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت املادة 
اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة لمــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر  

 : في أي األحوال اآلتية علي ارتكابه جريمة
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 .في الجنايات : أوال 
 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة :ثانيا 
 : .....................ثالثا 

  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت املادة 
ٕ جـاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضـاره إذا لم يكن المتهم حاضـرا 

 .راد السلطة العامة ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أف

 هذا ومفاد النصوص أنفة البيان
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كمـا ال يجـوز للنياـبـة العامـة إصـدار إذن الـقـبض .. لـقـبض عليـه إذا كـان حاضــرا فـال يجـوز ا 
 .ٕوان هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطالن .. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم 

 فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
 بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي من المقرر أنه ال يضير العدالة إفـالت مجـرم مـن العقـاب

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه الحق 

 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

 وقضت حمكمة التمييز كذلك بأن 
 أن يقبـلـوا لمفروضــة قانوـنـا عـلـي ـمـأموري الضــبط القضــائيأن ـمـن الواجـبـات امــن المـقـرر  

وأن يقوموا بإجراء التحريـات الالزمـة عـن الوقـائع التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجـرائم 

التـي يعلـمـون بـهـا بـأي كيفـيـة كاـنـت وأن يتحصـلوا عـلـي جمـيـع اإليضـاحات واالـسـتدالالت المؤـيـدة 

 .ليهم لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إ

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤١٩ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (
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 كما قضي بأنه 
 بـل يجـب أن يقـوم البـوليس ال يكفي للقبض علي المتهم وتفتيشهمجرد التبليغ عن الجريمـة 

 علـي عـن تـوافر دالئـل قويـة ، فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات بعمل تحريات عما أشتمل عليـه الـبالغ
أن يقـبض  تحقيـق جنايـات ١٥ في الحـاالت المبينـة فـي المـادة فعندئذ يسوغ لهصحة ما ورد فيه ، 

 .علي المتهم وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 وكذلك قضي بأنه 
هو دفع جوهري يجب تمحيصـه أو الـرد عليـه  دالئل كافيه الدفع ببطالن القبض لعدم وجود 

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٩/٧/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
لبيان علي أوراق االتهام الماثل واإلجـراءات التـي تمـت فيـه وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة ا 

 -/-/-يتجـلـى وبوضــوح ـمـدي اـلـبطالن اـلـذي ـعـاب اإلذن الصــادر ـمـن النياـبـة العاـمـة بـتـاريخ .. 
ـل يمتــد عنــد اإلذن فقــط ال يقــف أثــرهوذلــك الــبطالن   ويســتتبع بالضــرورة بطــالن كافــة اإلجــراءات ـب

ذلك أن هذا اإلذن لـم يبنـي علـي أي تحريـات .. ي ذلـك اإلذن التالية عليه والمفترض أنها مبناه عل

 ال عباراتـه عامـة ومجهلـة وغامضـةبـل جـاءت  .. جدية أو دالئل كافية علـي إدانـة المـتهم األول
 وبالفعل فقد كشفت األوراق والتحقيقات عن عدم صـحة مـا جـاء بالطلـب.. يمكن االطمئنان إليهـا 

وهــو مــا يجعــل هــذا اإلذن معيــب بــالبطالن لألســباب .. ذن المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي اإل

 :اآلتية 

 السبب األول 
أن اإلدارة رئاسـة سـيادته قـد تلقـت .. ...../ المقـدم مـن السـيد العقيـد أنه قـد ورد بالطلـب  

مـا إذا كمـا لـم توضـح .. ولكنه لم يوضح تـاريخ تلقيهـا لهـذه المعلومـات أو مصـدرها .. معلومات 

بـل تعمـد !! غيـره  المجهـول ال يحمـل ضـغينة أو خصـومة مـع المـتهم األول أو كان ذلـك المصـدر
 ) .علي فرض وجوده(إخفاء ذلك المصدر 
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 السبب الثاني 
 " .....: أـمـــام .. متواـجـــدان حالـيـــا ورد بطلـــب اإلذن أن الـمـــتهم األول واألخــــر المجهـــول  

أنه قـد لك يزعم محرر الطلب ومع ذ) وهو ذات مكان الضبط والقبض والتفتيش(بشارع دبي العين 

 .تم التحري والبحث والتأكد من صحة المعلومات 

 والسؤال هنا 
 حــال كـيـف ومـتـي ـتـم البـحـث والتـحـري ـعـن صــحة تـلـك المعلوـمـات المجهوـلـة المصــدر ؟؟ 

وذلـك ..ثم تـم تنفيـذه .. ثم صدر اإلذن .. كونها أكدت بأن المتهم األول متواجدا بالمكان المـذكور 
 .فهل يعقل أن ثمة تحري أو بحث قد تم للتأكد من هذه المعلومات ؟؟.. ائق قليلة كله خالل دق

 لثالسبب الثا
فما هو " موثوقة المصدر " وصف المعلومات الواهية الواردة فيه بأنها  بالطلب أنه قد ورد 

وهـل بـين ذلـك المصـدر ثمـة .. وما هـو مصـدر ثقـة محـرر المحضـر فيهـا مصدر هذه المعلومـات 
ت أو نزاعــــات ـمـــع أي مـــن المتهـمـــين ـمـــن شـــأنها احتـمـــال النكاـيـــة بهـــم واالدعــــاء عـلـــيهم ـمـــن خالفـــا
 !.عدمه؟

 وهل يف األوراق 
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 أوراق هذا االتهام من املؤكد أن 

 خلت من إثبات خلو املصدر من هذه الصفات 
كمــا خلــت مــن ثمــة ســبب يجعــل اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات ممثلــة فــي الســيد مقــدم  

لدرجـة أنهـا ال تقـوم بـإجراء أي بحـث أو تحـري المصـدر بـذلك تـولي ثقـة عميـاء .. الطلب للنيابة 

فقـد وردت .. قد تـم إجرائـه صور أن ثمة تحري أو بحث حيث أنه من المستحيل ت.. عما يدلي به 

ارع دبـي بشـ.. �א"!ن�أن المـتهم األول وأخـر مجهـول يتواجـدان ) بحسب ما جاء بالطلب(المعلومات 

التوجـه إلـي ثـم تـم .. ثم تم الزعم بأنه قـد أجـري بحـث وتحـري وتأكـدت هـذه المعلومـة ..  العين –
طلبه إلي اإلدارة واالنتقـال بـالقوة المرافقـة إلـي ثم عاد .. ن ثم صدر اإلذ.. النيابة الستصدار اإلذن 

 !!.المتهمين في انتظارهم ؟.. ليجد السادة رجال الشركة .. ذات المكان الوارد بالمعلومة 
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 وهذا كله يستحيل عقال ومنطقا 
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 رابع السبب ال
ولعـلــه مـــن اـلــدالئل المـــذكورة عـلــي عـــدم إجـــراء ثمـــة تحـــري أو بحـــث حـــول تـلــك المعلومـــات �

فـهـل مـجـرد تواـجـد الـمـتهم بأـحـد .. أنـهـا ـلـم تتضــمن ثـمـة دلـيـل عـلـي صــحتها .. مجهولـة المصــدر 

ومعه شخص أخر مجهول يشير من قريـب أو بعيـد إلـي انهمـا يتعاطيـان ) مول(لمراكز التجارية ا

 .بل ويقومان بترويجها .. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 فإذا كان األمر كذلك 
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  امسالسبب اخل
ومن أهم األدلـة علـي عـدم إجـراء أي تحريـات أن الطلـب المقـدم إلـي النيابـة للحصـول علـي  

ف شريك المتهم األول في الجـرائم المنسـوبة إليهمـا علـي خـال(لم يشمل اسم المتهم المجهول إذنها 
 ) .الحقيقة

 فإذا كان املصدر ا³هول 

 قد توصل إيل اسم املتهم األول رباعيا وإيل جنسيته 

 وإيل ماركة سيارته ولونها 

 فكيف 

 مل يستطيع التوصل إيل أي معلومات أو صفات تشري 

 إيل شخصية الشخص ا³هول الذي يرفقه 
حسبما تم الزعم في طلب ( السابق التحري عنه أنه المتهم الثانيوالذي تبين بعد ذلك  

 !!.؟) .....(وتوصل إلي أن اسمه ) -/-/-اإلذن األول المؤرخ 
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  سادسالسبب ال
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 وهو األمر الذي يؤكد 
أن تـلــك المعلومـــات مشـــكوك ـفــي صـــحتها بمـــا كـــان يســـتوجب إجـــراء تحـــري وبحـــث جـــديين  

 .وهو ما لم يتم .. إلثبات صحتها 

 سابعالسبب ال
ويقـوم مواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة ، ورد بطلب اإلذن زعما بأن المتهم األول يتعاطى ال 

فـلـم ـيـتم ضــبط الـمـتهم حــال .. وـهـو أـمـر ـلـم يثـبـت تماـمـا ـبـاألوراق .. بترويجـهـا عـلـي المتـعـاطين 

فكيـف إذن وقـف محـرر .. الترويج ولـم يـتم القـبض علـي أي شـخص مـن المزعـوم التـرويج لهـم 

 !!!.الطلب علي صحة ما سطره ؟؟

  ثامنالسبب ال
ماهية المواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة .. لومات المزعوم أنها موثوق فيهـا يرد بالمعلم  

كمـا لـم تـتم اإلشـارة .. بـل وترويجهـا علـي اآلخـرين ) ومرافقيـه(المزعوم تعاطيها من المتهم األول 
.. بـل تركـت هـذه األمـور للصـدفة .. مخزنـا لهـذه الممنوعـات إلي المكان الذي يتخذه المتهم األول 

 .ا يقطع بعدم التحري والبحث عن مدي صحتها من عدمه وهو م

 تاسعالسبب ال
ـلـم تفصــله عــن اإلذن الســابق علـيـه ) الخــاص ـبـالمتهم األول(عـلـي اـلـرغم مــن أن هــذا اإلذن  

هـو .. ومـن المفتـرض أن مجـري التحريـات عنهـا .. سـوي سـاعات قليلـة ) الخاص بـالمتهم الثـاني(

 أنهمــا ـقـد تضــاربا وتناقضــا عـلـي نحــو أســقط كــال منهمــا األخــر إال.. ) ...../ المـقـدم(ضــابط واـحـد 
 ) .علي النحو السالف بيانه تفصيال(

  عاشرالسبب ال
فقـــد عجـــزت التحريـــات أنـــه بفـــرض صـــحة واقعـــات االتهـــام الماثـــل ونســـبتها للمـــتهم األول  

ن حــائزا ســواء ـكـا(المزـعـوم إجرائـهـا ـعـن التوصــل إـلـي أن الـمـتهم األول مـجـرد ناـقـل للـمـتهم الـثـاني 
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 .ومن ثم فال جريمة يمكن نسبتها للمتهم األول ) مواد مخدرة من عدمه

 ليس هذا فحسب 
فـإن التحريـات قـد عجـزت عـن التوصـل ومع استمرار الفرض المنكـور بصـحة هـذا االتهـام  

ٕإلي أن حيازة المتهم األول للمواد المخدرة كانت حيازة مجردة من أي قصـد وذلـك بـاعتراف واقـرار 
 .الثاني بأن كل ما تم ضبطه من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عائده إليه المتهم 

 ملا كان ذلك 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
 فــي أو تــأذن بإجرائــهمــن المقــرر أنــه يشــترط لصــحة التفتــيش الــذي تجريــه النيابــة العامــة  

هــو أن يـكـون رجــل الضــبط القضــائي ـقـد عـلـم ـمـن تحرياـتـه مســكن المــتهم أو مــا يتصــل بشخصــه 

خص معـين وأن تكـون هنـاك مـن الـدالئل واألمـارات واستدالالته أن جريمة معينة قد وقعت من ش

الكافيـة أو الشـبهات المقبولـة ضـد هـذا الشـخص ـمـا يبـرر التعـرض لحريتـه أو لحرمـه سـكنه ـفـي 

 ، وكــان تـقـدير حدـيـة التحرـيـات وكفايتهــا إلصــدار األمــر ســبيل كشــف مبـلـغ اتصــاله بتـلـك الجريـمـة
يـهــا إـلــي ســـلطة التحقـيــق تحـــت إشـــراف ـبــالتفتيش هـــو ـمــن المســـائل الموضـــوعية الـتــي يؤكـــل األمـــر ف

 .محكمة الموضوع 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٧ الطعن رقم ٣١/١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (
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 : الدفع الثالث

األقوال املنسوبة للمتهمني األربعة واملفرتض أنها صادرة عنهم تثبت بطالن 

) ول وأخر جمهولبشأن املتهم األ (-/-/-اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 . ملخالفته للحقيقة واستحالة تصور ما سطر به وبالطلب املقدم الستصداره 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد كــان يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن إذا  

يـد أنهـا محصـت الـدعوى التهمة إلي المتهم كي تقضي بالبراءة مـادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يف

ووازـنـت بينهــا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت وأحاـطـت بظروفـهـا وأدـلـة الثـبـوت فيـهـا ـعـن بصــر وبصــيرة 
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام ومن ثـم ينحـل الظـن علـي الحكـم المطعـون 

 .فيه جدال موضوعيا ال يثار أمام محكمة التمييز 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٧ الطعن رقم ٧/٢/٢٠١١خ محكمة تمييز دبي بتاري(

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي واقعـــات ومـــدونات وأوراق االتهـــام الماثـــل  

يتجلى ظاهرا أن األقوال المنسوبة للمتهمين جميعا تؤكد عـدم صـحة مـا هـو مسـطر بـإذن النيابـة 

  .-/-/-العامة المؤرخ 

 مني القول بأنهمفقد نسب للمته
ـد تجمعــوا   ـم توجهــوا .. المــواد المخــدرة وتعــاطوا جميعــا بالســكن الخــاص بــالمتهم األول ـق ـث

وحـال مـرورهم بـالكمين .. نحو إمارة الشـارقة .. مستقلين السيارة الخاصة بالمتهم األول .. جميعا 

شخصـــيا وتفتـــيش وتفتيشـــهم .. ثـــم اســـتيقافهم ..  العـــين –بشـــارع دبـــي  " ....." الموجـــود أمـــام  
 .ثم القبض عليهم جميعا السيارة 

 وهذا ما يؤكد عدم صحة ما ورد بإذن النيابة العامة 
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 ومن ثم 
فقــد تأكــد يقينــا عـــدم صــحة مــا ـتــم تســطيره بالطلــب الصــادر بـنــاء عليــه إذن النيابــة العاـمــة  
 األصـــول الســـيما وأـنــه ـمــن..  وعـــدم اتفاـقــه مـــع الواـقــع ومخالفـتــه للثاـبــت ـبــاألوراق -/-/-المـــؤرخ 

ـي  والثواـبـت أـنـه حينمــا يـقـرر المــتهم بميـعـاد ومـكـان الـقـبض علـيـه وتفتيشــه فإـنـه يـكـون أـقـرب إـل

 .المصداقية ذلك أنه ال يعلم أثر ذلك علي صحة اإلجراءات 

 واألقوال املنسوبة للمتهمني األربعة 
علي نحو ما سلف بيانه تؤكد عدم صحة مـا هـو مسـطر بطلـب الحصـول علـي إذن النيابـة  

 . بما يقطع بأنه إذن باطل قائم علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون-/-/-مؤرخ ال

 : الدفع الرابع

بطالن القبض علي املتهم األول وتفتيشه وذلك لثبوت بطالن اإلذن الصادر من 

 ولعدم توافر حالة من حاالت التلبس التي تربر -/-/-النيابة العامة واملؤرخ 

 . ما جيعل هذين اإلجراءين باطلني وهو.. القبض والتفتيش 

  من الدستور بقوهلا ٢٦حيث أنه من القواعد الدستورية ما نصت عليه املادة 
و تفتيشـه أو أالحرية الشخصية مكفولـة لجميـع المـواطنين ، وال يجـوز القـبض علـي أحـد  

 حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

 باملادة التاسعة مـن قـانون اإلجـراءات فقد أشرنا سلفا إيل ما جاء.. ونفاذا لذلك 

 اجلنائية التي قررت 
ــي األحـــوال وبالشـــروط  أو حجـــزه أو حبســـه تفتيشـــه عـلــي أحـــد أو ال يجـــوز الـقــبض  إال ـف

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـن النيابـة التي يستوجبها القانون لمشروعية القبض علي المـتهم وتفتيشـه هـو صـدور  

هـذا اإلذن صـحيحا بـل اسـتوجب المشـرع أن يكـون  .. ليس هـذا فحسـب.. لعامة بضبطه وتفتيشه ا

علي تحريـات جديـة ودالئـل كافيـة  – كما أشرنا سلفا – إال إذا كان مبنيا وهو ما ال يكون كذلك ..

 .ٕواال كان باطال .. علي ارتكاب المتهم للجريمة 
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 -/-/- العامة بتاريخ وهذا عني ما شاب اإلذن الصادر من النيابة

 حيث جاء باطال لعدم إبتنائه علي حتريات ودالئل كافية تربر إصداره 
قد تم نفـاذا لهـذا اإلذن الباطـل األمـر  األول تهموحيث أن القبض علي الم.. لما كان ذلك  

فلـيس هنـاك   ..الذي يبطل هذا اإلجراء وكذا إجراء التفتيش إلجرائهمـا بغيـر مقتضـي مـن القـانون
  .كما لم يدع مدعي بأنه كان في حالة تلبس.. ن صحيح من النيابة العامة إذ

 وهو ما يؤكد بطالن إجراءي القبض والتفتيش اللذين متا 

 يف حق املتهم األول 

 نفاذا ملا استقرت عليه حمكمتي النقض والتمييز حيث قضت بأن .. وهذا 
ٕ واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه  ،القبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .يوجب نقضه 

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

 كما نصت صراحة بأن 
حكمـــة أن الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي الم 

وكان ال يكفي لسالمة الحكم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، 

 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

ـيــــق جمـلــــة المـفــــاهيم القانونـيــــة أنـفــــة اـلــــذكر عـلــــي أوراق وبتطب 

 علــي نحــو مــا –يتجلــى ظــاهرا أنــه طالمــا ثبــت .. االتهــام الماثــل 

  .-/-/- بطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة في -تقدم 
 وطاملا مل تتوافر حالة من حاالت التلبس 

 الواردة حصرا بالقانون 
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 يكمل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة ضمائم متساندةاألدلة في المواد الجزائية  
ف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل عرتالحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر بالمحكمـة 

في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلي أن هذا الدليل غيـر 

 .قائم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ٢٠/١٢/٢٠١٢محكمة التمييز بتاريخ (

  :دفع اخلامسال

علـي ترتيبا علي بطالن إذن النيابة العامـة الصـادر بـالقبض والتفتـيش هذا و

بطـالن .. فإن ذلك يستتبع وفقا ملا اسـتقر عليـه قضـاء التمييـز .. املتهم األول 

كافة اإلجراءات واألدلة التي كانت وليدة إذن نيابة باطل ويتعني القضاء بـرباءة 

 .األول من االتهام املنسوب إليه تهم امل

 واملتواتر عليه يف قضاء احملاكم العليا أن .. ت فالثاب

ن المـقـــرر أن الـقـــبض والتفتـــيش إذا حصــــال بغـيـــر إذن مـــ 

 .يكونا باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 
 ) جزاء٢٠٠٦ لسنة ٥٦٧ الطعن رقم ٧/١١/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات املقام استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل رر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا من المق 

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

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤لطعن رقم  ا١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي مـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه
 .لباطل وعدم االعتداد به في إدانتهالطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض ا



 ٢٢٤

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل

 الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون نالحكــم بــبطال
 مطلق القبض عليه والتقرير ببطالن ما تاله متصال به ومترتبا عليه ألن مـا هـو يعد إبطالضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا الزم باالقتضاء العقلي والمنطقي ال يحتاج إلي بيان
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  أيضا بأنوكذا قضت 

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 ومن ثم 
 األول وآخـــرين مـــن هـــذا تهمفـــإن مقتضـــي مـــا تقـــدم جميعـــه أـنــه قـــد تحـــتم القضـــاء ببـــراءة المـــ 

لـم يرسـم شـكال معينـا خـاص يصـوغ فيـه ه لمن المقرر أن القانون وحيث أناالتهام الباطلة إجراءاته 
فمـتـي ـكـان مجـمـوع ـمـا أورده الحـكـم بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا ، 

 كافـيـا ـفـي تفـهـم الواقـعـة وظروفـهـا حـسـبما استخلصــتها –كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي اـلـدعوى المطروـحـة 

 . وينفي عن الحكم قاله القصور المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧١ الطعن رقم ٢١/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت أن تسلســل إجــراءات االتهــام الماـثــل بــدءا مــن تلقــي المعلومــات وعــدم التحـــري  
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إلذن مخالـفـا للحقيـقـة نيابـة دونـمـا دالـئـل كافـيـة ومـرورا بـكـون هــذا ام إصــدار إذن ـثـ.. والبحـث بشــأنها 
والثاـبـت ـبـاألوراق وأـقـوال المتهمــين وصــوال ـلـبطالن الـقـبض والتفـتـيش المجرـيـان بـنـاء عـلـي ذـلـك اإلذن 

.. األمر الذي يقطـع بـبطالن أي دليـل قـد يسـتمد مـن كافـة هـذه اإلجـراءات الباطلـة .. المبتور سنده 
 .بما يسلس بالضرورة إلي براءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 :دفع السادس ال

بطالن الدليل املستمد من أقوال شـهود اإلثبـات لكـونهم القـائمني بـإجراءات 

فاألـصـل أـنـه ال يعـتـد .. التـحـري والـقـبض والتفـتـيش الثاـبـت بطالنـهـا مجيـعـا 

  .بشهادة من قام باإلجراء الباطل 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
دم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه ع 

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين ال  وبالتالي فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـه منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي لمــ 

 ، ولمــا كاـنـت وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـلدلـيـل يكــون مســتمدا مـنـه ، 
الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة 

 .ن الطاع
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ات وحيث أن كافة اإلجراءات التي قام بها شهود اإلثب.. هذا 

 قد شابها البطالن بدءا من تلقي املعلومات املعدومة السند واملصدر 

 ومرورا بعدم إجراء حتريات حوهلا وصوال إلجراءي القبض والتفتيش 

 وهو األمر الذي يؤكد بطالن الدليل الذي قد يستمد من أقوال الشهود 

 القائمني بتلك اإلجراءات الباطلة 
لراهن من أساسه إذ يصبح بال سند وال ركيزة يمكن التعويل وهو األمر الذي يهدم االتهام ا 
 .ومن ثم يحق للمتهم األول طلب البراءة مما هو مسند إليه .. عليها 

 :دفع السابعال

بطالن قرار اإلحالة الصادر عن النيابة العامـة فيمـا تضـمنه مـن إلصـاق وصـف 

املؤكدة علي انتفاء هذا الرتويج واالجتار باملتهم األول رغم تعدد األدلة واحلقائق 

الوصف عنه ، وعلي األخص اعرتاف املتهم الثاني بأن كافـة املضـبوطات عائـدة 

 .بناء علي تعليمات شخص مسجون  –مبفرده  –إليه وأنه يقوم برتوجيها 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
اضي الموضوع بحرية واقعة مادية يستقل قفي المواد المخـدرة قصد االتجار من المقرر أن  

التـقـدير فيـهـا ، إال أن ذـلـك مشــروط ـبـأن ـتـورد ـمـن الوـقـائع والـظـروف ـمـا يكـفـي ـفـي الدالـلـة عـلـي 

، لما كان ذلك وكان مـا أورده توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها 
مشــــوبا الطــــاعن الحكــــم االبتــــدائي المؤيــــد بــــالحكم المطعــــون فيــــه لبيــــان قصــــد االتجــــار فــــي حــــق 

باالضطراب والغموض وجاء في عبارات معمـاة ال يبـين منهـا تـوافر هـذا القصـد فـي حـق الطـاعن 

مما يشوبه بالقصور الذي يعجـز محكمـة التمييـز عـن إعمـال رقابتهـا علـي تطبيـق القـانون علـي 

 .مما يتعين معه نقضه واإلحالة دون حاجه للتعرض لباقي أسباب الطعن الوجه الصحيح 
 )  جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٧٥ الطعن رقم ١٢/١١/٢٠٠٥مة تمييز دبي بتاريخ محك(
 )  جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٥٥ الطعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل إحراز المخدر أو حيازته بقصد االتجار  

ٕواحراز المخدر بقصد مناط المسئولية في جريمة حيازة وطالما أن يقيمها علي ما ينتجها ، فيها 
رهين بثبوت هذا القصد باإلضافة إلي سائر عناصر تلك الجريمة االتجار أو االشتراك فيها ، 



 ٢٢٧

 .وسواء كان االتجار لحساب نفسه أو لحساب الغيرثبوتا فعليا ال افتراضيا في حق الجاني ، 
 )  جزاء٢٠٠٣ لسنة ١٢١ رقم  الطعن٢٤/٥/٢٠٠٣محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة األصول والثوابت القانونيـة أنفـة الـذكر علـي واقعـات وأوراق االتهـام الماثـل  

والتـرويج فـي يتجلى ظاهرا أنها قد خلت تماما من ثمة دليل ينتج عنه القول بتوافر قصـد االتجـار 
دت الـدالئل عـلـي انتفـاء هـذا الوصـف عـن الـمـتهم فقـد تعـد..  بـل عـلـي العكـس.. حـق المـتهم األول 

فيمــا تضـــمنه مــن إلصـــاق ذـلــك بـمــا يبـطــل أـمــر اإلحالــة الصـــادر ـمــن النياـبــة العاـمــة األول تمامــا 
 :والدالئل علي عدم انعقاد هذا الوصف كالتالي .. الوصف بالمتهم األول 

 الدليل األول 
ـبــأن كاـفــة .. مراحـــل هـــذا االتـهــام فــي كاـفــة .. ٕواـقــراره صـــراحة .. الـمــتهم الـثــاني اعـتــراف  

واـنــه اتـفــق مـــع شـــخص .. عاـئــدة إلـيــه .. ء المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات العقلـيــة ســـواالمضـــبوطات 
علي ترويجها علي أشخاص بعيـنهم يبلغـه بهـم وبموعـد مقـابلتهم مسجون بالسجن المركزي بـدبي 

 .ذلك الشخص السجين 

 ملا كان ذلك 
 قريـب أو بعيـد إلـي اشـتراك المـتهم األول معـه فـي تلـك وحيث لـم يشـر المـتهم الثـاني مـن 

يستعين بالمتهم األول لنقله بسـيارته الخاصـة  .. و5�����ط�.. األفعال التي أكد أنه يأتيها وحده 

 .من مكان إلي مكان دون علم األخير بما يحمله أو يحوزه أو يحرزه المتهم الثاني 

 فاملتهم األول ها هنا كسائق التاكسي 
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 هذا 
ـة  ـث أن القاعــدة األصــولية تقــول بــأن االعتــراف ســيد األدـل وحـي

وتاجهــا ، وأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة المطلقــة فــي األخــذ 

عدل عنـه بعـد ٕباعتراف المتهم في أي من أدوار التحقيق ، وان 

 ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٤٠٤ الطعن رقم ٢٠/٩/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (



 ٢٢٨

 ومن ثم 
يســتقيم اعـتـراف المــتهم الـثـاني دـلـيال دامغــا عـلـي انتـفـاء وصــف االتجــار والـتـرويج عــن المــتهم  

 .ن األول بما يعيب أمر اإلحالة في هذا الشأ

 الدليل الثاني 
فهمــا ـقـد نفـيـا .. أن أـقـوال المتهـمـين الثاـلـث والراـبـع عضــدت ـمـا اعـتـرف ـبـه الـمـتهم الـثـاني  

يتحصل علي المـواد تماما عن نفسهما وصف الترويج واالتجار وأكد علي أن المتهم الثاني هو من 

بالسـجن المركـزي بـدبي تأتي لـه مـن أحـد السـجناء بناء علي تعليمات .. المخدرة والمؤثرات العقلية 
 .ثم يقوم بتوزيعها بناء علي تعليمات تأتيه بذات الطريقة .. 

 وأكدا علي أن املتهم الثاني 
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 وهذا يعد دليل 
أخر علي انتفاء وصف الترويج واالتجار في حق المتهم األول بما يعيب أمـر اإلحالـة محـل  

 .هذا االتهام في هذا الشأن 

 الدليل الثالث
ـد كــل البعــد عــن وصــف   ـه بعـي ـه بأـن ـات والمــتهم األول يتمســك ـفـي أقواـل مـنـذ فجــر التحقيـق

 بأنه يقوم بتوصيل المتهم الثاني مـن مكـان إلـي أخـر حينمـا وأن دوره يقتصر.. االتجار أو الترويج 
وذلك دونما أن يعلم شيئا عمـا .. وذلك مقابل أجره توصيل يتحصل عليها منه .. يطلب منه ذلـك 

 .فهو أمر ال شأن له به .. يحمله أو يحرزه 

 حىت املرة الوحيدة التي تعاطي فيها مادة خمدرة كانت بتحريض 

 لذي دفعه حنو تعاطي شيء ال يعلم ماهيته من املتهم الثاني ا

 الدليل الرابع 
ت الـتـي وصــلت إـلـي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات والصــادر بشــأنها إذن أن المعلومــا 

لـم ) .. علـي فـرض صـحتها(وتفتيشه ) .....( بضبط المتهم الثاني -/-/-النيابة العامة بتاريخ 

ـد إـلـي المــتهم األول  ـاني ـفـي إحــراز المــواد تشــر مــن قرـيـب أو بعـي ـه يشــترك مــع المــتهم الـث أو أـن

 .المخدرة وترويجها 



 ٢٢٩

 وهو األمر الذي يؤكد 
انتفاء هذا الوصف عن ذلك المتهم األول الـذي تـم الـزج بـه فـي بـراثن هـذا االتهـام دون ذنـب  

 .سوي أنه أولي صديق له ثقة دون أن يدري انه يتعامل في الممنوعات .. جناه 

 مجيعهملا كان ما تقدم 
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 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٢٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم 
مــن إلصــاق فيمــا تضــمنه الصــادر عــن النيابــة العامــة بطــالن أمــر اإلحالــة يتجلــى ظــاهرا  

ـوافر هــذا الوصــف .. لوصــف التــرويج بــالمتهم األول  ـي ـت ـل عـل ـاألوراق ثمــة دلـي دونمــا أن يكــون ـب

وهـو األمـر الـذي يحـق معـه لألخيـر طلـب البـراءة ممـا هـو مسـند .. وانعقاده في حـق المـتهم األول 
  .إليه

 :دفع الثامن ال

بطالن الدليل املستمد من تقرير اإلدارة العامة لألدلة اجلنائيـة وعلـم اجلرميـة 

ـم  ـؤرخ يف .....-ك...../...../رـق ـص -/-/- واـمل ـوص فـح ـبوطات  خبـص ـك .. املـض وذـل

لوجود اختالفات جوهرية بني املضبوطات املوصوفة مبحضر الضبط وتلـك التـي 

 .ائية من حيث العدد واألوزان جري عليها الفحص باألدلة اجلن

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن
األصــل أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم  

 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
حكــام الجنائـيـة إنمــا تبـنـي عـلـي ســند مســتمد مــن أوراق اـلـدعوى ـفـإذا أـقـيم الحكــم عـلـي دلـيـل األ 

 .ليس له أصل باألوراق كان باطال ال بتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (



 ٢٣٠

 ملا كان ذلك 
ن يتضــــح أن المضــــبوطات الـتـــي ـتـــم ضــــبطها ـلـــدي كــــل مــــ.. وباســــتقراء محضــــر الضــــبط  

بدءا مـن السـيارة العائـدة للمـتهم األول ومـرورا بالشـاحنة التـي .. المتهمين وفي األماكن المختلفة 

.. وصـوال إلـي مسـكن المـتهم األول .. يقودها المتهم الثالث والشاحنة التي يقودها المتهم الرابع 
 :بيانها كالتالي يتضح أنها وضعت في خمسة أحراز 

 اجلزر األول 
الهيـروين تحـوى مسـحوق لـه مظهـر ..  كبسولتين مغلفتين وثالثـة مفتوحـة وقد احتوى علي 

وهـــي مـــا تـــم ضـــبطها بالســـيارة العائـــدة للمـــتهم األول بعـــدما وضـــعها المـــتهم الثـــاني بعلبـــه ( المخـــدر
 ) .المحارم

 ووزنت بأنها 

 جرام مبيزان اإلدارة ) ٢٣ر٠٩(حوايل 

 اجلزر الثاني 
وهـي التـي ضـبطت بسـيارة المـتهم األول بعـدما (قـاء عدد مـن األقـراص الزروقد احتوى علي  

 ) .وضعها المتهم الثاني

  قرص٤٣وعددها 

 اجلزر الثالث 
والتـي ( الهيـروين المخـدرتحوى مسحوق لـه مظهـر كبسولة ) ٤٥(الذي يحتوى علي عدد و 

 ) .ضبطت بالشاحنة التي يقودها المتهم الثالث

 ووزنت مجيعها  

 جرام ) ٣٨٦ر٢٥(حوايل 

 الرابع اجلزر 
 ).ضبطت بالشاحنة التي يقودها المتهم الرابع(األقراص زرقاء اللون ى عدد من حتوى عليو 

  قرص ١٥وعددها 

 اجلزر اخلامس 
والتـي (كبسولة تحوى كـل منهـا مسـحوق لـه مظهـر الهيـروين المخـدر ) ٦( عدد حتوى علييو 

 ) .ضبطت بمسكن المتهم األول



 ٢٣١

 ووزنت مجيعها 

  جرام ) ٤٨ر٥٧(حوايل 
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 حيث وصف التقرير االحراز أنفة الذكر 

 بوصفه العينة وأوضح بيانها كالتايل 

 .جرام كما ورد بمحضر الضبط ) ٢٣ر٠٩(وليس .. جرام ) ٢١ر٤٩(وزنت ب : العينة األويل 

 قرص كما ورد بمحضر الضبط ) ٤٣(وليس .. قرص ) ٣٩(عدت أقراصها ب  : العينة الثانية

جرام كما ورد بمحضر ) ٣٨٦ر٢٥(وليس .. جرام ) ٣٦٨ر٦٧(وزنت ب : العينة الثالثة 
 .الضبط

 .وهي الوحيدة المطابقة لمحضر الضبط .. قرص ) ١٦(عدت أقراصها ب : العينة الرابعة 

جرام كما ورد بمحضر ) ٤٨ر٥٧(وليس .. جرام ) ٤٨ر٦٨(وزنت ب  : العينة اخلامسة
 .الضبط 

 ومما تقدم مجيعه 
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 واألكثر من ذلك 
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 وال شك أن اجلرام الواحد يف املادة حمل هذا االتهام اهلريوين

 ميثل جرمية يف حدا ذاته 
ختالفــات الواضــحة يتضــح مــدي العبــث بالمضــبوطات علــي نحــو يؤكــد انتفــاء ومــن هــذه اال

 .بما يقطع ببراءتهم جميعا مما هو مسند إليهم .. صلة أي من المتهمين بها 

 :دفع التاسع ال

فضال عن كونـه .. االتهام املاثل غري قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون 

 لواقعة حسبما وصفتها النيابة العامة معيب بعدم املعقولية واستحالة تصور ا

 إيل أن حمكمة التمييز املوقرة قررت بأن .. أشرنا سلفا 
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 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ٨٧ ، ٨٣ ، ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي كذلك بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي يكفي في المحاكمات الجنائية  

ن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها إذ المرجع في ذلك إلي ما تطمئالمتهم كي تقضي له بالبراءة 
والتي قام وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى 

عليها االتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم ، أو داخلتها الريبة في صحة 
 .عناصر اإلثبات 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 سند األول ال
أنهم قد تجمعوا بمسكن المتهم إلي أن كافة المتهمين قد أجمعوا في أقوالهم ..  سلفا أشرنا 

 –ولدي الكمين الكائن بشارع دبي .. ومن هناك انطلقوا متوجهين إلي إمارة الشارقة .. األول 



 ٢٣٣

وبتفتيشهم بغير مقتضي .. تم استيقافهم من قبل رجال الشرطة  " ....." العين ، وتحديدا أمام 

 .لقانون والقبض عليهم من ا

 وهذه الواقعة تتفق مع العقل واملنطق 
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 فما كان منه حسبما يزعم 
   المــؤرخثــم دون طلبــه !! وبحــث لهــذه المعلومــات وتبــين لــه صــحتها إال أن أجــري تحريــات  

فحـة لـإلدارة العامـة لمكاثـم توجـه .. إلـي النيابـة العامـة واستحصـل علـي اإلذن ثم توجه  .. -/-/-
 ) .مكان الضبط(إلي حيث تواجه المتهم األول ثم توجه .. المخدرات واصطحب القوة الالزمة 

 ليجده مع املتهمني الثالثة اآلخرين 

 !!!يف انتظاره للقبض عليهم ؟
ـك .. وهــو مــا ال يتفــق مــع العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور   ـي ذـل ـيس أدل عـل مــن قــول .. وـل

نــه توجــه بــالقوة الالزمــة إلــي حيــث مكــان المتهمــين واســتعان أ) شــاهد اإلثبــات األول(الضــابط 

 .بالدورية الموجودة بالمكان للقبض عليهم 

 فإذا كان لديه قوة 
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 لعل ما تقدم مجيعه 
يقطــع ـبـأن ظــالل الشــك والريـبـة تحــيط بواقعــات االتهــام الماـثـل وعـلـي األخــص واقعــة الضــبط  

 . بطل االتهام الراهن برمته – والحال كذلك –التي إذا بطلت 

 سند الثاني ال
ـبـل .. ـيـة أنـفـة اـلـذكر ـلـم يكـتـف الســيد ضــابط الواقـعـة بتـلـك الرواـيـة المتســمة بـعـدم المعقول 

حيث زعم بأنه مـا أن قـام بـالقبض علـي المتهمـين .. استرسل بما هو أكثر منه انعدام للمعقولية 



 ٢٣٤

 .وضبط ما بحوزة المتهم الثاني داخل السيارة 

 حىت قرر له املتهم الثاني 
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 وهو أمر ال يتفق متاما مع العقل واملنطق 
طواعـيـة وـبـدون أي ضــغط أو إـكـراه باإلرشــاد عــن أشــياء ـكـان مــن أن يقــوم المــتهم الـثـاني  

ذا االتهـام األمر الذي يؤكـد أن ظـالل الشـك يحـيط بهـوهو .. الصعب بل والمستحيل الوصول إليها 
 .ويجعل للواقعة صورة أخري بخالف ما حاول السيد الضابط رسمها باألوراق 

 سند الثالث ال
إـجـراء ثـمـة معايـنـة لمـسـكن الـمـتهم ـفـإن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن .. واألكـثـر مـمـا تـقـدم جميـعـه  

طها علي الرغم من أنـه المـتهم الرئيسـي فـي هـذه الواقعـة وكافـة المضـبوطات المزعـوم ضـب.. الثاني 
وبالرغم من ذلك ال يتم تفتيش مسـكنه ورغـم وجـود إذن مـن النيابـة .. لدي جميع المتهمين تعود إليه 

 .العامة بذلك 

 ومن ثم 
ومـن جـمـاع مـا تـقـدم يضــحي ظـاهرا أن واقعــات االتهـام الماـثـل يعيبـهـا انعـدام المعقولـيـة وعــدم  

عة تصور أخـر مخـالف تمامـا لمـا تصور حدوثها علي النحو الموصوف باألوراق بما يقطع بأن للواق
 .هو ثابت باألوراق 

  فع العاشر دال

عـن اختـاذ حيـث تقاعسـت حتقيقـات النيابـة العامـة يف االتهـام الـراهن قصور 

إجراءات كان من الالزم اختاذها حىت تتجلي احلقيقـة أمـام النيابـة العامـة مبـا 

د مـن مت بعاواسـت عـالاجلرميـة فارتكـب مـن يساعدها علي توجيه االتهام إيل 

 .األول تهم املالزج بأمسائهم فيه ظلما وعدوانا وعلي األخص 

 بداية

   من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن٣٣فإن املادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامةأعض -١



 ٢٣٥

 ............ ضباط الشرطة و -٢

  قانون ذاته علي أن من ال٣٠وقد نصت املادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

 والتي ترد إليهم في شـأن يقبلوا التبليغات والشكاوى مأموري الضبط القضائي أن يجب علي 
ٕائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل الجر

تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 
 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١١٢تنص املادة 

وأن األدلة علـي المسـتأنف إذا رأي رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جنايـة  

ٕ قرر إحالته إلي محكمة الجنايات ، واذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحـة ضده كافية
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  لنقض تقرر بأنوكانت أحكام ا.. ملا كان ذلك 

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
  أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا جلماع ما تقدم
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 :الوجه األول 
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 ٢٣٦

 رغم أن حتقيق هذه الواقعة 
مـن األهمـيـة بمـكـان لمعرـفـة ـمـا إذا ـكـان للمـتهم األول ثـمـة صــلة بالمضــبوطات ـمـن عدـمـه  

وهو ما يقطـع بقصـور النيابـة العامـة فـي .. في ترويجها وإلثبات عدم اشتراكه مع المتهم الثاني 

 .تحقيقاتها 

 :الوجه الثاني 
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 ملا كان ذلك
يضــحي ظــاهرا أن االتهــام الماـثـل برمـتـه ـقـد شــابه العــوار وجــاء معــدوم .. جمـلـة مــا تـقـدم مــن  

 .بما يجدر معه تبرأته مما هو مسند إليه .. السند فيما يخص المتهم األول 

 بناء عليه 

  اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املتهم األول من عدالة
 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم            

 
  المحامي            

 


