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" شــرم الشــيخ " لتمـتـد فعالـيـات مســتقبل مصــر االقتصــادي عـلـي أن تنعـقـد مــرة كــل عــام ـفـي مديـنـة الســالم  

مليـار دوالر فـي المشـروعات االقتصـادية المختلفـة ) ٦٠(بالفعل نجح المؤتمر بكـل المقـاييس فـي تحقيـق اسـتثمار 

سواء كهرباء أو سكك حديدية أو حتى القاهرة الجديدة كعاصمة إداريـة سـوف تنتهـي مرحلتهـا األولـي فـي غضـون 

وكما يقال أن الغيث يبدأ .. مزيدا من االهتمام العالمي لقد حقق المؤتمر لمصر .. خمس سنوات بدال من عشرة 

فقــد فتحــت الســماء .. بقطــره ، فهنــا قــد بــدأ بســيول الخيــر والبركــة علــي الشــعب المصــري واألمــة العربيــة جمعــاء 

ٕواذا تحـدثنا فـي الشـأن الـداخلي وخاصـة فيمـا يتعلـق بنقـل الركـاب سـواء .. أبوابها مدرارا علينا وعلـي امتنـا العربيـة 

) ٧٠٠(ســكك حديديــة أم نيليــه أو طــرق ممهــدة لــذلك فــإن المــؤتمر لــم يفضــلها بمشــروع القطــاع المكهــرب بتكلفــة 

.. أو البد من النظـر بعـين االعتبـار .. مليون دوالر بين القاهرة واإلسكندرية وهذا شأن عظيم كان من المفترض 

رق الصـــحراوية بفعـــل قلـــة الخـــدمات مـــن  أن الصـــعيد يحتـــاج إلـــي مثـــل هـــذه الخدمـــة بعـــدما كثـــرت حـــوادث الطـــ

وهــي مســافة تصــل إلــي ألــف كــم مــن اإلســكندرية حتــى القــاهرة اآلن هــؤالء دائمــي الســفر .. والســرعات الجنوبيــة 

) ٣٠٠(والترحال بحثا عن أرزاقهم ولبعد العاصمة عنهم عكس الوجه البحري الـذي تصـل أقصـي مسـافة فيـه إلـي 

وهو ما يؤكد أن أي وسيلة تصلح للمواطن أناء .. كم ) ٢٢٠(سكندرية عن كم لبورسعيد ودمياط مثال وال تزيد اإل

ساعة علي األقل بالقطار أو السيارة وال ) ١٦(الذهاب واإلياب ساعتين أو ثالث أما القادم من أسوان يحتاج إلي 

أيضــــا القطــــار المكهــــرب ســــنجد ـلـــه طريـقـــا ممـهـــدا ـمـــوازي للطرـيـــق .. تـقـــل عــــن ثـمـــاني ســــاعات ألهــــالي ســــوهاج 

الصـــحراوي الغرـبــي أو الشـــرقي أو حـتــى الزراعـــي بعـــدما تهالكـــت الســـكك الحديدـيــة القديمـــة وأضـــحت تحـتــاج إـلــي 

صيانة مستمرة تتكلف أكثر من خط جديد كالثياب البالية مهما قمت عليها من تنظيف وكـي فهـي مهـددة بالتنـاثر 

 شــك أن مصــر كمــا قــال اـلـرئيس ال.. واإلجــالء بعضــها عــن بعــض وشــراء ثيــاب جديــدة غيرهــا أوـفـر فــي التكلفــة 

مليار دوالر لكي تنهض وتكون قادرة علي مواجهة الطفـرة السـكانية المطـردة ) ٣٠٠ – ٢٠٠(السيسى تحتاج إلي 

التي تناهز المليون نسمة كل ستة أشهر ولم تنفع معها حمالت التوعية أيام السادات وأوائل عهد مبارك بل كانت 

وبدال من البكاء علي اللبن المسكوب يجـب أن نعمـل ونـنهض مـن كبوتنـا .. تزيد حتى وصلت إلي ما نحن عليه 

وكــان المــؤتمر االقتصــادي هــو القطــرة األولــي حتــى ال نمــر بمشــاكل وأزمــات انقطــاع التيــار الكهربــائي صــيفا وال 

توزيـع إن فكـرة .. نشكو سوء المواصالت وال نتهدد بنقص الغذاء وهذا ما يخشاه العالم أجمع وليس مصر وحدها 

رغـيـف الخـبـر عـلـي بطاـقـات التمــوين بنســب محــددة وبآلـيـة محكمــة ؛ هــو مــا جعلـنـا أيضــا نضــع العراقـيـل ـفـي وجــه 

ونحـــافظ علــي دعـــم الدولــة وكــذلك ـفــي أنابيــب الـغــاز .. والمتصــيدين ـفــي الميــاه العكــر .. تجــار الســوق الســـوداء 

عهود سـابقة بمفـيض توشـكي الـذي نظرنـا إليـه بقي شيء واحد ومهم للغاية بدأ في .. وكوبونات السوالر والبنزين 

وخــاب أملـنـا والـيـوم نتطلـع إـلـي استصــالح أربـعـة مالـيـين ! علـي أـنـه ـثـورة قومـيـة ســتجعلنا مصـدرين ال مســتوردين ؟

يحـتـاج هــذا األمــر إـلـي تضــافر .. ـفـدان ـفـي صــحراء مصــر لســد الفجــوة ـبـين المـنـتج والمســتهلك أو حـتـى تقليصــها 

تمــام هــذا الحـلـم اـلـذي لــو تــم حقيقــة وتمــت زراعتــه قمــح شــتاء وســوداني صــيفا ألن الجهــود بــين رجــال األعمــال إل

نطاـقـه هــو األراضــي الرملـيـة إلنـتـاج الـفـدان عشــرين إردـبـا ـفـي أربـعـة مالـيـين ـفـدان ألصــبح عـنـدنا الـنـاتج ســنويا ـمـن 

ترشــيد مليــون طــن وهــي نســبة كافيــة إلطعــام الشــعب المصــري مــع ) ١٢(مليــون إردب أو قــل ) ٨٠(القمــح  فقــط 



 ٥

بشرط إخالص النوايا من الشـعب والنظـر بعـين .. الدعم والخبز بهذه الطرقة المتبعة حاليا دون الزراعات القديمة 

ألـف طـن ) ١٥(إن استهالك مصر حاليا من القمح يصـل إلـي .. فاحصة لخطورة الموقف الذي يجب أن نخشاه 

فـلـو أنشــأنا ســوقا عربـيـة مشــتركة ـفـي .. د الخــارج ملـيـون طــن والـبـاقي اســتيرا) ٤(ســنويا نـنـتج مـنـه مــا ال يزـيـد عــن 

ٕزراعــة وانـتـاج القـمـح لكفاـنـا وزاد مـنـه ـفـي زراعــة مالـيـين األفدـنـة بالســودان الشــمالي وحــده وـكـذلك ـفـي ـبـالد الحجــاز 
وليبـيـا والجزاـئـر والعــراق وســوريا ولـكـن االســتعمار اـلـذي يمــزق أواصــر ودـنـا يومـيـا كــافي آلن يجـعـل مـنـا حـفـاه عــراه 

نحتــاج إـلـي تكــاتف اـلـدم العربــي وتدفـقـه مثــل اـلـدعوة الكريمــة الـتـي دعــا إليهــا خــادم .. فــال الصــومال وجــوعي كأط

 وجـهـود المملـكـة مـن بـعـده وجـهـود – طـيـب اهللا ثـراه –الحـرمين الشــريفين المـلـك عبـد اهللا ـبـن عـبـد العزيـز آل ســعود 

 ومـا يوليـه سـمو الشـيخ – الراحـل –لدولـة دولة اإلمارات العربية المتحدة التي قادها الشيخ زايد آل نهيان مؤسـس ا

خليفة رئيس الدولة اآلن وهذا ما تجلي بوضوح في كلمات رقيقه ساقها إلينا سمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم 

ـفــي المـــؤتمر االقتصـــادي وـمــا يحمـلــه ـمــن ود وتـقــدير .. ناـئــب رـئــيس الدوـلــة ، رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء حـــاكم دـبــي 

با وحكومـــة تجعلـنــا نعـلــم الطـيــب مـــن الخبـيــث والثـمــين ـمــن اـلــبخس والشـــريف مـــن واحـتــرام لمصـــر والمصـــريين شـــع

أن هــذه اـلـروح العاليــة التــي وجــدناها ونجــدها دومــا تحتــاج إـلـي ســوق عربيــة .. الوضــيع ونــثمن هــذا اـلـدور الكــريم 

 ...ٕمشتركة تحل أزمة المال والطعام وتصون للعربي كرامته بين األمم وهذا ما نصبوا جميعا له واليه 
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 محافظــة – بــدائرة قســم الشــيخ زايــد -/-/-المــتهم بــزعم أنــه بتــاريخ اتهمــت النيابــة العامــة  
.....:  
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النياـبــة العامــة قدمـتــه إال أن ـمــا هــو منســـوب للمــتهم م صــحة وبــرغم أن األوراق تنـطــق بـعــد 
بـأمر اإلحاـلـة المشـوب ـبـالبطالن  وفـق مـواد االتـهـام الـواردة – ـبـال سـند -للمحاكمـة وطالبـت بعقابـه 

 .لما سيأتي الحقا 

����ذא�א����מ��
�و��א	��د���و�ن�و
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 وبرغم ذلك 

 ١٠الســــاعة  -/-/-محضــــرا مؤرخــــا ـفـــي  .. ...../ ر ضــــابط الواقعــــة المــــالزم أول يحــــر
أنه قد وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم الماثـل بـالتردد علـي دائـرة يزعم من خالله .. احا صب

 ) .المجهولة النسب(لترويج المواد المخدرة لدي عمالئه من متعاطي تلك المواد القسم 

 وأردف قائال
فــي وأنــه .. ...../ تبــين صــحة تلــك المعلومــات وأن المــتهم يــدعي بأنــه بــإجراء التحريــات 

  ......ويقيم .. العقد الثاني من العمر 

 وبالبناء علي هذه املعلومات املبهمة 

 ) املزعوم إجرائها(وهذه التحريات الغري جدية 

 � �א�&�% K@&LMو� N=C�� �א2ذن �/:�א� �א(���6 ���@F)א� ��� O+P)�Q6L)��� RS&Tא
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  احملضر  ساعة علي هذا٢٤هذا وبعد مرور أكثر من 

  صباحا١١ الساعة -/-/-وحتديدا بتاريخ 
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 وبزعم أنه نفاذا هلذا اإلذن
ـاريحــرر ضــابط الواقعــة محضــرا  ـه ـت فــي خطــأ ال ( مســاءا ١٠ الســاعة -/-/-خ أعطــي ـل

.. وزعم من خالل هذا المحضـر ) يغتفر يؤكد بطالن كافة اإلجراءات التي تم اتخاذها حيال المـتهم

ومـعــه كمـيــة ـمــن " ....." المـــتهم حالـيــا بمنطقـــة أفادـتــه بتواجـــد ) المجهوـلــة(ـبــأن مصـــادره الســـرية 

 !!.مسحوق الهيروين المخدر وهو بصدد ترويجها 

 ر يف زعمه واستم
قـــام باالنتقـــال علـــي رأس قـــوة مـــن أفـــراد الشـــرطة الســـريين إلـــي حيـــث المكـــان مســـطرا بأنـــه  

) دون تحديـد(طيـات مالبسـه وبتفتيشـه عثـر بـين وما أن شاهد المتهم حتى قام بضـبطه ، المذكور 
  صـغيره الحجـم)مائـه وسـبعة وأربعـون لفافـة( لفافة ورقيه ١٤٧يحوي عدد علي كيس بالستيك أسود 

كمـا تـم ضـبط مبلـغ مـالي .. بفض إحداها تبين أنها تحوى مسحوق يشتبه أن يكون مخدر الهيروين 
 .ا هاتف محمول ماركة سامسونج ، وكذ )مائتين وثمانون جنيه( جنيه ٢٨٠قدره 

 وعقب ذلك أثبت حمرر احملضر ما يلي 

 ) ١(حتت بند ملحوظة 
 تحوى إحداهالفافة ورقية  وأربعون مائه وسبعة يحوي بداخله تم تحريز كيس أسود اللون 

 .علي مسحوق يشتبه أن يكون مخدر الهيروين 
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 ) ٢(وحتت بند ملحوظة 
 .أثبت تحريزه للهاتف المحمول ماركة سامسونج  

 )٣(وحتت بند ملحوظة 
.. داخــل مظــروف أبــيض ) مائــه وثمــانون جنيــه( جنيــه ١٨٠تحريــز مبلــغ مــالي قــدره تــم  

 ) . جنيه١٨٠ جنيه وليس ٢٨٠برغم أنه سبق وقرر ضبط مبلغ (
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 ة األخطاء اجلسمية أنفة الذكر من مجلو.. ومن ثم 

 يتضح أنها تدل علي ختبط وتضارب

 ألوراق  يؤكد أن للواقعة برمتها صورة مغايرة ملا مت إثباته يف ا
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 وباإلطالع علي

ن أنـهـا نســخة مـكـررة ـمـن اـلـدعوى الماثـلـة ال يختـلـف اـلـدعوى الـمـذكورة يـبـي

فيها سوي أسم المتهم والكمية المضـبوطة وهـو مـا يؤكـد أن للواقعـة صـورة 

 .أخري غير التي حاول ضابط الواقعة أن يرسمها بأوراق الدعوى 

  وبعرض األوراق علي النيابة العامة.. هذا 

 فقد أجرت حتقيقاتها علي النحو التايل
من عمره وينكر االتهام الماثل في العقد الثالث الذي تبينت أنه .. تهم الماثل بسؤال الم 

 :وقرر بما يلي .. جملة وتفصيال 
 " ....." إلي .. الخاصة باألخير بالسيارة كانا متوجهين ..  ..... ...../ بأنه وصديقه  

.. فتيش السيارة قاموا بتفتيشهم وتوهبط منها أربع رجال وفوجئا بسيارة مالكي تستوقفهما 

إال أن قاموا فما كان من هؤالء الرجال .. برد السباب  فقام األخير ).....بشتم (وأحدهم قام 

 .باصطحاب المتهم وصاحبه إلي ديوان قسم شرطة الشيخ زايد 

 وأضاف املتهم 
أن رجــال الشــرطة طلـبـوا مـنـه وـمـن صــاحبه اإلرشــاد عــن أشــخاص تـتـاجر ـفـي الـمـواد المخــدرة  

 .وهم بأنهما ال يعلمان عن ذلك شيء فأخبر.. 



 ١٠

 وقرر املتهم صراحة 

 مساءا ١١ الساعة -/-/-بأن واقعة الضبط تمت بتاريخ  

 .بجوار هايبر وان 
 وأردف املتهم 

.. لم يسفر عن ضبط أي شيء التي كانا يستقالها بأن تفتيشه وتفتيش صاحبه والسيارة  

 .ئه جنيه هاتفه المحمول ومبلغ ماوأنه لم يضبط معه سوي 

 ولدي فض النيابة العامة للحرز .. وهنا 

 الذي حيتوي علي لفافات املخدر

  لفافة ١٥٧تبني هلا أن عدد اللفافات 

  كما ذكر حمرر حمضر الضبط ١٤٧وليس 
ما تم تسطيره كما أنكر جماع ) المواد المخدرة(صلته بهذه المضبوطات وأنكر المتهم 

أو مصدر حصول لما يقرره الضابط بأنه ال يعرف سببا وقرر .. بمحضر التحريات أو الضبط 

 .علي المواد المخدرة األخير 

 ويف إجراء غري اعتيادي ومعيب 
.. وأخذت تبحث في البريد الوارد الخاص بالمتهم تناولت النيابة العامة الهاتف النقال  

شار من خاللها أ .. ...../ مسجل باسم ) .....( مرسلة من رقم -/-/-وتناولت رسالة مؤرخة 

"hLF���)���"ن�אi��b��=Y/�.@+,ن��W�.� "���j�&6(+\&�%�(�6م�א(�د�,+@.�و�

امشي من عندك حاال المكان كله حكومة " بعبارة ) حسبما أوردت النيابة(ثم رد المتهم 

 " .وأنه أصال ليس في المنزل 

 ومبواجهة املتهم بهاتني الرسالتني قرر

 د أقاربه صديق ألح.. ...../ بأن املدعو
اـلـواتس " برـنـامج وراـحـت تبـحـث ـفـي رـسـائل .. فـي هــذا اإلجــراء ـثـم اـسـتمرت النياـبـة العاـمـة  

يـدل علـي أن شخصـا مـا يطلـب منـه شـيئا  .. ...../ وواجهت المتهم بحوار بينه وبين صـاحبه " أب
 .هيزه تج " ....."وهو يطلب 
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 به فقرر املتهم أن هذا احلوار ما هو إال مزاح بينه وبني صاح

 منفصلة له الذي مت ضبطه معه ومت حترير قضية 
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 ثم وجهت 
للـمـتهم اتهاـمـا بـعـدم حـمـل بطاـقـة تحقـيـق شخصــية رـغـم أن محضــر الضــبط ـلـم 

السـيما .. يزعم أن المتهم حال ضبطه لـم يكـن يحمـل بطاقـة تحقيـق شخصـية 

 .وأن المتهم أقر بأن البطاقة أخذوها منه في القسم 

 وعقب مجاع ما تقدم 
اـلــذي رتــل ذات ـمــا  .. ..... ...../  ضــابط الواقـعــة المــالزم أول  تــم ســـؤال-/-/-وبتــاريخ  

  .سطره بمحضري التحريات والضبط

����N=>�.�i��.)א���Q�&(����(g�L	��و�=+	١٤٧���u(	��Dא�	&�%�,	�د����و�:��
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 ثم قرر 
ام فقـ ..  صـباحا حـال تواجـده بالقسـم٩ الساعة -/-/-بتاريخ إليـه بأن المعلومات وردت  

واستصـــدر إذن النياـبــة  ) الســـاعة العاـشــرة صـــباحا-/-/-الـمــؤرخ (بتـســطير محضـــر التحرـيــات 

 بــذات الـتــاريخ – حســبما ـيــزعم – ـثــم قــام بالضـــبط !!!!!!!! صــباحا ١١ الـســاعة -/-/-بتــاريخ 
 . مساءا ٨ر٣٠األخير الساعة 

 ثم استطرد زاعما ومتناقضا مع ما سلف 
 – حسـبما يـزعم –ن طريق جمع المعلومات التـي أوصـلته بأنه قام بإجراء التحريات بنفسه ع 

وبعد صدور اإلذن قام بالتواصل مـع المصـدر السـري حتـى قـام بـالقبض علـي .. إلي صحة الواقعة 
 .المتهم 

 ملحوظة 
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 وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط والتفتيش .. هذا 
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ـأن ـعـدد .. وـهـذا متـنـاقض ـمـع  ـمـا أورده مبحـضـر الـضـبط ـب

وهنـا   لفافة وأن املبلغ احملرز مائه ومثانون جنيـه١٤٧اللفافات 

�واجهته النيابة العامة باألتي

 واجهته أوال 

 � ��]�� N=C)א� �C�� ن−/−/−�iنfM� ��ن �א�L�وض ��� .&9:� ��ن ����������������
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 خطأ مادي 
 واجهته ثانيا 
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  خطأ مادي  
 واجهته ثالثا 

�7�P,+*�א�&�%� =C<.�א��ن�ذ(�3..���6م�,i�����g�

 حدث علي سبيل السهو 
 هنامن 

 لفافة مع ١٤٧يبين مدي تخبط ضابط الواقعة فيما سطره بمحضره فهو يقرر أنه ضبط  
 .المتهم 

 يف حني 
 . لفافة ١٥٧نجد أن الحرز الذي تم عرضه علي النيابة هو  
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 ثم يقرر
 .بأنه قام بضبط مبلغ مائتي وثمانون جنيها مع المتهم  

 يف حني 
 .مانون جنيها فقط نجده يقرر أنه قام بتحريز مبلغ مائه وث 

 يف حني 
 .بفض الحرز بمعرفة النيابة نجد أن المبلغ مائتي وثمانون جنيها  

 وهو األمر 
اـلــذي يؤكـــد أن للواقعـــة صـــورة أخـــري غـيــر الصـــورة الـتــي يحـــاول أن يرســـمها ضـــابط الواقعـــة  

 .باألوراق 
بتت أن نتيجته  ورد تقرير المعمل الجنائي إلي النيابة العامة وأث-/-/-وبتاريخ .. هذا  

 .أسفرت عن أن المضبوطات المرسلة لمادة الهيروين المخدر 

 ملا كان 
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 :تهم الدليل األول علي براءة امل

بطالن القبض علي املتهم وتفتيشه حلصوهلما قبل احلصول علي إذن من 

النيابة العامة ، وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف القانون ، مما 

 .يسلس لبطالن كافة اإلجراءات واألدلة املرتتبة علي هذين اإلجراءين الباطلني 

 ون اإلجراءات اجلنائية علي أن  من قان٣٤فقد نصت املادة .. بداية 
أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات  

أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية علي لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .اتهامه 
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 هلا ..  من القانون ٣٠وأحوال التلبس أوضحتها املادة 
ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها تكون  

أو إذا وجد الصياح أثر وقوعها ، مع أو تبعته العامة مرتكبها ، إذا اتبع المجني عليه متلبسا بها 

يستدل ي أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخرحامال آالت أو أسلحة   قريببوقتمرتكبها بعد وقوعها 

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

 ملا كان ذلك 
الـواردة عـدم وجـود ثمـة حالـه مـن حـاالت التلـبس الماثـل أسـفرت عـن وكانت أوراق االتهام  

ـدع ضــابط الواقعــة بـتـوافر.. عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة أنفــة اـلـذكر  ـم ـي  ثمــة حاـلـة مــن كمــا ـل

بـل .. حاالت التلبس أو أن إجرائه القـبض والتفتـيش فـي حـق المـتهم كـان نتيجـة لتـوافر التلـبس 
وهذا قول إفك ويخـالف الحقيقـة .. نفاذا إلذن النيابة العامة أنه زعم أنه قام بهذين اإلجراءين قاما 

 .والواقع 

 ذلك أن الثابت 

 ١١ الساعة -/-/-أن القبض علي المتهم وتفتيشه بتاريخ  

في حين أن اإلذن الصادر عن النيابة العامة صدر .. مساءا 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-بتاريخ 
 وهذا ليس قول مرسل  

 بل مؤكد باحلقائق والدالئل اآلتية 

  احلقيقة األويل
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 وإعماال لذلك 
ـدي ســؤاله أمــام النيابــة  ـت أن المــتهم ـل ـث أن الثاـب وحـي

قــرر وبوضــوح تــام أن القــبض عليــه وعلــي .. العامــة 

 الساعة -/-/-قد تم بتاريخ  .. ..... ...../ صاحبه 
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 . مساءا ١١

 أي قبل صدور إذن النيابة العامة 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-احلاصل يف 

  احلقيقة الثانية 
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  ...../ وباستقراء أقوال املدعو
أقر بذات ما قرره المتهم الماثل من أن القبض عليهما وتفتيشهما تما يتجلى ظاهرا أنه  

 .أي قبل صدور اإلذن بثمانى وأربعون ساعة ..  مساءا ١١ الساعة -/-/-بتاريخ 

 ملذكور وهذه األقوال صدرت عن ا
أو تلك القضية التي بتلقائية وعفويه وهو ال يعلم أثرها في إجراءات هذه القضية الماثلة  

 .ومن ثم تكون هذه األقوال أقرب إلي المصداقية بال شك .. تم اتهامه فيها 

 احلقيقة الثالثة 
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 وهو األمر الذي جيعلنا بني فرضني 

 األول 
.. للمتهم حتى توصل إلي اسمه كامال قام بإجراء تحريات ومراقبة لصيقة أن الضابط  

 وهو ..ثم علم مكان محل إقامته تفصيال ومن ) بمحافظة القاهرة(ومراقبته حتى عاد إلي مسكنه 

قسم شرطة (ما يسلس إلي بطالن أخر في التحري حيث أنه تجاوز حدود اختصاصه المكاني 
 محافظة –قسم شرطة مصر القديمة (إلي اختصاص أخر تماما ) ..... محافظة –الشيخ زايد 

 .وتجاوز االختصاص المكاني بال شك يبطل اإلجراء مهما كان ) القاهرة

 ومع ذلك 
بأنه وذلك حينما قرر .. القيام بهذا الفرض نفي عن نفسه ذاته فإن الثابت أن الضابط  

هذا باإلضافة .. وليس المراقبة والمتابعة الشخصية طريق جمع المعلومات عن أجري التحريات 
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 صباحا ، وقام ٩ الساعة -/-/-وردت بتاريخ بأن المعلومات التي وردت إليه ابتداءا إلي إقراره 

وهو ما ..  صباحا أي بعد ساعة واحدة فقط ١٠التاريخ الساعة بتسطير محضر التحريات بذات 

 .يؤكد أنه لم يجري ثمة تحريات 

 فالسؤال هنا 

�.�����@%���א`��0 Wل����*+@�L&)א�.�אF,%�و�א�&��U1�%Xא�*)/�Q:M�z@W
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أما الفرض الثاني  
.. هو األصح واألصدق  .. ...../ قه أن يكون ما ورد علي لسان المتهم وصديفهو  

التوصل لتلك المعلومات فبات من السهل واليسير عليه .. كان تحت يد الضابط حيث أن كالهما 

 .سواء كان من أوراقهما الشخصية أو منهما شخصيا بشأن االسم والعنوان 

 والفرض الثاني بال شك 

 ������<Fوא���@)�6\+)�j���א"��..�������������������>i��hن�א(�=��e���E+)א�K@&L&)وא�

�=�Qא��ل�,+*�/ذن�א(F@����א(����6��e�%�&א��..��)���V���+P����\�g�%5و���.�

 احلقيقة الرابعة  
أرسـل مـن هاتفـه المحمـول رسـالة المقدمـة مـن المـتهم أنـه خالل المسـتندات أن الثابت من  

-أي بعـد منتصـف ليـل يـوم (ا  صباح١٢ر١٠ الساعة -/-/-بتاريخ ) علي برنامج الواتس أب(

 " .في قسم الشيخ زايد"  تفيد بأنه ) بعشرة دقائق-/-/

  إيل ما بعد منتصف الليل -/-/-وهذا يعني أن املتهم كان بتاريخ 

 داخل القسم بالشيخ زايد وكان معه هاتفه احملمول 
 وحيث صدر إذن النيابة بعد الرسالة أنفة الذكر بعشرة ساعات وأكثر حيث صدر في

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-صباح يوم 

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك
من النيابة قبل صدور اإلذن الشيخ زايد ومحتجز بقسم أن المتهم كان في حوزة الشرطة  
 .وهو ما يقطع ببطالن القبض والتفتيش .. العامة 
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 ملا كان ذلك 

 ي ما يلي وكانت حمكمة النقض املوقرة قد استقرت يف أحكامها عل
هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة .. 

 ٩ الساعة ٣/٨/١٩٩٦(العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

.... و .... وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفي و ) مساءا

أي أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، 

امة ورقة سرية ال يعلم مضمونها سوي وكان إذن النيابة الع

مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة 

األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما تم 

القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت 

وهو ما تطمئن ..... و ..... أقوالهما مؤيدة بأقوال شهود و 

يه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما إل

قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حالة من 

حاالت التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا اإلجراء الباطل 

 .وما تاله من إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما 

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

 وحيث أن ما انتهت إليه حمكمة النقض 

 هو عني احلال يف االتهام املاثل 

 ��א�.����م�א(F@����א(�����6ن�א(�=S&Xא"و(*���ل�א��+�����א�&�%���EFא(��@�
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 :علي براءة املتهم ثاني الدليل ال

فإنه قد ثبت بطالن إذن النيابة العامة .. مع التمسك التام بالدليل السابق 

 بالقبض علي املتهم وتفتيشه ، وذلك لعدم  صباحا١١ الساعة -/-/-الصادر بتاريخ 

ابتناؤه علي مثة حتريات جدية أو دالئل كافية علي ارتكاب املتهم لثمة جرمية 

  . مكتملة املالمح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تقرر بأن ٣٤أشرنا سلفا إيل أن املادة 
 ي يعاقب عليها بالحبسلمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح الت 

توجد دالئل كافية علي الحاضر الذي أن يأمر بالقبض علي المتهم لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .اتهامه 

  من القانون ذاته علي أن ٣٥كما نصت املادة 
إذا لم يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط  

 .ٕه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر ا بضبطالقضائي أن يصدر أمر
إذا وجدت دالئل كافية علي اتهام الشخص وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة 

سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة بارتكاب جناية أو جنحة 
فظية المناسبة ، وأن يطلب فورا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحوالعنف ، 

وفي جميع األحوال تنفذ أوامر الضبط من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه ، 
 .واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 ومن هذين النصني 

��,+*�א�&�%�و =�+)�O�&Xא�����ن�א�H�ع� ��&S+~�����א .H@&LM–ن��W� א8X�
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 أما إذا انتفت الدالئل الكافية يف الطلب املرفوع إيل النيابة العامة 

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة 

  وجود تلك الدالئل الكافية مإصدار اإلذن لعد

 وإن هي فعلت يكون إذنها باطل 

gאM%�ذ(�3אن��א�&�*+,���א(�= �א�H�ع��2�א8 .�R+&Xط�א�1��@g�f)א�Q`��)א� �

�א"و�אق�دون� ��و �א��(� ��������bد�L&(�7א���V6)א� ���������Q`��)�3א+Mو� ،� .H@&LMو

����@9e���.א(&6\��

 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم 
توافر دالئل كافية فال يجوز القبض علي المتهم بغير 

ٕواال كان القبض باطل فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة 

اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي المحكمة أن تبطل 

اإلجراء إذا لم ترد له دالئل كافية وتبطل بالتالي الدالئل 

 .المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 كما قضي بأن 

����א����K@&L&)وא�������ن����M�������א(&9����7و��LW&���2:�א��א2ذن���(�=

ع�>�QWא"���@g���f��*)/\��א���w)א��@,>�.���א�)�`�Qא�

 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 علي أوراق االتهام وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول والثوابت القضائية أنفة الذكر 
 ١١ الساعة -/-/-يتضح أن البطالن أحاط باإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ الماثل 

 .من كل صوب وحدب .. صباحا 

 فعالوة علي كونه صادر بالقبض علي املتهم وتفتيشه 

 ة فعال طحال كونه حتت يد الشر
بل .. ي ارتكاب المتهم لثمة جريمة تشير إللم ينبني علي ثمة دالئل كافية فإن ذلك اإلذن  



 ٢٠

للحصول  .. ...../ المزعوم إجرائها والمقدم من الضابط أنه بإمعان النظر إلي محضر التحريات 
ٕيتضح أنه تضمن ما يقطع بعدم جدية التحريات وانه قد تم مخالفة القانون بشكل .. علي اإلذن 

 :من الشواهد اآلتية ولعل ذلك كله يتجلى ظاهرا .. واضح 

 الشاهد األول 
في حين  .. .....التابع لمحافظة يعمل لدي قسم شرطة الشيخ زايد  .. ...../ أن الضابط  

ومن المفترض أن المعلومات ..  ..... – مصر القديمة – المنيل –بشارع المتحف يقيم أن المتهم 
رويج المواد أن المتهم يتردد فقط علي دائرة القسم محل عمله لتالتي توصل إليها الضابط 

 .المخدرة 

 فالسؤال هنا

א�.������V@�LM�د�M�دد�א�&�%�,+*� F,و�V��W�%�&א��%X���N��C)א�%+,�z@W
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 وهو ما يؤكد 
أن يورد اسم وبحوزته لذلك كان من السهل واليسير عليه أن المتهم كان تحت يد الضابط  

 دل علي شيء فإنما يدل علي بطالن اإلجراءات وهذا إن.. المتهم كامال وعنوانه بالتفصيل 
 .برمتها 

 أما الشاهد الثاني
يتجلى ..  صباحا ١١ الساعة -/-/-الصادر من النيابة العامة بتاريخ أنه بمطالعة اإلذن  

 .ظاهرا أنه استدل علي وجود جريمة قائمة وحالة 

 !من جمرد إيراد الضابط أسم املتهم وحمل إقامته ؟

 ل النيابة مصدر اإلذن ما هو نصه حيث أورد وكي
� �و8�>�.. �و�8	�  �����  ���'� ل%�� �
� �و�د ��� �"ن و8�>
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 وهنا يثور التساؤل 
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 من املؤكد 
ذلك أن الدالئل الكافية يجب أن تتعلق بالجريمة ومدي نسبتها .. أن اإلجابة ستكون بالنفي  

 .للمتهم وال تتعلق بشخص المتهم ومحل سكنه 

 والشاهد الثالث
وردت من ) علي فرض صحة ذلك(لومات الواردة إليه أقر بأن المعأن ضابط الواقعة  

" أشار إلي أنها وفي ذات الوقت .. التي تعمد إخفائها وعدم اإلفصاح عنها مصادرة السرية 
 " موثوق فيها 

− ��F�ص�..�وא()[אل��U1"�8א�]����N��C)���5א�������������gد��(����:א�

 !!.؟)�א()���
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 والشاهد الرابع 
حيث قيل أن .. عامه ومجهلة المزعوم بأن التحريات أثبتت صحتها المعلومات وردت  
 .لمخدرة  دائرة القسم لترويج المواد ايتردد عليالمتهم 

م��@�م�א�&�%���و����؟�,R�0א���Uאد�א�ع���bEא������\g.!�

 الشاهد اخلامس 
عجز عن بيان أن محررها .. أصال بل وبعدم إجرائها بعدم جدية التحريات ومما يؤكد �

كما عجز عن بيان .. علي تلك المواد المخدرة المزعوم ترويجها المصدر الذي يحصل منه المتهم 

 !!!.تلك المواد المجهولة المزعوم بأنهم عمالئه الذين يشترون منه خاص األش

 الشاهد السادس 
في العقد تلك التحريات وعدم صحتها أن محررها قرر بأن المتهم بتهاتر ومما يقطع  

في حين ثبت أن المتهم الراهن .. أي أنه بين سن العاشرة وسن العشرين .. الثاني من العمر 
.. من العمر أي ما بين العشرين والثالثين في العقد الثالث ) بت للنيابة العامةعلي نحو ما ث(

وهذا يؤكد .. بما يستحيل أن يكون في العقد الثاني ..  عام ٢٦وتحديدا وهو يبلغ من العمر 

 .تهاتر تلك التحريات وانعدامك جديتها 
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 الشاهد السابع 
أنه إذا كان ضابط الواقعة قام بإجراء .. اقع في الحقيقة والويؤكد بعدم إجراء تحريات ومما  

فلماذا لم يقم بضبطه .. تحريات وتأكد من قيام المتهم بترويج المواد المخدرة علي عمالئه 

 !.متلبسا حيث أنه في هذه الحالة لم يكن في حاجه إلي إذن من النيابة العامة ؟

 أما وأن هذا مل حيدث 

 7������v�8א�م�/��,��W]��3)ن�ذZg؟��@=&f���CTא��<(M�?��^/و�.!�

 الشاهد الثامن 
 الساعة -/-/-في صباح يوم بأن المعلومات وردت إليه ذاته أقر أن ضابط الواقعة  

مدون في ذات التاريخ الساعة العاشرة وحيث أن الثابت أن محضر التحريات .. التاسعة صباحا 

 !!.زعومة أي بعد ساعة واحدة من ورد المعلومات الم.. صباحا 

������7��������m؟ ������vن�iل���!.�w\gو����و��f��z@Wא(�

 الشاهد التاسع
أنه رغم ثبوت أن محررها .. والريبة في التحريات المزعومة وفي جديتها  مما يثير الشك 
علي النيابة العامة للحصول لم يعرضها إال أنه ..  الساعة العاشرة صباحا -/-/-بتاريخ سطرها 

 -/-/-أي بتاريخ ) يوم كامل( ساعة ٢٥إال بعد ..  إذن منها بالقبض علي المتهم وتفتيشه علي

 !!.الساعة الحادية عشرة صباحا 

 �������gא��א2ذن���&X�����@F)��6/(*�א��א()=�Oو�א�8,�م���Mم�<���Nא(א���\g
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 الشاهد العاشر
أن المتهم الماثل تم القبض عليه رفقه ام الدليل القطعي علي وق.. قد سبق اإلشارة أنه  

 ) .الذي يقيم بذات العقار الذي يقيم فيه المتهم( ...../ صاحبه وصديقه وجاره المدعو

 ومع ذلك 

 � م+6�� O=X� �دون �6��א(א N��>� �\6M).��)� �/� (���� Qf)� �+�LF�� �@C�� ���9&�
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  .....لسنة .....  برقم ..... /وكانت قضية املدعو

  .....لسنة ..... والقضية احلالية برقم 
 ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ  .. ...../ وحرر محضر التحريات الخاص بالمدعو 

 . صباحا١٠ر–وحرر محضر تحريات المتهم الحالي بذات التاريخ الساعة .. صباحا 

 فهذا كله 
خلت من ثمة تحريات جدية ) ...../ معه اتهام المدعوو(بأن أوراق هذا االتهام يقطع يقينا  

الشك وهذا باإلضافة إلي .. أو باألحرى يمكن القول بعدم وجود تحريات قد أجريت في األصل 

بما يؤكد أن لصحة الواقعة فيهما صورة مغايرة تماما لما اللذين يحيطان بهاتين القضيتين والريبة 

 . األوراق  في– بالمخالفة للحقيقة –تم إثباته 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 

 �Q5א��� �א�&�% *+,� �=�)��� �א(���6 ���@F)א� ��� �א(��د� �א2ذن ��ن �����א *9C�
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 :علي براءة املتهم ثالث الدليل ال

أنه علي الفرض اجلديل بأن القبض علي املتهم وتفتيشه قد متا بناء علي إذن 

 فإن هذين اإلجراءين بالتبعية يكونا باطلني –النيابة العامة السابق إثبات بطالنه 

  .ببطالنهما أي دليل يستمد منهما ويبطل 

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

 �.F���\&(��Q@)د�D��*+,�����א�f%���2دא�Q��>Vن�א(�=���&��b�C,�م�א(&6
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 )...../١٠/٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
ن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في حكم اإلدانة علي أي دليل من المقرر أن بطال 

 كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم  ولماوبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ،مستمد منه 

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 
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 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 إال أنه علي الفرض اجلديل بأن هذين اإلجراءين 

 اإلذنمتا بعد احلصول علي 
بطالن لإلذن الصادر عن  من – يقينا أيضا –لما أثبتناه فإنهما يكونا أيضا باطلين تبعا  

علي نحو ما سلف بيانه في الدليل النيابة العامة لعدم إبتناؤه علي ثمة تحريات أو دالئل كافية 
إجراءي فإن .. ٕهذا واعماال لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل .. الثاني علي براءة المتهم 

بما يستوجب .. وال يستمد منهما ثمة دليل علي إدانة المتهم القبض والتفتيش يكونا باطلين 
 .براءته مما هو مسند إليه 

 باإلضافة إيل ما أحاط بواقعة الضبط من شكوك.. هذا كله 

 تقطع بأن لواقعة الضبط صورة مغايرة متاما ملا مت إثباته يف األوراق 

 مظهر الشك األول 
 جنايات .....لسنة ..... في القضية رقم المتهم  (...../ ن كال من المتهم والمدعوأ 

وفي ذات التوقيت  -/-/-بذات التاريخ أقر أنهما قد تم القبض عليهما سويا ) الشيخ زايد
  " ....."  مساءا ومن ذات المكان أمام ١١الساعة 

  .....لسنة ..... واألوراق احلالية مع أوراق القضية رقم 

 جنايات الشيخ زايد تنطقان بذلك 
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 ومظهر الشك الثاني 
 – علي خالف الحقيقة –جعل الواقعة الواحدة واقعتين الواقعة في محاولة منه لأن ضابط  

" ....."  بجوار ...../ وانه قبض علي المدعو" ....." في قبض علي المتهم الحالي زعم بأنه 
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واتحدا في .. عدم صحته ) دون علم منهما بأثر ذلك علي األوراق(وهذا أمر أكد المتهمان 

  ." ....." ض عليهما أمام علي أنهما تم القبأقوالهما عفويا وتلقائيا 

 ومظهر الشك الثالث 
" ....." قرر علي نحو يفتقر للمعقولية والمنطقية أنه ما أن دلف إلي أن ضابط الواقعة  

وهو أمر .. وقام بالقبض عليه .. شاهد المتهم الحالي حتى .. مدي ازدحامه الذي من المعلوم 
.. ت التجارية تعج بالمواطنين ومزدحمة للغاية أن الموالال يقبله العقل ذلك أنه من المعلوم 

  !.فكيف يتصور أن يصل الضابط للمتهم بهذه السهولة وذلك اليسر المريب؟

 ومظهر الشك الرابع
تدل علي سذاجة وعدم حيطة  حسبما وردت علي لسان الضابط الضبطأن تصوير واقعة  

مخدرات يفترض فيه الذكاء علي نحو يتعارض مع وصفه بأنه تاجر .. أو حذر من المتهم 

 .وهو ما يؤكد أن للواقعة صورة أخري تماما .. والدهاء ومراعاة أعلي درجات الحيطة والحذر 

 ومظهر الشك اخلامس
مما يسهل الهرب .. الشديد بالمول التجاري المزعوم ضبط المتهم فيه أنه رغم الزحام  

 ضابط الواقعة قرر بأن المتهم لم يحاول إال أن.. وسط هذا الزحام والذوبان في ثواني معدودة 

 !.الهرب ولم يفكر فيه ؟

 بل أنه مل حياول التخلص من الكيس 

 !املزعوم ضبطه معه واحملتوى علي املواد املخدرة ؟
وهذا أمر غير اعتيادي وغير متصور الحدوث بما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما  

 .هو ثابت باألوراق 

 سادسومظهر الشك ال
في إثبات واقعة الضبط وما أسفرت ضابط الواقعة واضحين لدي أن ثمة ارتباك وتخبط  

فقد وقع في العديد من األخطاء الجوهرية التي تؤكد أن للواقعة صورة مغايرة لما تم .. عنه 

 :ومن هذه األخطاء ما يلي .. في محضر الضبط  – بالمخالفة للحقيقة –تسطيره 
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ات مواجهة المتهم بالمضبوطات أنه أغفل إثب.. أن هذا الضابط اثبت أمام النيابة العامة �

التي تقطع  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٦فادح ومخالف للمادة وهذا الخطأ .. وبتبريره لحملها 
 .يرسله إلي النيابة العامة .. وأن لم يأت بما يبرئه فور ضبطه بوجوب أن يسمع أقوال المتهم 

 .هو ما لم يفعله ضابط الواقعة وخالفه مخالفة جسيمة  
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مائه ( لفافة ١٤٧عدد أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن اثبت محرر المحضر �
مائه وسبعة وخمسون ( لفافة ١٥٧ ثم تبين للنيابة العامة أن عددها )وسبعة وأربعون لفافة

 ).لفافة

 وهذا إن دل فإمنا يدل 
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 مائتي(  جنيه٢٨٠مالي قدره محرر محضر الضبط زعمه بضبط مبلغ بعدما أثبت  
 .مع المتهم ) وثمانون جنيه

 عاد وقرر حال حتريز املبلغ 
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ومن بيان أوجه الشك واالرتباك التي عابت إجراءات وأقوال ضابط .. ومما تقدم جميعه  
 .الواقعة المتضاربة والمتناقضة يتضح وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه 



 ٢٧

 أما عن مظهر الشك السابع 
محضر ألسماء رجال الشرطة الذين اشتركوا معه في في عدم إثبات محرر الفهو يتلخص �

حتى يضمن عدم اكتشاف أوجه البطالن .. وانفرد سيادته بالشهادة .. واقعة الضبط المزعومة 

 .التي عابت إجراءاته 

 ملا كان ذلك 

�9C*�����א��ن��>Vن�/��א�D8א(�=��وא(&�����K@&L&���..�و�����M�����+lم� 

�=�Q:�و��e��\��W�*+,�p=+&)א(����6و��ون���(���������7א����@F)و��..���/ذن����א

�O��� �e�K@&L&)وא���א(�= D8א��/� �g�ض��ن *+6g� �א2ذن ��>Vن *+,� �C��� ��&��

����WEא���8א��א�2�Q<=�� ���QPن�ذ(�3א2ذن���Zg����6)א����@F)א2ذن�א(��د��,��א

��@6=&)���..WiMو�K@&L&)وא������(��������6|����א(�3Hوא(��=��و,�م�و/^��א�&���>Vن�א(�=

����m��5"و�אق���������e�0���d��0�:���&�����6���[���Wن�(+א��*+,��@)���..�א��6

�.@)/�j(F���.������6.�א(����8�Cא�08א�&�%�����

 :علي براءة املتهم رابع الدليل ال

ط الواقعة أنه عبارة عن بطالن الدليل املستمد من احلرز الذي قرر بشأنه ضاب

 لفافة يف الوقت الذي تبني للنيابة بفض احلرز أنه عبارة عن ١٤٧كيس بالستيك به 

وهو األمر الذي يثري الشك حول هذا احلرز وهل هو الذي قرر بشأنه ..  لفافة ١٥٧

أم هل تكون يد العبث قد .. ضابط الواقعة بضبطه مع املتهم أم أنه حرز مغاير 

خاصة أن احلرز األخر الذي ميثل املبلغ النقدي جاء .. حلرز من عدمه امتدت هلذا ا

وهو األمر الذي يثري الشك والتساؤل حول .. خمالفا ملا قرر به ضابط الواقعة أيضا 

  .االحراز برمتها 

 ذلك قالت حمكمة النقض بأن ويف 
 الدليل المستمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المتهم إلي�

ولم تحصل المحكمة من ذلك التقرير إال نتيجته الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من تقرير 

وعلي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبول 
لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام نحو ال يشوبه ثمة 
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ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ذلك الدليل التمحيص الكافي 

المطعون فيه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
ساندة إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متفي قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

ومنها مجتمعه تكون عقيدتها بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي أثر ذلك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
 يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة من المقرر أنه 

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 
ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الدعوى 

أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت تهم وبين أدلة النفي ورجحت دفاع الم
ورأت أنها غير ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩ رقم عنالط(

 ملا كان ذلك 
بالمواد المخدرة المزعوم تقطع بانعدام صلة المتهم الماثل وكانت أوراق االتهام الماثل  

 .أو علي أقل تقدير ثبوت حدوث تالعب في االحراز .. ضبطها 

 فالثابت أن ضابط الواقعة قد زعم 
تبين أنه  علي كيس بالستيك أسود اللون أنه بتفتيش المتهم عثر معهبمحضر الضبط  

ومن ثم قام بتحريز هذه اللفافات وأرسلها مع ..  لفافة ورقيه صغيرة ١٤٧يحتوي علي عدد 
 .األوراق إلي النيابة العامة 

 إال أن ما تسلمته النيابة العامة
بل تسلمت حرز أخر يحتوى علي عدد ..  لفافة ١٤٧ليس ذات الحرز المحتوي علي  

ذلك .. ما زعمه ضابط الواقعة أن ذلك يعد من قبيل األخطاء المادية  وال ينال من ذلك  ..١٥٧
ٕوانما يكون الخطأ في عشرة لفافات .. في لفافة أو اثنتان أن الخطأ علي فرض وجوده يكون 
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ذلك أنه من غير المتصور .. فإن ذلك غير مقبول عقال ومنطقا .. كاملة ويقال أنه خطأ مادي 

 .شرة لفافات كاملة الخطأ في ع
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اللفافات تمهيدا أقر حينما كان يقوم بتحريز فإن ضابط الواقعة .. ومن ناحية أخري  
 مقررا .. إلرسالها إلي النيابة العامة 

 بأن أحداها فقط حتوي مسحوق اهلريوين املخدر

 إال أن الثابت من خالل تقرير املعمل اجلنائي 

  يف كل منها مسحوق اهلريوين املخدرأن كافة اللفافات
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عمل الجنائي أنه لم يزن المادة المخدرة المرسلة له علي وجه الدقة فقد عاب تقرير الم 

في ..  جرام ٤٢ر٩منتهيا إلي أنها تزن بكل متعلقاتها بالكيس واألوراق بل قام بوزنها .. والتحديد 

حيث أن وزن .. ميزان المادة المخدرة علي استقالل دون كيس أو أوراق عليه حين أنه كان يجب 

فتصبح كمية المخدر ال تزيد عن عشرة من الوزن القائم % ٧٥ان سيمثل الكيس واألوراق ك

 !!. لفافة ؟١٥٧جرامات بما ال يتصور معه أن تقسم علي 

 وكان ذلك 
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 :علي براءة املتهم امس الدليل اخل

بطالن الدليل املستمد من أقوال ضابط الواقعة وذلك لكونه القائم بإجراءات 

فضال عن ما شاب أقواله .. القبض والتفتيش الباطلني من عدة أوجه سبق تفصيلها 

 .ي حجية هلا يف اإلثبات من تضارب وتناقض يهدر أ

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مقتضاه عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل مستمد منه وبالتالي بطالن القبض  

 .ة من قام بهذا اإلجراء الباطل بشهاد فال يعتدمستمد منه وبالتالي 

 )...../١٠/٤ ق جلسة٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 ي بأن كما قض
مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل من المقرر أن بطالن القبض  

وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم مستمد منه 

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

 ملا كان ذلك 
ال يمـكــن  .. ...../ أن أـقــوال الـمــالزم أول مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل وـكــان الثاـبــت  

ـمـن أـقـوال هــذا فـقـد اتـخـذت النياـبـة العاـمـة  .. ورـغـم ذـلـك.. التعوـيـل عـلـي ثـمـة دلـيـل يســتمد منـهـا 
وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا .. ذا االتهام قبل المـتهم استندت إليه في إثبات هدليال وحيدا الضابط 

وذلـك كلـه لألسـباب .. لالسـتدالل بـه االتهام قائم علي سند غير صـالح مـن الناحيـة الموضـوعية 

 :اآلتية 

 السبب األول 
ـل أن الضــابط   ـاء الـقـبض واجــراء التفـتـيش ـفـي حــق المــتهم الماـث ـائم بإلـق ٕالمــذكور هــو الـق

وذلــك قبــل الحصــول علــي إذن النيابــة ..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/- بتــاريخ..  ...../ وزميلــه 

ـاريخ  هــو األمــر اـلـذي يقطــع ـبـبطالن إجــراءي و..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/-العاـمـة الصــادر بـت
ـي ثمــة دليــل قــد يســتمد منهمــا وكــذا ال يعتــد .. القــبض والتفتــيش  ـل عـل بمــا مقتضــاه عــدم التعوـي

 .بشهادة الضابط القائم بهما 
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 لثاني السبب ا
ـفـي ذات الواقعــة وـفـي ـبـالقبض عـلـي الـمـتهم وزميـلـه قـيـام الضــابط المــذكور أـنـه رـغـم ثـبـوت  

وأـفــرد لـكــل ـمــن المتهـمــين .. إال أـنــه تعـمــد مخالـفــة الـقــانون .. ذات التوقـيــت وـفــي ذات الـتــاريخ 

محــاوال الــزعم .. دونمــا ثمــة ســبب قــانوني صــحيح  .. قضــية منفصــلة عــن األخــرى.. المــذكورين 
عكســه علــي النـحــو وـهــو مــا يثبــت فــة لــألوراق أن كلتــا الــواقعتين منفصــلتين عــن األخــرى بالمخال

 :التالي

    ...../ أن زميـلــه وجـــاره للوهـلــة األوـلــي  يتضــح أـنــه أقــر .. باـســتقراء أـقــوال الـمــتهم الماـثــل :أوال 

 .في ذات التوقيت وبمعرفة نفس الضابط تم القبض عليه  .. .....

 وباستقراء أقوال 
 .....لسنة .....  لسنة .....في القضية الخاصة به التي قيدت برقم  .. ...../ عوالمد 

 .يتضح أنه لدي سؤاله أقر بذات األمر من الوهلة األولي 

..  جنايات الشيخ زايد .....لسنة ..... هو رقم ..  ...../  الخاصة بالمدعو رقم القضية: ثانيا 
وهذا يقطع بأن ..  جنايات الشيخ زايد .....لسنة ..... هو ورقم القضية الحالية 

 .المتهمان تم القبض عليهما في ذات التوقيت 

كانا سويا وتم وهذا وحده دليال علي أنهما  .. .....إقامة المتهمان هو ذات العنوان محل  :ثالثا 

هما وليس كما يزعم ضابط القبض عليهما وفق التصوير الوارد علي لسان كال من

 . الواقعة

 صباحا ، ٩ر٣٠ الساعة -/-/-مؤرخ  .. ...../ باسم المحرر  محضر التحريات  :رابعا

 ١٠الساعة ) ذات التاريخ ( -/-/-مؤرخ المحرر للمتهم الحالي ومحضر التحريات 

  )أي بعد األول بنصف ساعة فقط(صباحا 

ــة العامـــة :خامســـا  ــاريخ الصـــادر فـــي القضـــية الماثلـــة صـــدر  إذن النياـب  ١١  الســـاعة-/-/-بـت

  .)أي بعد أكثر من أربعة وعشرون ساعة من محضر التحريات(صباحا 

علي ذات وكيل سالفي الذكر عدم عرض محضري التحريات ..  تعمد الضابط المذكور :سادسا 

الساعة الحادية عشرة صباحا علي فعرض األول .. حتى ال ينكشف مسعاه .. النائب العام 
 ..... / الساعة الثانية ظهرا علي السيد المستشار وعرض الثاني ، ...../ السيد المستشار 

وهو ما يؤكد .. تام تطابقها حرفيا يتضح وبجالء اء عبارات محضري التحريات باستقر: سابعا 
.. وأن األمر ال يعدو أن يكون نموذج يتم إفراغه .. وحقيقة فعليه إجراء تحريات عدم 
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هذا فضال عن تماثل المحضرين في ذات .. والزعم بالمخالفة للحقيقة أنه نتاج تحري قد تم 
 .المأخذ والعيوب التي سبق إيضاحها تفصيال 

هو االتجار في مخدر ) ...../المتهم األول وصاحبه (االتهام الموجه لكال المتهمين ن أ: ثامنا 

وخلت األوراق في كلتا القضيتين من ثمة دليل علي صحة ما هو منسوب .. الهيروين 

 .للمتهمين 

متحدتين في تفصيال في ذات النهج يتضح أنهما سارا جملة أوراق القضيتين  وباستقراء  :تاسعا

العيوب وأوجه البطالن ال يفرق أحداهما عن األخرى سوي اسم المتهم وبعض التواريخ 

في محاولة منه لجعل كال منهما مختلفة عن أن تكون مختلفة   ضابط الواقعتينالتي تعمد
 .يقية بالمخالفة للحقاألخرى 

الذي تعمد في كلتاهما .. هو ذات الضابط في كلتا القضيتين شاهد اإلثبات األوحد أن  :عاشرا 
 .االنفراد بالشهادة حتى ال تنكشف أوجه البطالن في كافة إجراءات هذا االتهام 

 مما تقدم مجيعه 

 � �&��(+\&�%�א���Q5و:��=.(F6&��א����ن�(�9@��א(א ��......./��9C*�����א
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 السبب الثالث الستبعاد أقوال هذا الضابط 
يابة واستحصل علي إذن النعن إجراء تحريات جدية أن هذا الضابط هو من تقاعس  

بفرض (بما يبطله ويبطل القبض والتفتيش .. الغير مبني علي أي دالئل كافية العامة الباطل 
 ) .أنهما أجريا بموجب اإلذن

 وحيث أن ذات الضابط املذكور 
األمر الذي يقطع ببطالن .. القائم بالقبض بناء علي ذلك اإلذن الباطل هو الزاعم بأنه  

 .داد بأقواله سندا لهذا االتهام ومن ثم ال يمكن االعت.. إجرائه 

 السبب الرابع 
وتحرـيـــز تحرـيـــر محضــــر الضــــبط ـفـــي ارتـكـــاب الضــــابط العدـيـــد ـمـــن األخـطـــاء الجـســـيمة  

األخطـاء بمعرفـة النيابـة العامـة ولدي مواجهته بهذه .. المضبوطات المزعوم ضبطها مع المتهمان 
 .علل كال منها بأنه خطأ مادي .. 
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 هذا 
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 :علي براءة املتهم سادس الدليل ال

بطالن الدليل املستمد من إطالع النيابة العامة علي الرسائل املوجودة علي 

ن إذن من إلمتام هذا اإلطالع باملخالفة للقانون وبدو.. اهلاتف احملول اخلاص باملتهم 

ومن ثم يصبح االتهام .. القاضي اجلزئي ، وبدون االستعانة خببري فني خمتص 

  .الراهن بال سند مبا حيق معه للمتهم طلب الرباءة منه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٠٦حيث نصت املادة 
.................. ..تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إال إذا ال يجوز للنيابة العامة  

جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود أن تضبط لدي مكاتب البريد ويجوز لها 

البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية والالسلكية ، وأن تقوم ولذي مكاتب البرق جميع 

قة في جناية أو متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيبتسجيالت لمحادثات جرت في مكان خاص ، 
 .جنحة 
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لمدة ال تزيد علي أو المراقبة األمر بالضبط أو اإلطالع يجب أن يكون وفي جميع األحوال  

 .ن يجدد هذا األمر مده أو مددا أخري مماثلة أثالثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي 

 وعلي حنو واضح وصريح نص الدستور املصري 

  علي أن٥٧ يف مادته رقم ٢٠١٤الصادر عام 
 .للحياة الخاصة حرمه ، وهي مصونة ال تمس  
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 ملا كان ذلك 
يتجلى ظاهرا أنه ال يجوز للنيابة العامة عبارات المادتين سالفتي الذكر ومن صريح  

االتصاالت أو الرسائل السلكية أو الالسلكية أو البريد أو البرقيات أو كل ما اإلطالع أو مراقبة 
 .القاضي الجزئي / إال بإذن وأمر مسبب من السيد المستشار .. ينطبق عليه هذا الوصف 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض بهذا الشأن 

�"��fم� ��)���א 8��� �@`�Fא8א�7א��א�2� ن������א�H�ع� �ن

� �&X�)دא�א@�� �وאVP2ع 7V@S(&)وא� �=��א��א ���2ز0 �1�gط

���C6د��/<���V£��@gא(�@د�א��:���Zذن�א(&�K@&L،�و��bEא(�@

ن�א�����fMن�����,\���,*�و�C6���f1+*�،�و�*�>�

���RM�0���p=���� ��@+,� �=��6��.9Fو�������F��%�&\+)�0�F(א�

�א�2� �Eaא نf�� �و�ن ،� ��1�� �5V5� *+,�zHW� �� 0�`�g� א8

ن�א"���א(��د������א�=���و�א(&)��Q@S)==��و�ن�fא��@���،�و�ن��

�א�H�ع���,&=��� ��+LW�7���\C)א�bE��QWو� ،� .����X�0��� ��9FM

�/��א8א�7א(&�9@�� �<Y�������Q@S(&)وא� �=��ن�א2ذن�����א

�א�2�א�8 ��=@E��.9א ��� ،� .@+,� ��5�א ��d+د�و���L)א��>�EU&M�w)א

�א(��DE)&�����א �و��j�Sא(f&\�ن �א()��� (�zHfא(�����()&��

א�&�5�9ن����و�א`.�وא(&6�ض��)&دع�X���Q������،��\ذ(�3

���7وא��א�����\C)א�bE��0�,א���0�א()+>��א¤��*+,�Oو��،�.+W

ن�و���ل�دون�ذ(��3ن����X@�ج����א(H�,@��وא(���%&Mو�ن�

�א� ���,+*�/دא �ووא<�9 �Y��:� �א"د(� نfM��� ��+Rم �/ذ ،� %�&

��� ��@+,�7��&gא�� �و,�م �@�UH)א� א���م�א"ول�א��אم�א����

ل�/(*��د(��א52=��7:�.�Q@=Xא(

 )٢٦/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٢٢٥٧الطعن رقم (



 ٣٥

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن النيابة العامة بقيامها باإلطالع علي رسائل الهاتف المحمول الخاص  

تكون قد خالفت الدستور والقانون .. علي ذات الهاتف " الوتس آب "  برنامج بالمتهم ورسائل

 .وأهدرت كافة ضمانات احترام الحرية الشخصية بل وقامت باالفتئات عليها 

 حيث أنها مل تعن باستصدار أمر وإذن باختاذ هذا اإلجراء 

 القاضي اجلزئي / من السيد املستشار 

ء المعيب قد تم دونما أمر وحيث أن هذا اإلجرا.. ومن ثم  

قضائي مسبب األمر الذي يبطله ويبطل ببطالنه أي دليل قد 

 .يستمد منه 
 وحيث كان ما تقدم 

وكانت النيابة العامة قد اتخذت من هذا اإلجراء الباطل وما أسفرت عنه دليال بـاطال إلثبـات  
، وحيـث أن المتـواتر عليـه فـي وحيث أن هذا الدليل قـد ثبـت بطالنـه وسـقوطه .. االتهام قبل المتهم 

بمـــا .. قضـــاء الـــنقض أن األدلـــة متســـاندة يعضـــد بعضـــها بعضـــا فـــإذا ســـقط أحـــدها انهـــار االتهـــام 
 .يستوجب القضاء ببراءة المتهم الماثل منه 

 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه 

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .اءته مما هو مسند إليه ببر 
 وكيل المتهم            
    المحامي           
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 املوضوع 
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 بطرـيــق التحـــريض مجـهــول اشـــتركا مـــع أخـــر ب الوظـــائف العمومـيــة ـمــن أرـبــااوهـمــا ليســـ - أ
ـكــذا ـفــي ارتـكــاب تزوـيــر ـفــي مـحــرر رـســمي وـهــو الصـــورة الرـســمية وواالتفــاق والمســـاعدة 

 ٕ واخـفـــاء الثالثـــةبتصــــوير صـــفحتها وذلـــك -/-/- المؤرخـــة لمشـــارطة التحـكـــيم التنفيذيـــة
حكمـين فتمـت الجريمـة بنـاء  عليها نسبت زورا إلـي المووضع توقيعاتالملحوظة السفلية بها 

 .علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة 
 لقاضــي األمــور ـبـأن ـقـدما الصــورة الرســمية ســالفي اـلـذكر يني المحــررين الرســماســتعمال - ب

 وـقـدما المحــررين معــا  بوضــع الصــيغة التنفيذـيـة...لـسـنة .. واستصــدار األـمـر رـقـم الوقتـيـة 
طسـا أ قدماهما إلي قلم كتاب محكمة ثم مدني مستأنف إطسـا ...لسنة .. في الدعوى رقم 

 . بموجبهما وذلك مع علمهما بتزويرهما وقلم المحضرين للتنفيذ

 وبالبناء علي هذه املزاعم املخالفة للحقيقة 
أهم شرائط صحة أمر اإلحالة وأغفلت المتهمان للمحاكمة الجنائية قدمت النيابة العامة  

 .بمعاقبة المتهمين بموجبها  حيث أغفلت ذكر مواد االتهام التي تطالب ..

 وبالفعل 
حكمهـا ) بهيئـة مغـايرة( أصدرت محكمة الجنايات -/-/-وبجلسة تمت محاكمة المتهمين  

 :القاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 وحيث مل يرتض املدعي باحلق املدني 

 وكذا النيابة العامة بهذا القضاء 
..  قضائية الذي تداول بدوره بالجلسات ..لسنة ..... رقم بطريق النقض فقد طعنا عليه  
 : قضي باآلتي -/-/-وبجلسة 
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 حكمت احملكمة 
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 ونفاذا هلذا احلكم األخري 
 .أعيدت األوراق إلي هيئة الموقرة الحالية لنظرها والفصل في موضوعها من جديد  

Fو����د�
��و�ن��	7ص�وא�!�)��ذא�א����מ�א	�

 ...../المتهم األول  نشأ خالف فيما بين عام خمسة وثالثون كثر منفمنذ أ.. بداية  
 .....حول قطعة أرض كائنة بمركز .. ...../ وبين السيد المستشار ، ...../ أخر يدعي ومعه 

هيئة وتم االتفاق علي .. بطريق التحكيم بين الطرفين علي إنهاء هذا الخالف وقد تم االتفاق .. 

 : ر محكم وهم تحكيم مكونه من أحد عش

١− ..........................�

٢− ..........................�

٣− ..........................�

٤− ..........................�

٥− ..........................�

٦− ..........................�

٧− ..........................�

٨− ..........................�

٩− ..........................�

١٠− ..........................�

١١− ..........................�

 ومن خالل مشارطه التحكيم

  اتفق الطرفني -/-/-املؤرخة 
عـلـي ـفـض الـنـزاع الـقـائم بينهـمـا وـقـد قـبـل الطــرفين حـكـم الســادة المحكـمـين 



 ٤٠

 دون معارضـة أو اسـتئناف وتوقـع مـن الطـرفين وقـد تراضـيا السابق بيـانهم

واهللا ولـي (يصدره السادة المحكمين في هذا النزاع علي قبول الحكم الذي س

     ) .التوفيق

 وبالفعل 
 وأصـدرت حكمهـا باإلجمـاع بأحقيـة المـتهم األول .. أنفـة الـذكر اجتمعت هيئة المحكمـين  

إلــــي أخــــر مــــا تضــــمنه حكــــم ................................. فــــي مســــاحة قــــدرها عشــــرة أفدنــــه و
فيكـون .. وجـه وظهـر : والثانيـة وجـه فقـط ، : األولـي ( ي ثالث ورقـات والذي تحرر ف.. التحكيم 

 ).ثالث صفحات: اإلجمالي 

 وجتدر اإلشارة يف هذا املقام 

) المدونــة عـلـي ظهــر الورقــة الثانيــة(إـلـي أن الصــفحة الثالثــة  

تضمنت ملحوظـة مكملـة ومتممـة لحكـم المحكمـين الـوارد بـالورقتين 

 المـــــداد وبمعرفـــــة ذات الشـــــخص األولـــــي والثانيـــــة ومحـــــرره بـــــذات

 .المحرر لحكم التحكيم من بدايته حتى نهايته 
���"���وא	'د���
�	ذ
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 وعقب ما تقدم 
تـقــــدم نـجــــل المـحــــتكم  ٩/٢/١٩٩٤وتحدـيــــدا بـتــــاريخ أكثر ـمــــن أربـعــــة عشـــــر عاـمــــا ـبــــ 

 :بشكوى إلي النيابة العامة أدعي من خاللها باآلتي ) ...../المرحوم(

 ١٩٨٦ مـنــذ عـــام .....أن حـكــم المحكـمــين الـمــذكور والـمــودع بمحكـمــة " 

 كـان يتكـون مـن ورقتـين فقـط ، ١٩٨٦ لسـنة ٣بموجب محضر إيداع رقـم 

وأن .. تمــت إضــافتها ) المدونــة خلــف الورقــة الثانيــة(قــة الثالثــة وأن الور

 " .  بهذا الشأن ١٩٨٦هناك نزاع قضائي دائر منذ عام 
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 وإبان حتقيق هذا البالغ املبتور سنده 

 أحالت النيابة العامة حكم احملكمني 
ثبات إلي إوانتهي تقريره  –قسم أبحاث التزييف والتزوير  –إلي مصلحة الطب الشرعي  

 :حيث جاء بالتقرير ما يلي .. علي انهيار وعدم صحة البالغ المقدم حقيقة واضحة الداللة 
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 وعقب ورود هذا التقرير .. هذا 

 عاد الشاكي وتناقض مع نفسه 

 حيث قرر 
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 وقد جاء ادعاء الشاكي األخري مرسال خايل من الصحة 

 ملشارطه التي حتت يده اأو الدليل ومل يقدم نسخه 

 إلثبات ادعائه املعدوم السند 
الذي قرر بأنه  .. ...../ ولم يرتكن في مزاعمه إال علي أقوال شخص واحد هو المدعو 

 .كان أحد المحكمين وجاءت أقواله مناقضة ألقوال الشاكي ذاته 

 حيث زعم هذا الشاهد أن حكم التحكيم مل يتضمن بند امللحوظة

 املوجودة بالورقة الثالثة واملتضمنة حدود ومعامل أرض النزاع 
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 ومن ثم    
أن ادعــاءات الشــاكي جميعـهـا خالـيـة ـمـن الســند يضــحي ظــاهرا بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك  

مثـول أكثـر مـن شـاهد أمامهـا مـنهم مـن السيما وقـد ثبـت لـدي عدالـة محكمـة الجنايـات .. والدليل 



 ٤٢

ـذين أودع حـكـم المحكمــين ـفـي مــواجهتهم ـكـان ضــمن المحكمــي ن وـمـنهم المــوظفين العـمـوميين اـل

" ملحوظــة" المحتوـيـة علـي بنـد وجمـيعهم أقـروا بوـجـود الورقـة الثالـثـة مـن حـكـم ومشـارطه التحكـيم 
وأنه لم يكن هناك ثمة بنود بعده أو شيء مـن هـذا .. الذي تضمن بيان حدود ومعالم عين النـزاع 

 .القبيل 

 ما تقدم وبالبناء علي 
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بطالن أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة لعدم ابتناؤه علي مثة دالئل كافيـة : أوال 

وإمنا قام علي جمرد افرتاضات وختمينات استقاها من أقوال الشـاكي التـي ال 

يها فضال عن خمالفتها لألدلـة الفنيـة املودعـة ملـف هـذا سند هلا وال دليل عل

 .وهو األمر الذي يستوجب براءة املتهم مما هو مسند إليه .. االتهام 

 وباستقراء أمر اإلحالة 
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   ولالوجه األ

بطالن أمر اإلحالة لعدم ابتناؤه علي أدلة كافية لتوجيه االتهام 

للمتهمني حيث أن مبنـي االتهـام حمـض ختمـني وافـرتاض ال 

 .يسانده دليل مادي معترب 

 علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢١٤ نصت الفقرة األويل من املادة فقد
وأن األدلـة علـي أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق  

ويكــون ذـلـك فــي مــواد المخالفــات والجــنح المــتهم كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكمــة المختصــة ، 
بطريــق تكليــف المــتهم بالحضــور أمــام المحكمــة الجزئيــة مــا لــم تكــن الجريمــة مــن الجــنح التــي تقــع 

سطة الصحف أو غيرها من طرق النشـر عـدا الجـنح المضـرة بـأفراد النـاس فتحيلهـا النيابـة العامـة بوا
 .إلي محكمة الجنايات مباشرة 

 ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض بأن 
كل ما يكـون مـن خلـل فـي إجـراءات التحقيـق االبتـدائي مهمـا كـان نوعـه 

 تســتطيع أن ع بـمـا تحـكـم ـبـه والفـهـو مـحـل للطـعـن أـمـام محكـمـة الموضــو

 .تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا 

 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 كما قضي بأن 
واألدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم وأن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم تقدير األدلة  

ولكن ذلك في حدود سئولية ومقدار العقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المواستحقاقه للعقوبة 

 .القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم 

 )٨/١٠/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
مــن يجــب أن يقــوم لــديها وكــان الثابــت مــن جملــة األصــول أنفــة الــذكر أن النيابــة العامــة  

أمـا إذا انتفـت ثمـة دالئـل أو .. للجريمـة المنسـوبة إليـه  للقول بإتيان المـتهماألدلة والدالئل الكافية 

ـفـال يـجـوز للنياـبـة العاـمـة رـفـع .. كاـنـت غـيـر كافـيـة للـجـزم واليـقـين بارتـكـاب الـمـتهم لـهـذه الواقـعـة 

 .ٕواذا ما فعلت يكون إجرائها باطل .. الدعوى أمام المحكمة المختصة 
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 وهذا هو احلال يف االتهام املاثل 
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 فإن هذا القول يفتقر لألدلة الكافية علي نسبته ألي من املتهمني 

 فالثابت أوال 
سـالف الـذكر زعم بأن مشـارطه وحكـم التحكـيم ..  ابتـداءا ضد المتهمينأن مقدم الشكوى  

إال أنـه بعـدما جـاء تقريـر الطـب الشـرعي .. مكون من ورقتين فقط وأنـه ال وجـود للصـفحة الثالثـة 
موجــودة ومحــرره بمعرـفـة ذات الشــخص وذات المــداد والخــط المــدون مؤكــدا بــأن الصــفحة الثالثــة 

 .للصفحتين األولي والثانية 

 عاد وزعم 
بنـد الملحوظـة المـدون بهـا ٕبـأن تـم تصـويرها واخفـاء بأن التزوير المزعوم بالصفحة الثالثـة  

ولم يوضح ماهية تلـك الملحوظـة المزعـوم أنهـا محيـت مـن .. وهو أمر لم يقم عليه ثمة دليل .. 

 .الصفحة الثالثة 

 ومع ذلك 
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 والثابت ثانيا 
قـد تقـدما بأصـل مشـارطه التحكـيم وحكمهـا أمامهـا أن المتهمين  النيابة العامة أغفلت نأ 

بـل أن .. تمـت إزالتـه أو إخفائـه ولم يتبين أن هناك جزء .. وأن هذا األصل تم فحصه وتمحيصه 
المــدون بالصــفحة " بـنـد الملحوـظـة " الواضــح والجـلـي بتقرـيـر مصــلحة الطــب الشــرعي أـنـه جــزم ـبـأن 

 .موجودة لم يتم محوها أو إزالتها" الثالثة من مشارطه وحكم التحكيم 

 أما إذا كان الشاكي والنيابة العامة 
فما هي هذه الملحوظة وما هـو .. ورقة يقصدان أنه كان هناك ملحوظة أخري في ذات ال 

ـتم .. ٕواذا كــان المتصــور فــي الصــورة الضــوئية أن يــتم المحــو واإلخفــاء !! ؟؟المــدون بهــا  فكـيـف ـي



 ٤٥

 !.ذلك في أصل المستند ؟

 أما الثابت ثالثا 
مودعـة لـدي وحكـم التحكـيم أنفـه الـذكر أصـل مشـارطه تمامـا أن أن النيابة العامة أغفلت  

 فكيف يستطيع المتهمـان الحصـول علـي تلـك المشـارطه ١٩٨٦ منذ عام .....قلم كتاب محكمة 

 !.ليقوما بثمة تغيير في حقيقتها أو تزوير فيها ؟

 والثابت رابعا 
 بـأن مـا تقـرره – المخالف للحقيقة –أنه حتى مع الفرض الجدلي أن النيابة العامة أغفلت  

حـكــم التحـكــيم وقاـمــا بإخـفــاء جـــزء      وأنهـمــا قاـمــا بتصـــوير مشـــارطه وـفــي حـــق المتهمـــين صـــحيح 

 !!!. منها ؟
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 وأصل احلكم 
ـفـي الصــورة يمـكـن وـجـوده ـبـل أن هــذا المحــو المزعــوم .. مـحـو ـجـزء مـنـه ال يمـكـن تصــور  
فمـا الفائـدة إذن التـي سـتعود علـي المتهمـين .. التي ال يمكـن أن تزيـل بالصـيغة التنفيذيـة الضوئية 

ومــا هــو الضــرر الــذي ســيعود علــي ! هــي والعــدم ســواء ؟مــن التالعــب فــي مجــرد صــورة ضــوئية 
في مجرد صوره ضوئية ال حجية لها فـي اإلثبـات أو ) وث ذلكبفرض حد(الشاكي إذا تم التالعب 

 !.النفي ؟

 ملا كان ذلك
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 نيالوجه الثا

النيابـة العامـة نـسـبت للمتهمـني األول والـثـاني أنهمـا قاـمـا 

بتزوير توقيعات نسبت للمحكمني وهو ادعاء باطل ومعيـب مل 

يدعـيـه الـشـاكي ومل يدعـيـه أي ـمـن احملكـمـني ومل ـيـرد بتقرـيـر 

الـطـب الـشـرعي وـهـو ـمـا يقـطـع ـبـأن النياـبـة العاـمـة مل تفـطـن 

 .أمر اإلحالة الصادر عنها لصحيح الواقعة الراهنة مبا يبطل 

 من املقرر يف قضاء النقض أن 
القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أمر يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة  

والظـروف التـي وقعـت فيهـا واألدلـة التـي استخلصـت منهـا المحكمـة بيانا تحقق به أركان الجريمـة 

راد مؤدي األدلة التي استخلصت منها اإلدانـة حتـى يتضـح ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإي

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة مأخذها واال كان قاصرا ومعيبا 

 )٢٦/١/٢٠١٢ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
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  هو احلال يف االتهام الراهن وهذا
منســوبة يامهـمـا بتزويـر توقيـعـات ق األول والـثـانيياـبـة العاـمـة نـسـبت للمتهمـين ذلـك أن الن 

 :لألسباب اآلتية وهذا اتهام غير صحيح .. لهيئة المحكمين 

 السبب األول 
حيـث أن زعمـه .. أن الشاكي ذاته لم يدع في حق المتهمين بهذا االتهام المبتور سـنده  

وبـرغم .. ٕحكـيم واخفـاء ملحوظـة بالصـفحة الثالثـة منـه قد اقتصر علي القول بأن تم تصوير حكـم الت
 !!.إال أنه لم يدع أن المتهمين قاما بتزوير توقيعات نسبت للمحكمين .. عدم صحة ذلك 

 السبب الثاني 
أنه قد تم سؤال اثنـين مـن المحكمـين المشـتركين فـي عمليـة التحكـيم أن الثابت بـاألوراق  



 ٤٧

 هما والموقعين علي مشارطه وحكم التحكيم 
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أن ثمة تزوير قد تم في توقيعاتهم الموجودة لم يدع أيا من سالفي الذكر .. ذلك وبرغم  
 .علي مشارطه التحكيم أو الحكم الصادر فيه 

 السبب الثالث 
قد خلت من الصفحة الثالثة منه المقدمة من المتهمين حكم التحكيم أن أصل مشارطه و 

 !.فمن أين أتت النيابة العامة بهذا الزعم ؟.. منسوبة ألي من المحكمين من أي توقيعات 

 السبب الرابع 
خال تماما من ثمة ذكر أو إشارة إلي أن هناك المرفق باألوراق تقرير الطب الشرعي أن  

 .في الصفحة الثالثة من مشارطه وحكم التحكيم و منسوبة للمحكمين ثمة توقيعات مزورة أ

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا مـدي بطـالن أمـر اإلحالـة وتضـمنه واقعـات واتهامـات .. ومن جملـة مـا تقـدم  

ال أصل لها في األوراق وال سند لها في الواقع وهو مـا يسـتوجب الحكـم ببـراءة المـتهم ممـا هـو مسـند 
 .إليه 

   ثالثلالوجه ا

بطالن أمر اإلحالة الصادر عـن النيابـة العامـة خللـوه مـن بيـان 

انعقاد أركان جرمية التزوير املنسوبة للمتهمني وعلـي األخـص 

ركن الضرر وكذا خلوه من بيان أوجه املسـاهمة واالشـرتاك ودور 

 .كل من املتهمني يف الواقعة حتديدا 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن .. بداية 
من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علـي إسـناد أمـر لـم يقـع ممـن أسـند إليـه فـي  

بشـرط أن يكـون اإلسـناد قـد ترتـب بإحدى الطرق المنصوص عليها فـي القـانون محرر أعد إلثباته 

أما إذا أنتهـي اإلسـناد الكـاذب فـي المحـرر لـم يصـح القـول عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، 
 .ر بوقوع تزوي

 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (



 ٤٨

 كما قضي بأن 
جريمة التزوير في األوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق من المقرر أن  

 الغش بالوسائل التي نص عليها القانون 

 )٦/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٧١٣٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
إصـدارها أمـر اإلحالـة الخـاص بـالمتهمين ورفـع الـدعوى إلـي انت النيابة العامـة لـدي وك 

 :لم تعن ببيان اآلتي .. محكمة الجنايات الموقرة بزعم اشتراكهما في جريمة تزوير 
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 فالثابت 
أن مشـارطه وحكـم المحكمـين عبـارة ) تقرير الطب الشرعي(بالدليل الفني القاطع والجازم  

عشـرة أفدنـه لمـتهم األول فـي قطعـة أرض قـدرها اوقضي من خالله بأحقيـة .. عن ثالث صفحات 

والمسـمي ) الموجودة علي ظهر الورقة الثالثـة(ومن خالل البند األخير المدون بالصفحة الثالثة .. 
 .أنه تضمن بيان حدود ومعالم األرض المقضي للمتهم األول بها " ملحوظة " 

 قد انتهي احلكم عند ذلك احلد
وحتـى هـذه النهايـة ال يوجـد تزويـر .. وط أو اتفاقـات أخـري دون إشارة إلـي أي بنـود أو شـر 

 .كما ثبت بتقرير الطب الشرعي .. باإلضافة أو بالحذف أو المحو 

 وأما وأن يدعي الشاكي 
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 أضف إيل ذلك
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 وكذا فإن الثابت 
مــن أصــل مشــارطه وحكــم المحكمــين المقــدمين مــن الـمــتهم 

ـد األول أنهــا ـقـد خـلـت مــن ثمــة  إشــارة إـلـي وجــود ملحوظــة ـق

كما أن تقرير الطب الشرعي لم يشر إلـي .. محيت أو أخفيت 

 .ذلك من قريب أو بعيد 

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
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 كان ذلك ملا 
األوجه أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن قرار إحالة المتهمين إلي المحاكمة ومن جملة   

الجنائية قد صدر باطال معدوم السند وغير قائم علي أدلة كافية ، فضال عن خلوه من مواد 

طالب بعقاب المتهمان بموجبها ، إضافة إلي توجيه اتهامات ال سند وال اصل لها االتهام الم

، وكذلك خلو أمر اإلحالة من بيان أوجه ) الزعم بتزوير توقيعات منسوبه للمحكمين(باألوراق 

ٕمساهمة واشتراك المتهمين في جريمة التزوير المزعومة واغفال ذكر األفعال والدالئل التي تشير 

..  أركان جريمة التزوير المزعومة في حق المتهمين وعلي األخص منها ركن الضرر إلي انعقاد

وهو األمر الذي يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن االتهام الماثل قائم بال سند أو دليل بما 



 ٥٠

 .يستوجب القضاء ببراءة المتهمين منه 

 انهيار االتهام املاثل ثبوت انتفاء جرمية التزوير يف حق املتهم األول مبا يؤكد: ا نيثا

وذلك كله لألسباب .. وعدم قيامه علي سند صحيح من الواقع أو القانون 

 :اآلتية 

  سبب األول ال
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 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
ال يؤخذ بالجرائم إال تزر وازرة وزر أخري ، من المبادئ األساسية في العلم الجنائي   

ن أوقع القضاء عليه ، ال تنفذ إال في نفس مشخصيه محضة والعقوبة بجريرتها غير جناتها 
أن اإلجرام ال يتحمل االستنابة في المحاكمة وأن العقاب ال يحتمل االستنابه في وحكم هذا المبدأ 

 .التنفيذ 
 )...../١٨/١٢ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٦/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ٥٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
فـي لم ينسب له ثمة عمـل مـادي أو تـدخل مباشـر وكان الثابت باألوراق أن المتهم األول  

وحكـم التحكـيم سـالف أو يـدون أي مـن عبـارات مشـارطه فهو لـم يكتـب .. جريمة التزوير المزعومـة 
حـيـث ـكـان يكـلـف .. أـنـه اســتعمل بشخصــه هــذه األوراق ـفـي أي إجــراء كـمـا اـنـه ـلـم يثـبـت .. اـلـذكر 

 .وكالئه من السادة المحامين بإتمام كافة اإلجراءات 
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 فعلي الفرض اجلديل 
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 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
اســتنادا إـلـي تمســكه ـبـه وأـنـه مـحـرر بياناـتـه وكوـنـه شــيك واســتعماله إداـنـة الـمـتهم بتزوـيـر  

ولـم يثبـت أن هـذا التوقيـع لـه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعـه عليـه 
 .ر الفاعل أو الشريك ال يكفي لثبوت العلم بتزويرها إذ أن مجرد التمسك بالورقة من غي

 )٣١/١٠/١٩٧٦ ق جلسة ٤٦ لسنة ٥١٤الطعن (

 كما قضي بأن 
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه 

صاحب المصلحة في التزوير ال يكفي بذاته في ثبوت 

اقترانه التزوير أو اشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر 

 .ابه له ارتك

 )١٠/١/١٩٩٩ ق جلسة ٥٩ لسنة ٧٧٦٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

���,+*�������gא�&�%� �����א(�(@�Qא�6&���Fن����������و�R&)א�������א��1א �
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 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
وـكـان الثاـبـت أن الـمـتهم األول ـلـيس ـلـه أي مصــلحة ـفـي ارتـكـاب أي تزوـيـر ـفـي مشــارطه  

 .وهذا أمر ثابت ال مراء فيه وال تأويل .. وحكم التحكيم الصادر لصالحه 
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 ومع ذلك فعلي الفرض اجلديل 
ومـــع ) وهـــو مـــا ننكـــره تمامـــا(أن هـنــاك تزوـيــر ـتــم فـــي مشـــارطه وحكـــم التحكـــيم المشـــار إلـيــه  
 . الفرض الجدلي بأن ثمة مصلحة للمتهم األول تعود عليه من هذا التزوير استمرار

 فإن تلك املصلحة املزعومة
السيما وأنه .. دليال ماديا معتبرا علي اقتراف المتهم األول لهذه الجريمة ال تكفي بمفردها  

 .فضال عن عدم ثبوت أي تزوير في األصل .. ذلك جملة وتفصيال ينكر 

 فالثابت 
وأعطـاه كـان قـد قضـت لصـالح المـتهم األول حكم التحكيم المزعوم أنه قد تـم تزويـر فيـه أن  

أصـال وما هو التزوير سيقوم المتهم األول بالتزوير ؟؟ فلماذا إذن .. الحق في مساحة عشرة أفدنه 
 .الذي ارتكبه ؟؟

 وإذا كان هناك تزوير 

هل كان المتهم األول يكلف السادة المحامين باستخراج  

 .يغة تنفيذية عليه بعد بالغ الشاكي ضده ؟؟ص
 وما هي مظاهر وشواهد التزوير املزعوم 

��,\		��/ذא�W		�ن�(+\		&�%�א"ول���		+��9��א(&Rو�		���		��,��		.�؟؟�� 		��&		~��f		��א(
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 أما املتهم األول 
لهو قول هزل ال يعقـل وال يتوافـق .. يه دافع للتزوير أو أن له مصلحة فيه فالقول بأن لد 

 .وهو ما يؤكد براءته مما هو مسند إليه .. مع المنطق 
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 فمن أحكام النقض املوقرة يف هذا اخلصوص 
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 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 وكذا قضي باألتي 
بالورقة المزورة ال يكفي في أن مجرد التمسك 

ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم 

لدليل علي انه هو الذي قارف التزوير أو اشترك ا

 .في ارتكابه 

 )٨/١١/١٩٧١ لسنه ٧٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. لمـا تـواترت عليـه أحكـام محكمـة الـنقض المـوقرة فـي هـذا الخصـوص وبمفهوم المخالفة  

فـإذا ..  يعـد دلـيال علـي صـحتها وعـدم العلـم بتزويرهـا )علـي فـرض تزويرهـا (فإن التمسك بالورقـة
فإـنـه ســيتخلى .. ـكـان هـنـاك شــخص ارتـكـب تزوـيـرا ـفـي مســتند أو يعـلـم يقيـنـا ـبـأن ثـمـة تزوـيـر يشــوبه 

 .عن ذلك المستند فورا بمجرد التشكيك فقط في صحته 

 أما التمسك بالورقة 
ـم   ـي انعــدام العـل وهــو عــين مــا . لــدي ذلــك الشــخص بــأن تلــك الورقــة مــزورة فهــو دليــل عـل

-يتمسـك بمشـارطه وحكـم التحكـيم المـؤرخ  المـتهم األول حيـث أن.. اهن ينطبق علي االتهام الـر

أن هنـاك وعلـي فـرض جـدلي .. ولـيس بـه ثمـة شـبهه تزويـر بأنه صحيح وسليم لتأكده يقينـا  -/-/
فإنه يكون بالقطع دون علـم المـتهم األول الـذي يظـل متشـبثا بالورقـة ولـم ينفـك عـن ذلـك تزويـر 
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 .التمسك 

 ومن ثم 
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 فمن املقرر يف قضاء النقض أن 
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
يكفي في المحاكمات الجنائية أن المقرر قانونا أنه من 

تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم 

لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع 

 .في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل 

 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن الشـاكي قـد تقـدم ببالغـه بمـا ال يـدع مجـاال للشـك  أثبتـت قدوكانت أوراق االتهام الماثل  

ومن ثم فإنـه .. ضد المتهمان المـاثالن  ٩/٢/١٩٩٤بتاريخ  محل هذا االتهام –المتهاتر سنده  -

 بـه أي -/-/-لمن العقل والمنطق وطبـائع األمـور أنـه إذا كـان مشـارطه وحكـم التحكـيم المـؤرخ 
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 عدم إظهارها بأي حال من األحوال مد المتهمان إخفاءها ولتع.. شبهه تزوير من قريب أو بعيد 

 أما ما حدث فكان علي عكس ذلك 

 �.+@Wو����P��,%�א"ول��ن�א�&��m��{)ن�א���@�)*������Mم���Q:i)�א�&�%�א(}�
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 أي بعد تقديم البالغ بشهرين كاملني 

 وبعد علم املتهمان بوجود هذا البالغ منعدم السند 
وعـلـي أن اـلـبالغ .. دلـيـل ـقـاطع عـلـي صــحة الورـقـة المزعــوم تزويرهــا .. ـفـي ـحـد ذاـتـه وـهـذا  

.. وهـو األمـر الـذي تأكـد بـأكثر مـن دليـل مـادي معتبـر .. الحقيقـة الواقـع برمته كيدي ال يصـادف 

الـذي جـاء مؤكـدا بـأن المشـارطه وحكـم التحكـيم يتكـون  تقرير الطـب الشـرعي هذه األدلـة وعلي رأس
جميعها كتبت بيد واحده وبخط واحد وليس هناك ثمة محو أو إزالـة كمـا يـزعم من ثالث صفحات 

 .الشاكي 

 ومن ثم 

يضحي ظاهرا أحقية المتهم في المطالبة ببراءته مما هو  

 .مسند إليه 
ديد من الدالئل التي تقطع برباءة املتهم األول وأن الشكوى املقدمة قيام الع: ثالثا 

 ضده شكوى كيدية ختالف احلقيقة والواقع والتقارير الفنية وأقوال الشهود 

 دليل األول ال

يثبـت ) املسطرة مبذكراته املقدمة منه(من خالل أقوال الشاكي 

أـنـه ـكـان ـقـد زـعـم ـبـأن مـشـارطه وحـكـم التحـكـيم مكوـنـه ـمـن 

ثم عاد وقرر بأنها من ثالث صـفحات وأن هنـاك .. تني فقط صفح

وهـو األمـر الـذي يؤكـد تهـاتر .. حمو حـدث بالصـفحة األخـرية 

 .االتهام املاثل برمته 
جاءت أن الشكوى المقدمة من الشاكي ابتداء ل يتجلى ظاهرا باستقراء أوراق االتهام الماث 

ودعة لدي محكمة الفيوم الجزئية بمحضر إيداع  الم-/-/-بزعم أن مشارطه وحكم التحكيم المؤرخ 
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إال أن المتهمين قاما بالكتابة علي ظهر الورقة .. مكونه من صفحتين فقط  ..لسنة .. رقم 

وزعم .. تم إثبات الحدود والمعالم الخاصة بقطعة األرض محل النزاع " بند ملحوظة " الثانية 

 .بأن ذلك تم تزويرا وبالمخالفة للحقيقة 

 عد حتقيق البالغ املاثل هذا وب

 وإحالة مشارطه التحكيم املذكورة 

 ����.�f��.P��Hن�א���*)/�*�&�/(*���+��9א(>�Oא(H�,*�א(�M�7�,��w���א�א
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 وبعدما أقر أكثر من شاهد 
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 وهنا 

 عاد الشاكي ليقرر بصحة ما تقدم 

 وأن املشارطه كانت من ثالث صفحات 

 وأن بند امللحوظة كان موجود وإمنا مت حمو بند أخر حتته 
 وتناقض الشاكي أن تضارب: األمر األول .. ومما تقدم يتضح أمرين غاية في األهمية  

يؤكد بعدم صحة شكواه جملة وتفصيال وأنه يحاول الزج بالمتهم في براثن االتهام في أقواله 

دائما وأبدا تأتي مرسله أن مزاعم الشاكي : أما األمر الثاني بشتى السبل علي خالف الحقيقة ، 

 ذلك البند فهو لم يقدم نسخة المشارطه التي تحت يده للتدليل علي.. دون سند أو دليل 

 .اكتفي بأقوال مرسلة ومخالفة للحقيقة والواقع ٕوانما  .. المزعوم محوه

 ومن ثم 
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 دليل الثاني  ال

املاثـل يؤكـدان أن تقريري الطب الشرعي املرفقني مبلف االتهام 

علي عدم وجود مثة تزوير يف مشارطه حكم التحكيم حمـل هـذا 

 .وهو ما يقطع برباءة املتهم مما هو مسند إليه .. االتهام 

 فبشأن تقرير الطب الشرعي األول 

 فقد أكد ما يلي 
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 علي التفصيل التايل 
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من هذا التقرير يتضح أن بند الملحوظة المدون بالصفحة الثالثة للمشارطه علي ظهر  

هو بند موجود ومدون بذات .. رض محل التنازع الورقة الثانية والمتضمنة بيان حدود ومعالم األ

 .فأين إذن التزوير المزعوم ؟؟.. خط ويد كاتب كامل المشارطه في ذات الظرف الكتابي 

 أما خبصوص تقرير الطب الشرعي الثاني 

 فقد أكد ما يلي 
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 ومن هذا التقرير يتأكد 
بل ..  وأنه ليس هناك دليل واحد علي وجود تزوير نعدام سند الشكوى محل هذا االتهاما 

فقد قام الدليل الفني المعتبر والتمثل في تقرير الطب الشرعي اللذين أكدا بأنه .. علي العكس 

وهو ما يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أحقية المتهم األول في .. ليس هناك ثمة تزوير قد حدث 

 .طلب براءته مما هو مسند إليه 

 الثالث  دليل ال

شهادة وإقرار خبري مصلحة الطب الشـرعي املنتـدب مـن قبـل 

ـة أصــل  ـنقض ملطالـع ـة اـل ـل إيل حمكـم ـة واملنتـق ـة العاـم النياـب

 .بعدم وجود تزوير.. مشارطه التحكيم 
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 وبالفعل انتقل سيادته 
واثبـت أنـه طـالع أصــل مشـارطه التحكـيم وتـبـين لـه أنهـا مكونـه ـمـن ورقتـين ومـدون عـلـي  

 .ظهر الورقة الثانية عبارات يمكن قراءتها بصعوبة 

 وأكد صراحة بأن 
)��ط�
ق�א	!
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 أما بشأن 
ما قرر به مـن أن هنـاك ثالثـة أسـطر تـم محوهمـا فهـذا قـول تناقضـه أقـوال الشـهود ويناقضـه  



 ٥٩

 .نسخة األصلية للحكم التقرير الفني األول وتناقضه أيضا ال

 وتناقضه 
حوافظ المستندات التي تقدم بها محامي المتهم في أكثر من دعوى وفي حضور المدعي  

بالحق المدني والذي لم يجحدها ولم يطعن عليها بثمة مطعن وهي كلها حوافظ طويت علي 
 ملحوظة واحدة النسخة والتي هي عبارة عن ورقتين وبظهر الصفحة الثانية الحدود والمعالم وهي

بل أنه قد صدر بشأن ذلك .. ولم يكن للمدعي المدني أي تعقيب علي ما قدم .. دون سواها  
 ق مستأنف الفيوم بما يؤكد وجود الحدود والمعالم وذلك ..لسنة .. رقم حكم قضائي في الدعوى 

  .-/-/-في 

 وهو األمر 
ية هو والعدم سواء وليس هناك أي الذي يؤكد أن ما ركن إليه الخبير الثاني في هذه الجزئ 

 .دليل من الممكن أن يعضد ما ذكره 

 ومن ثم 
وهو ما يقطع .. ومما تقدم يضحي ظاهرا أن االدعاء بالتزوير خالي من السند والدليل  

 .ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه 

 دليل الرابع ال

  كمـة جبلسـة أمام عدالـة احمل) أحد احملكمني (...../ شهادة السيد 

 الذي أكد بـأن مشـارطه التحكـيم تضـمنت بنـد امللحوظـة -/-/-

اخلاصة ببيان حدود ومعامل األرض وأنها حررت من عـدة نسـخ 

 .وتسلم كل طرف نسخه 

وتحديدا .. أمام عدالة المحكمة بالهيئة السابقة إبان تداول االتهام الماثل بالجلسات  
والذي قرر ) أحد السادة المحكمين( ...../ هادة السيد لش استمعت عدالة المحكمة -/-/-بجلسة 

 :بوضوح تم بما يلي 

وهو ما ال (األساسية في النزاع كانت تحديد مساحة األرض المتنازع عليها أن النقطة  )١(
 ) .يعقل معه أن يخلو حكم التحكيم من بيان حدود ومعالم تلك األرض محل النزاع

وهو ما يؤكد أن كل طرف لديه ( عدة نسخ شارطه وحكم التحكيم تم كتابته منأن م )٢(
نسخه يقوم بالعمل بها واالحتجاج بها وتقديمها في حال قيام الطرف األخر بتعديل أو 
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 ) .إضافة إلثبات التزوير وهو ما لم يتم 

 .أكد الشاهد أن حدود ومعالم ومساحة األرض المتنازع عليها تم ذكرها بحكم التحكيم  )٣(

ولم يدع أن هناك توقيع منسوب (رطه وحكم التحكيم بنفسه أنه قام بالتوقيع علي مشا )٤(
 ) .إليه علي خالف الحقيقة كما ورد زعما بأمر اإلحالة 

كما أكد الشاهد علي أن البيان المحرر بالكربون علي ظهر الورقة الثانية من أصل  )٥(

وهو األمر الذي يقطع (الخاص بالحدود والمعالم تمت كتابته بالجلسة (المشارطه 
 وجود ثمة تزوير السيما وأن تقرير الطب الشرعي أكد هذه الحقيقة وقرر بأن بعدم

 ).المشارطه والبند المذكور تمت كتابتهم بخط واحد وبيد واحده وفي طرف كتابي واحد

وهو ما يقطع (وأكد أيضا علي أن بعض المحكمين قاموا بالتوقيع علي البند المذكور  )٦(
الة والذي نسب للمتهمين تزوير توقيعات بعض بعدم صحة االتهام الوارد بأمر اإلح

 ) .المحكمين علي بند الملحوظة المتضمن الحدود والمعالم

 ملا كان ذلك

�9C*�����א��ن�א�د,�i��8ن��RM� �Fو������P��H.�و�f%�..�و�����M�����+lم� 
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 دليل اخلامس  ال

أن ادعاء الشاكي والذي اعتصمت به النيابة العامـة بـأن هنـاك 

ملحوظة سفلية بالصفحة الثالثة مـن مشـارطه وحكـم التحكـيم 

مل يقم علـي مثـة دليـل ومل يوضـح ماهيـة هـذه .. مت إخفائها 

امللحوظة وما هو مدون بها وهل يف صاحل املـتهم إزالتهـا وهـل 

 .فائها وما هو الدليل علي وجودها ابتداءا يضر بالشاكي إخ

لمشارطه عدم وجود صفحة ثالثة إلي أن الشكوى ابتداءا كانت بادعاء .. أشرنا سلفا  
 .وأن بند الملحوظة الخاص ببيان الحدود والمعالم ألرض النزاع لم يكن موجود.. وحكم التحكيم 

 إال أن الشاكي عاد وزعم 
وكـذا الملحوظـة الخاصـة ) المدونة علي ظهر الورقة الثانية(رة بأن الصفحة الثالثة المذكو 

 .ولكن كان هناك ملحوظة أخري تم إخفائها .. بالحدود والمعالم كانت موجودة 
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 وهذا قول مرسل 
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 السيما وأن الثابت أن الشاكي مل يقدم نسخة من املشارطه

 مدون بها هذه امللحوظة املزعوم إخفائها 

 حىت يثبت ادعائه بأنها كانت موجودة
يخالف الحقيقة .. أن ما أورده الشاكي في شكواه واعتنقته النيابة العامة .. ومن ثم يتـأكد  

 .بما يقطع ببراءة المتهم األول مما هو مسند إليه .. والواقع وال سند له أو دليل عليها 

 دليل السادس  ال

أن تقريري الطـب الشـرعي املـرفقني بـاألوراق وأقـوال الشـهود 

أكـدت .. كمـة بهيئـة مغـايرة الذين استمعت إليهم عدالة احمل

األمـر  .. ...../ عدم صـحة أقـوال شـاهد اإلثبـات الوحيـد املـدعو

 .الذي يقطع بانهيار السند القائم عليه هذا االتهام 
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 وهذا قول ثبت عدم صحته بعده أدلة وشواهد

 : الشاهد األول 
) وهو أحد السادة المحكمين(أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة  .. ...../ أقوال السيد  

 .ه وحكم التحكيم والذي أقر صراحة بأن حدود ومعالم أرض النزاع كتبت بمشارط

 :الشاهد الثاني 
 المدون واللذين أكدا علي أن بند الملحوظة المرفقين باألوراق تقريري الطب الشرعي 

والمتضمن حدود ومعالم .. بالصفحة الثالثة من مشارطه التحكيم والمدونة علي ظهر الورقة الثانية 
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ب بذات خط ويد ومداد باقي موجود باألصل المودع لدي محكمة النقض ومكتو.. أرض النزاع 

 .مشارطه التحكيم وفي ظرف كتابي واحد 

  :الشاهد الثالث
التي أدلت بها أمام عدالة ) .....مسئوله قلم الصور بمحكمة  (...../ أقوال السيدة  

علي والتي قررت بأنها كتبت علي الصفحة الثالثة المدونة  -/-/-بتاريخ المحكمة بهيئة مغايرة 
ألنها جزء من الحكم " تابع حكم المحكمين" ثانية من مشارطه التحكيم عبارة ظهر الورقة ال

.. وحيث أن تلك الصفحة الثالثة مدون بها الحدود والمعالم ألرض النزاع .. وموجودة باألصل 

 .األمر الذي يقطع بعدم صحة أقوال شاهد اإلثبات المذكور 

 :الشاهد الرابع 

9���א�&C\����ود�و������6ض�א(RFאع�א��ون�/��א��א(W�H*�ذאi��.Mن����Fא�+ 

د�����א(}��@������P��H.�א(&�W�%@f9ن���و�ن����?�/Y���F��b�LY���z+Y�..����Wא(

د��&.����..��WEא�����H)�6م�:�����9ز,\.�א��h<���DE)א��א"���.و�

 ملا كان ذلك 
 خالفـت الحقيقـة والواقـع ومـا ومن جملة ما تقدم يضحي ظـاهرا أن أقـوال الشـاهد المـذكور 

وـمـن ـثـم يضــحي االتـهـام .. بـمـا يـجـدر مـعـه طرحـهـا وـعـدم التعوـيـل عليـهـا .. ـهـو ثاـبـت ـبـاألوراق 

 .الماثل قائم بال سند ويحق للمتهم األول طلب البراءة منه 

 دليل السابع   ال

كيدية هذا االتهام وتلفيقه بغرض تعطيل تنفيذ حكم التحكـيم 

ذـلـك بتـقـديم ـبـالغ ـخـايل ـمـن الـسـند بـشـىت الـسـبل وـلـو ـكـان 

 .والدليل كحال االتهام الراهن 

 فمن املقرر يف قضاء النقض أن 
العـبـرة ـفـي اإلثـبـات ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ـهـي باقتـنـاع 

القاضي واطمئنانه إلي الـدليل المقـدم إليـه فالقـانون 

لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصـفه مطلقـة 

 .يل أو قرينه تقدم إليه أن يكون عقيدته من أي دل

 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض جلسة (
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 كما قضي بأن 
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 ملا كان ذلك 
يتضــــح ق جملـــة المفـــاهيم القانونـيـــة أنفـــة البيـــان علـــي واقـعـــات وأوراق االتهـــام الـــراهن بتطبيـــ 

فـي توجيـه االتهـام للمـتهم األول وبجالء تام أنه ليس في هذه األوراق مـا يـنم علـي الجـزم واليقـين 
أن مبني هذا االتهام هو الكيد والتلفيق لتحقيـق فقد تضافرت األدلة المؤكدة علي بل علي العكس 

 :ويعتكز علي ما يليوهذا ليس كالما مرسال بل يستند .. اض أخري للنيل من المتهم وأمواله أغر

 السند األول 
 وانتهاء هيئة.. أن الشاكي بعدما ارتضي إنهاء الخالف مع المتهم األول بطريق التحكيم  

 م محل علي نحو ما هو مفصل بحكم التحكي(أحقية المتهم األول في عشرة أفدنه المحكمين إلي 

 ).هذا االتهام

 مل جيد سبيال 
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 وتارة أخري 
يـه وعمـا إذا كـان فـي يزعم بأن التزويـر تـم بإخفـاء بنـد لـم يـذكر ماهيتـه ومـا هـو مـدون ف 

 .صالح المتهم محوه ولم يقم الدليل علي وجوده أساسا 

 وهذا التضارب والتناقض
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  الثاني ندالس
تزوـيـرا ـفـي أـحـد الـطـرفين تـقـول بأـنـه ـفـي حــال ادعــاء .. أن العـقـل والمنـطـق وطـبـائع األـمـور  
فإن عليه تقديم النسخة التي تحت يده إلثبات تزوير النسـخة .. وبين خصمه مشترك بينه مستند 
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 .التي تحت يد خصمه 

 إال أن ذلك مل حيدث 
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 السند الثالث 
.. م التحكيم المزعوم إحداث تزوير فيه بما ال يدع مجاال للشك أن حكأن الثابت باألوراق  

فلماذا سيكون التزوير .. قضي لصالح المتهم األول بأحقيته في أرض مساحتها عشرة أفدنه 

أو أي وعلي فرض حصوله فإنه لمن المتصور أن يكون في مساحة األرض أو قيمتها !! ؟؟

 .شيء يعود علي المتهم األول بفائدة ونفع 

 أما وأن الثابت 
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 السند الرابع 
الدفاع والدفوع المسطرة بهذه ومن خالل أوجه برمته أنه من خالل أوراق هذا االتهام  
السيما وأن الشاهد األوحد  ..عدم قيام أي دليل علي صحة هذا االتهام يتضح وبجالء المذكرة 

بأوراق أتضح عدم صحة أقواله .. النيابة في توجيه هذا االتهام للمتهمين الذي تساندت عليه 
وهو األمر الذي يؤكد أن .. بل وبإقرار الشاكي ذاته .. رسمية وتقارير فنية وأقوال باقي الشهود 

 القضاء ببراءة المتهم األول مما هو بما يجدر معهاالتهام الماثل مبناه وقوامه الكيد والتلفيق 
 .مسند إليه 

 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه 

 يلتمس املتهم األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه ورفض الدعوى الماثلة  

 المتهم األول وكيل                
 

�   المحامي            
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 :تهمت النيابة العامة المتهم الثاني وآخرون وهم ا 
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  .............بدائرة قسم .. حق عليه  وال-/-/-أنهم في يوم وذلك بزعم  
ـم  وأخــر مجهــول - ســرقوا -١  المبينــة بالتحقيقــات المملوكــة - مصــر )............(الســيارة رـق

، والمبـلـغ النـقـدي والـهـاتف  ............/  وقـيـادة المجـنـي علـيـه ............/ للمجنـي علـيـه 
وكـان ذلـك بطريـق ي عليـه األول ، الجوال المبـين وصـفا ومقـدارا بالتحقيقـات المملوكـة للمجنـ

 الواقـــع عليهمـــا بـــأن اســـتوقفوهما إبـــان ســـيرهما بـــالطريق العـــام مســـتقلين تلـــك الســـيارة اإلكـــراه
مهــددا إـيـاه ) بندقـيـة خرطــوش (وأشــهر الـثـاني ـفـي وجــه المجـنـي علـيـه الـثـاني ســالحا نارـيـا

ذلك مقاومـتـه فشــلوا ـبـ" مطــواة "ـحـال حـمـل أـحـدهم ســالح أـبـيض عـنـوه وجذـبـه الثاـلـثباإلـيـذاء 
 وحينئــذ قــاموا وبصــحبتهم المجنــي عليــه األولوأنزلــوه بــذلك مــن الســيارة وفــروا بهــا هــاربين 

بتعصـــــيب عيـنــــي األخـيــــر وتفتيشـــــه وتمكـنــــوا بتـلــــك الوســـــيلة القصـــــرية مـــــن االســـــتيالء عـلــــي 
 .المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات 

بـــــدون أمـــــر أحـــــد الحكـــــام  ............/ المجنـــــي عليـــــه  - وآخـــــر مجهـــــول - اواحتجـــــز -٢
بـأن اعترضـوا طريـق المختصين بذلك وفي غير األحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح ، 

 لمـده يـومين وظل محتجزا بـه للعقار محل سكنهم مستقال سيارته واقتادوه بتلك السيارة سيره
ة وتعـدوا عليـه وعذبوه خالل تلـك الفتـرة بتعـذيبات بدنيـة بـأن قـاموا بتصـفيده بـاألغالل الحديديـ

وبمـــؤخرة الســـالح الـنــاري موضـــوع التهمـــة الثالـثــة ،  " قطـعــة خشـــبية" ضـــربا باســـتخدام أداة 
 .فأحدثوا به اإلصابات المبينة باألوراق علي النحو المبين بالتحقيقات 

 ) .بندقية خرطوش( غير مششخن حازوا وأحرزوا سالحا ناريا -٣

ـثـل الســالح الـنـاري أـنـف البـيـان دون أن ممــا تســتعمل عـلـي م) طلقــة (حــازوا وأحــرزوا ذخــائر -٤
 .يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه 
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  .)مطواة قرن غزال( بغير ترخيص سالح أبيض حرزواوأحازوا  -٥

 ومن ثم 
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المحرر المستهلة بالمحضر تخلص واقعات االتهام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق 
الساعة الواحدة  -/-/-والمؤرخ  ..... رئيس التحقيقات بقسم  ............../ بمعرفة النقيب 

 "مقررا من خالله .. مساءا 

مبلغا بأنه حال إلي ديوان القسم ) المجني عليه الثاني( ............/ بحضور المدعو

وذلك ) والتي يعمل سائق عليها (.....ماركة تويوتا أفنزا موديل ) ............(بالسيارة رقم سيره 
ومالك ) المجني عليه األول(  ...../المدعووبصحبته  ..... ، .....ناء سيره بالطريق ما بين ثأ

: األولي وذلك من قبل سيارتين  ...../ تعرض لواقعة اختطاف السيارة وبها المدعو.. السيارة 

ا سيارة يجهل نوعه : والثانيةوكان يستقلها ثالثة أشخاص ، ).....(تحمل لوحات معدنية أرقام 
) أي أن جملة المتهمين حسب رواية المذكور فقط أربع أشخاص(وكان يستقلها شخص واحد 

 :قرر المجني عليه الثاني باألتي وعن تفصيل الواقعة 

صباح كل يوم ومعتاد الذهاب إلي منزله بالتجمع األول .. أنه سائق للمجني عليه األول 

في الثامنة والنصف ثم تحركا ..  صباحا الساعة السابعة -/-/-وبالفعل توجه إليه اليوم .. 

وبالفعل وصال إلي البنك وقام بانتظار المجني  .. .....بمدينة ..... البنك متجهين نحو صباحا 
..  " ....." سيذهبا إلي أنهما وكان المفترض عليه األول خارج البنك وبعد ثلث ساعة خرج له 

لحين أن  " ....." ي عليه األول بالتوجه إلي فأخبره المجن) صباحا٩ر٣٠(وحيث كان الوقت مبكرا 
ومن .. تقطع الطريق عليه  .....بسيارة فوجئا " ....."بالعمل وأثناء توجههما نحو " ....."يبدأ 

ثالثة أشخاص أحدهم يحمل سالحا ناريا ثم هبط من السيارة األولي ..  .....خلفها سيارة 

ثم قام الشخصان اآلخران بسحبه من ) وقام بسبه(يارة وأمره بالنزول من الستوجه إليه ) .. بندقية(
 .السيارة متعدين عليه بالضرب 
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 ثم قام 
 الحامـل للبندقيـة بـالركوب بـالخلف بجـوار المجنـي عليـه األول وركـب أخـر مكـان الشخص

 .مقررا بأن هاتفه وكافة أوراقه كانت بالسيارة .. السائق ثم فروا جميعا بالسيارات الثالث 

 )حسبما يزعم(نه فما كان م
متصــال بزوجــة إال أن ـقـام باـسـتيقاف إـحـدى الـسـيارات واـسـتخدم الـهـاتف المحـمـول لقاـئـدها  

 .ثم اتصل بشرطة النجدة المجني عليه األول وأخبرها بأنه تم اختطافه وهربوا بسيارته ، 

 ثم قامت السيارة التي استوقفها 
.. وأبلغهــــم بالواقعــــة ) لـيـــه األولمحــــل عمــــل المجـنـــي ع(بتوصــــيله إـلـــي الجامعــــة البريطانـيـــة  

 .فأحضروه إلي قسم الشرطة 

 وأردف قائال 

 ����		F,�m		+<6M��		6���א(א����U&		א�)�O		@@���0א�		��3ن�א()		ذ(��		6��%		+,�.		�i�.....�
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 وأردف السائق املذكور 
ئق ، وأنه لـم يكـن هنـاك مـاره ، ولـم يسـتطع تحديـد بأن الواقعة لم تستغرق سوي أربع دقا 

 كمــا ـقـرر بأـنـه يعمــل ـلـدي المجـنـي علـيـه األول مـنـذ أرـبـع ..أوصــاف األشــخاص الـقـائمين بالواقـعـة 
وأنـه كـان .. بـين المجنـي عليـه األول وبـين أي شـخص وأنه ال يعلم بوجود أي خالفـات .. سـنوات 

 .يعامله معاملة حسنه 

 وبدون إثبات .. وعقب ما تقدم 

 ������������m+<6M����i��%+6)א�?�z@Wو�O@ن�א()@���0א��f���@��*)/ل���&����m=5	����..�א�
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 بعة مساءا  الساعة الرا-/-/-وبتاريخ .. هذا 
محضـــر أورد ـمــن خاللــه زاعـمــا بأـنــه ـبــإجراء ) رئــيس وحـــدة المباحــث( ...../حــرر الراـئــد  

وردت معلوـمــات .. التحقيقــات وجمــع المعلومــات بمعرفتــه شخصــيا حــول الواقعــة المبلــغ عنهــا 
 :ثمانية أشخاص هم مؤكدة مفادها أن وراء ارتكاب هذه الواقعة 

)٢(������................�)١�(...............�
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 وأردف بأن تلك 
باســتخدام أســلحة نارـيـة المصــادر الســرية أكــدت بقـيـام ســالفي اـلـذكر بخطــف المجـنـي علـيـه  

للمســـاومة عليـــه وذلـــك .. .....وتحديـــدا  " ....." حـــدى الشـــقق الســـكنية واحتجـــازه فـــي إ.. آليـــة 

 .مقابل عشرين مليون جنيه من والده إلطالق سراحه 

 وبناء علي هذا احملضر معدوم السند .. هذا 

 آنف الذكر وا¦هلة عباراته 
ٕطلــــب محــــرر المحضــــر مــــن النيابــــة العامــــة إصــــدار اإلذن بضــــبط واحضــــار أنفــــي الــــذكر  
  !!......وتفتيش مسكنهم الكائن م وتفتيشه

  مساءا ٦ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

�7�������@�.....�..��.��,������,R�7א����9&+)�m�i\P������–دون�א�0��12/(*��
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 ملحوظة

النيابة العامة عما إذا كانت مختصة مكانيا من لم تصرح 

كما لم تصرح بأنها اطمأنت للتحريات من عدمه ، .. عدمه 

.. كما لم تورد نطاقا زمنيا ومكانيا لإلذن ، واألكثر من ذلك 

 .فإنها لم تصرح ولم تأذن بتفتيش أي من المتهمين 

 طالن مطلق وبناء علي هذا اإلذن الباطل بهذا 
د ـمـن أور صـباحا ١١الـسـاعة  -/-/- محضــر مـؤرخ – سـالف الـذكر – ...../حـرر الراـئـد  
وتفتيشـهم أنه منحه الحـق فـي القـبض علـي المتهمـين الذي زعم أنه بناء علي إذن النيابة .. خالله 

ـي ) بالمخالفــة للحقيقــة( المجنــي عليــه األول وبعمــل التحريــات تبــين لــه وجــود ..  .....فقــد انتقــل إـل
  ......داخل الشقة رقم 
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 فقد قام مبداهمة املكان .. وعليه 
مقـيـد .. وبصــحبتهم المجـنـي علـيـه األول .. وزعــم أـنـه وجــد المتهـمـين األول والـثـاني والثاـلـث  

أنهـا نتيجـة .. وزعـم بـال سـند .. بسالسل حديدية ، وبه إصـابات عبـارة عـن كـدمات بالوجـه والرقبـة 
: ملحوظـــة ( بالضـــرب لرفضـــه إعطـــائهم الـــرقم الســـري لكـــروت االئتمـــان الخاصـــة بـــه التعـــدي عليـــه

 .فقام بفك قيوده  .. )المجني عليه ذاته لم يقرر بذلك تماما

 وأردف مقررا 
ومعـهــم  .....بــأن شــركائهم متواجــدين حاليــا أنــه بمناقشــة المتهمــين الثالثــة األوائــل أفــادوا  

وأنهم تلقوا منهم اتصـال .. وأنهم مستعدون لإلرشاد عنهم  .. السيارة الخاصة بالمجني عليه األول
 .يفيد بقدومهم 

 فزعم حمرر احملضر 
 وحال ذلك سـمع !!!بعمل كمين مستتر داخل مسكن المتهمين وفي مشهد سينمائي أنه قام 

) المــتهم الراـبـع والخــامس والســادس(صــوت الضــباط فــي القــوات المرافقــة وقــد قــاموا بضــبط كــال مــن 
أفـادوا بـأنهم مرتكبـي الواقـعـة .. وبمناقشـتهم كـمـا قـرر .. ين السـيارة ملـك المجنـي عليـه األول مسـتقل

 ) ......(ومعهما شخصان آخران 

 كما اعرتفوا حسب زعم الضابط 
ــع ، الخـــامس ، الســـادس(أن المتهمـــين  ــب ) الراـب وكـــان .. كـــان يســـتقلون الســـيارة الجـي

كـانوا ) األول والثـاني والثالـث(بأن المتهمين  .. أضافواكما .. يحوز بندقية آلية  .. ...../المتهم

وهـذا كلـه بـرغم أن (ثـم فـروا إلـي حيـث مكـان ضـبطهم .. مستقلين السيارة األخرى لتأمين الواقعـة 

 !!!!).مقدم البالغ قرر صراحة بأن المتهمين جميعا بالسيارتين كانوا أربعة أشخاص فقط

 وبال سند قرر 
ـد الم.. ـبـأنهم   ـاره قــاموا بإجبــار المجنــي عليــه .. قصــودين دون تحدـي ـده إلخـب باالتصــال بواـل

المجنــي عليــه ذاتــه لــم يقــرر بهــذه الواقعــة ( مليــون جنيــه ٢٠باختطافــه والفديــة المطلوبــة وقــدرها 

 ) .المكذوبة

 وعقب ذلك أثبت حمرر احملضر بأنه 
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 مة ملحوظة ها

ما قرره الضابط بختام محضره يفيد بما ال يدع مجـاال للشـك 

أـنـه ـقـام بتفـتـيش المتهـمـين ومـكـان الضــبط دون إذن ـمـن النياـبـة 

 !!!!!!!!!!.وبالمخالفة لإلذن الصادر 
��و
!�ض�א5و�אق��	#�א	���
 �א	!�� ..��ذא�
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 وا¦ني عليه الثاني ) ئقالسا (............/ بسؤال املدعو
أمـا .. وأضـاف أنـه اسـتطاع رؤيـة السـيارة الجيـب ورؤيـة أرقامهـا .. رتل ذات أقواله ببالغـه 

هــم أربعــة  وأكــد أن المتهمــين ومرتكبــي الواقعــة !!الســيارة األخــرى فــال يعلــم لهــا ماركــة أو رقــم ؟

 !!.؟صابات دون إ) بالبوكس(، وأنه تم التعدي عليه بالضرب في وجهه أشخاص فقط 
ثم يزعم بأنـه أوقـف إحـدى السـيارات السـتعمال هـاتف ! وأكد علي عدم وجود شهود للواقعة ؟

 !).فكيف لم يكن هناك ماره ؟(قائدها 

 فقرر  .. ..... ...../ مت سؤال ا¦ني عليه .. وعقب ذلك 
ا مضــيفا بــأن المتهمــين مــا أن تحركــو.. بــذات أقــوال ســابقه فــي خصــوص واقعــة االســتيقاف  

 ) .قاموا بضربه(الغمامة وكلما حاول نزع هذه  .. )بتعصيب عينيه(بالسيارات حتى قاموا 

 ملحوظة هامة 
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  األول قائال وأضاف ا¦ني عليه
وـفــي الـيــوم ) دور واحـــد(أن المختطـفــين ـلــه توجهـــوا ـبــه إـلــي مكـــان ريـفــي بيوـتــه كلهـــا صـــغيره  
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إلـي أن حضـرت .. كما قرر بأنه كان مقيد بسلسلة حديدية .. التالي انتقلوا به إلي حيث تم الضبط 
 .الشرطة وحررته 

 وعن مواصفات السيارتني مرتكبي الواقعة 

 W����*)ن�א"وi�������.....���@���m..�����א(}��fg.....؟���,��%+6����.!�

 كما أردف قائال 
ـبـأن أحــد المتهمــين كــان يحمــل بندقيــة خرطــوش وأخــر كــان يحمــل طبنجــة وأخــر كــان يحمــل 

 " .قرن غزال " مطواة 

 هذا وبعرض املتهمني املضبوطني علي ا¦ني عليه فقد 
 ) .بندقية خرطوش( الحامل للسالح الناري مقررا بأنه كان.. فقد تعرف علي المتهم األول  �

 .مقررا بأنه القائم بإنزال السائق من السيارة ملكه .. كما تعرف علي المتهم الثاني  �
 .؟!!!شاهدهم في الواقعة كما قرر بأن باقي المتهمين  �
علي األقل ) لم يتم ضبطهم(كانوا متواجدين كما قرر بأن ثمة أشخاص آخرين  �

 .؟!!شخصين
مؤخره : تارة كانوا قد تعدوا عليه بالضرب مستخدمين ، أن المتهمين جميعا كما قرر ب �

 .بأيديهم : وتارة الثالثة قطعة خشب ، وتارة أخري السالح الناري ، 

 ومبناظرة النيابة للمجني عليه األول .. هذا 
ٕتبــين وجــود إصــابات عديــدة منهــا وجــود تــورم شــديد بــالعين ، واصــابات متنوعــة مــن كــدمات 

 .ات في أنحاء جسده وسحج

 وعن قصد املتهمني 
ـم الخاصــة خطفــه وســرقة أشــيائه قــرر بــأن قصــدهم كــان   ـه عـل بــأنهم تحــدثوا مــع أهليتــه وأـن

 !!).فكيف علم ومن أخبره بذلك لم يفصح؟(طالبين فديه 

  مقرر بـأنه) السائق(وحيث أعادت النيابة العامة سؤال ا¦ني عليه الثاني 
هـو مـن كـان .. بـأن المـتهم األول وبعرضهم عليه قـرر .. همين يستطيع التعرف علي المت

كمـا تعـرف وقـرر بأنـه مـن جذبـه خـارج السـيارة ، .. كما تعرف علـي الثـاني يحمل السالح الناري ، 

 .مقررا بأنه سائق السيارة  .. علي المتهم الخامس
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  قرر .. ...../ وبسؤال املتهم األول .. هذا 
وفـي  .. .....فـي بشـقة عمـال  وأضـاف بأنـه يقـيم ..لمسـندة إليـه بإنكار كافة االتهامـات ا 

وهـو ال يعلـم  .. .....وقامـت بـالقبض علـيهم وتوجهـت بهـم إلـي قسـم .. الفجر حضـرت الشـرطة 
 السـاعة الخامسـة فجـرا -/-/-بتـاريخ مقررا بأن واقعة الضبط تمـت .. شيء عن مسألة الخطف 

  ......في مصنع وكان متواجدا بسكن العمال ألنه يعمل .. 

 وقرر بأن الشرطة 

قامت بتفتيشه ذاتيا وكذا تفتيش الغرفة التي كان نائم فيها ولم 

 .يعثروا علي شيء ممنوع 
 ومبواجهته بأقوال ا¦ني عليه األول 

وال يعلــم لمــاذا يــدعي .. وـلـم تصــدر عـنـه هــذه األفعــال .. قــرر بأنــه ال يعـلـم شــيء عــن ذلــك  
 .عليه المجني عليهما بذلك 

  مقرر .. ...../ كما مت سؤال املتهم الثاني 
وأضـاف بأنـه كـان يقـف بالشـارع بـالقرب مـن جهـاز .. بإنكار كافة االتهامات المسـندة إليـه  

قامـا بـالقبض عليـه نزل منهـا شخصـين ميكروباص وفوجئ بسيارة ..  منتظرا أحد األشخاص .....

 وهو لم يفعل ذلك .. أنه خطف شخص وتم عمل محضر بزعم  .....وتوجهوا به إلي قسم شرطة 

 كما أضاف بأنه 
قـرر .. وبمواجهتـه بـأقوال المجنـي عليهمـا .. قاموا بتفتيشه ولم يعثروا معه علي أي شيء  

كمــا أنكــر جمــاع مــا جـــاء .. وال يعلــم ســبب إدعاؤهمــا علـيــه بــذلك .. بــأن ذلــك لــم يحــدث مـنــه 
 .من المتهمين ونفي عالقته تماما بأي .. بمحضري التحريات والضبط 

  قرر .. ...../ هذا وبسؤال املتهم الثالث 
ـا ـكـان ـيـذهب لوأضــاف بأـنـه .. ر كاـفـة االتهامــات الموجهــة إلـيـه بإنـكـا لمقابلــة  .....أحياـن

.. وحيـث أنـه أول أمـس ذهـب إلـيهم .. ومنهم المتهم الثاني والخـامس والسـادس أشخاص يعرفهم 

فـقـرروا ـلـه بأـنـه ال .. ألهم عـنـه ولـمـاذا ـتـم تقيـيـده فسـ.. فوـجـد ـلـديهم ـشـخص مقـيـد ومغـمـي العيـنـين 

وهـم سـوف يحضـروها منـه .. ذلك أن والد هذا الشخص مدين آلخـرين بمـال .. عالقة له باألمر 

للشــقة مــرة أخــري وـفـي الـيـوم الـتـالي ذـهـب  .. ...../ وأضــاف بأـنـه غــادر الشــقة ـفـورا مــع شــقيقه .. 
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.. حضرت الشـرطة فجـرا وقامـت بـالقبض علـيهم حتى وجلس مع سالفي الذكر وقام بالمبيت معهم 

 .فضال عن الرجل الذي كان مقيد .. وكان معه المتهم األول والثاني والخامس 

  قرر .. ..... ...../ وبسؤال املتهم الرابع .. هذا 
وأضــاف بأـنـه كــان ـفـي عمـلـه وانتهــي مـنـه الســاعة .. بإنـكـار كاـفـة االتهاـمـات المســندة إلـيـه 

وبالسـؤال عنـه فقـرر لـه .. فوجـد شـخص غريـب ) شـقة العمـال(جه إلي الشقة وتوالخامسة مسـاءا 
ـثـم ـفـوجئ بحضــور .. أن هـنـاك مشــكلة وســوف يحصــلون ـمـن واـلـده عـلـي فـلـوس الـمـتهم الســادس 

ونفـي عالقتـه بهـذه الواقعـة .. كما قرر بأنه قد تم تفتيشه .. الشرطة وتم القبض عليه مع اآلخـرين 
ـثــم ـعــاد وـقــرر بأـنــه ال عالـقــة ـلــه . المـــتهم األول الـثــاني والســـادس تماـمــا مـقــررا ـبــأن مرتكبـهــا هـــم 

 .بالمتهمين األول والثاني 

 قرر.. ...../ وبسؤال املتهم اخلامس 
.. وأضـاف بأنـه كـان قـائم فـي مسـكنه فـي الشـرقية ..  كافـة االتهامـات المسـندة إليـه نكارإب

 ثـم إلـي النيابـة ..... إلـي قسـم وتذهب به إلي مركز الحسـنية ثـم.. وفوجئ بالشرطة تقبض عليه 

 .ونفي عالقته بالواقعة برمتها .. 

 قرر .. ...../ وبسؤال املتهم السادس 
وحضــرت ..  .....ـكـان ـفـي منزـلـه وأضــاف بأـنـه .. بإنـكـار كاـفـة االتهاـمـات المســندة إلـيـه  

  ..... وقاموا بضربه والتوجه به إلي مركز شرطة الحسنية ثم إلي.. الشرطة وألقت القبض عليه 

 .ونفي عالقته تماما بالواقعة  .. ...../ أبان القبض عليه كان برفقته زوجته  

ني عليه األول  ورد إيل النيابة العامة تقرير طبي خيص ا¦-/-/-وبتاريخ .. هذا 

 ورد به أنه يعاني من  .. .....صادر عن املستشفي 
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 قرر .. يات والضبط حرحمرر حمضري الت .. ...../وبسؤال الرائد .. هذا 
مـا مسـتغرقا المـدة بمصـادرة السـرية مسـتعينا بنفسـه حول الواقعة قام بإجراء التحريات بأنه 

 -/-/-(حتى تسطير المحضـر ) حدة مساءا وقت اإلبـالغالساعة الوا) -/-/-(بين حدوث الواقعة 
 .بما يعني حوالي يوم واحد فقط )  مساءا٤الساعة 

 وأضاف 
 .....وتوجهوا بـه إلـي مزرعـة رت عن قيام المتهمين بخطف المجني عليـه بأن تحرياته أسف 

وأثـنـاء ذلـك اتصــلوا بأهلـيـة المجنـي علـيـه وطلـبـوا فديـه عشــرون ملـيـون  .. .....ثـم نقـلـوه إلـي شــقة .. 
 .جنيه 

 :ملحوظة 
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 ردف قائال وأ
، وكــان بحــوزة ـبـاقي المتهمــين ) بندقـيـة خرطــوش(لدـيـه ســالح ـنـاري ـبـأن المــتهم األول كــان  

 .أسلحة بيضاء لم تتوصل تحرياته لتحديدها 

 وأضاف 
 هـو اسـم .....وأنـه باسـتكمال التحريـات تبـين لـه أن  .....أن تحرياته لـم تتوصـل لكـال مـن  

  ....../ شهرة للمتهم الثاني 
وأصـر بـال ..  بذات ما سـطره بمحضـر الضـبط مـن تفاصـيل واقعـة الضـبط الباطلـة ثم أردف 

سند علي القول بـأن المتهمـين تعـدوا علـي المجنـي عليـه بالضـرب بسـبب رفضـه إعطـائهم الـرقم 

 .برغم أن المجني عليه ذاته لم يقرر بذلك .. السري لكروت االئتمان 

 وزعم قائال 
السـؤال هنـا أيـن السـالح النـاري و(مطـواة قـرن غـزال بأنه عثر بالشقة علي طلق خرطوش و 

 ) .المزعوم أنه كان مع المتهم األول

 ملحوظة هامة 
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 ملا كان ذلك
الواقعات أنفة الذكر ورغم كافة مـا شـاب اإلجـراءات مـن بطـالن مطلـق وتضـارب وبناء علي  

وـقـدمتهم .. فـقـد حركـت النيابـة العاـمـة االتهـام الماثـل ضــد المتهمـين .. وتهـاتر فـي ســند هـذه الواقعـة 
وهــو مــا يجــدر معــه .. نون للمحاكمــة الجنائـيـة عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن الواـقـع أو الحقيـقـة أو الـقـا

القضاء ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وذلك بناء علي دفـوع جوهريـة وأوجـه الـدفاع الجازمـة 
 :التي سوف ترد في دفاعنا التالي 

 الدفاع
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 وبيان ذلك تفصيال وتأصيال علي حنو ما يلي 

 الدليل األول علي براءة املتهم الثاني 

رئيس واحدة  .. ...../ املسطر مبعرفة الرائد -/-/-بطالن حمضر التحريات املؤرخ 

 ، وذلك لتجاوز هذا الضابط حدوده املكانية حيث أنه يبتع .....مباحث قسم شرطة 

  .....) بفرض حصول ذلك( عن املتهمني  وقام بالتحري.....قسم شرطة 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
شملت نشاط المتهم في دائرة قسم التي اطمأنت المحكمة إلي جديتها إذا كانت التحريات  

يتولى أعماله بدائرة وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجري تلك التحريات الخليفة والسيدة ، 

ولو كان محل إقامة المتهم تقع بدائرة مأمورية ون غير صحيحة قسم أخر ، فإن تحرياته تك
 .الضبط القضائي 

 )١٢٩ ص ٣٥ رقم ١٣ س ١٢/١١/١٩٩٢نقض (

 كما قضي بأن 
ال تكون له صفة الضبط نطاق اختصاصه اإلقليمي الذي يتجاوز  القضائي طمأمور الضب 
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ها باطلة ، ويبطل كل دليل استمد اتخذ، وبالتالي تكون كافة اإلجراءات التي القضائية أو التحري 

 .منها 

 )٢٥١ ص ٤٨ رقم ١٨ س ٣١/٢/١٩٧٦نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم والثوابـــت القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل يتضـــح  

 –قـــد أورد فـــي تحرياتـــه  .. .....رئـــيس وحـــدة مباحـــث قســـم شـــرطة  " .....أن الرائـــد وبجـــالء 
أن المتهمـين قـد قـاموا بخطـف المجنـي عليـه  -/-/- التـي سـطرها بالمحضـر المـؤرخ –ة المزعوم

 الحـي – بالمجـاورة الخامسـة .....وقاموا باحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية الكائنـة .. األول 

  ...... دائرة قسم شرطة ..... العمارة رقم –الثالث 

 وهو ما يقطع 
 بـفـرض – اختصاصــه المكانـيـة وـقـام بعـمـل تحرـيـات ـقـد تـعـدي ـحـدودـبـأن الضــابط المــذكور 
) .. .....قســم شــرطة (ـخـارج نـطـاق وداـئـرة القســم اـلـذي يعـمـل ـبـه  –صــحة إجرائهــا عـلـي الطبيعــة 

 وهـو مـا أوصـله إلـي تحديـد مكـان  .......وتجاوزها ليجري تحرياته المزعومـة بـدائرة قسـم شـرطة 
  ...... احتجاز المجني عليه تحديدا دقيقا بدائرة قسم شرطة

 ومن ثم 
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 الدليل الثاني  

ذلك أن .. بطالن إذن النيابة العامة لعدم اختصاص ممثل النيابة بإصداره مكانيا 

ب اإلذن بضبط وإحضار املتهمني مع التنويه بأن مكانهم يقع الثابت أن الضابط طل

 التي كان .....نيابة وهذه الدائرة خترج عن اختصاص  .. .....يف دائرة اختصاص 

  إلصدار اإلذن واختاذ هذا اإلجراء .....يتعني عليها ندب نيابة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٣١فقد نصت املادة 

ن�א�&�Di����+6/��א��8���OM���Dא(=> ��.Vن�,+*�,�م���א,��f���0م�א(��

 وحيث تواترت أحكام النقض علي أن 
البطالن الذي يترتب علي إجراء عضو النيابة تحقيقا في غير دائرة اختصاصه هو بطالن  

فــإذا حضــر محــام أثنــاء التحقيــق مــع المــتهم بالنيابــة ولــم يتمســك بــالبطالن فــإن الحــق فــي نســبي ، 
 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٣٣الدفع به يسقط عمال بنص المادة 

 )٣/٥/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٧٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ة في االختصاص المكاني لوكيل النيابة العامة العبر

ٕمصدر اإلذن إنما تكون بحقيقة الواقع وان تراخي 

 .ظهوره إلي وقت المحاكمة 

 )٢٨/٣/١٩٦١ ق جلسة ٣٠ لسنة ١٧٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء أن .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثـل  

 . الجزئية .....نيابة يتبع .. ٕالسيد وكيل النائب العام بضبط واحضار المتهمين 

 ورغم ذلك 

ج�,����ود�אX������.:��&Y@�دM.�/ذ�����N=Cو/����Cא�&�\�������fن�¶� 

��*�و��fא�.....����@�ن��E(�3..��א�R`@��.....�א(�QY�M�w<\��אY&��ص�f��%5و���
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 عني علي السيد وكيل النيابة فقد كان يت
أن يحيل األمر برمته إلي النيابة الكلية صاحبة االختصاص األعم واالشمل إلصدار ذلك  

 . الجزئية إلصدار ذلك اإلذن .....أو أن تنتدب نيابة .. اإلذن 

  .....أما وأن النيابة اجلزئية ب

 ����������������&Yود�א�	وز���	S&א��/ذن���	2�7:��M�Q�� א��و�ذאE��Q6LM�������*��	fא����	:�..
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 الدليل الثالث  

بطالن إذن النيابة العامة البتناؤه علي حتريات غري جدية تفتقر لألدلة الكافية علي 

ك السيما وأن وكيل النائب العام مصدر ذل.. ارتكاب املأذون بضبطهم لثمة جرمية 

 اإلذن مل يصرح بأنه اطمئن لتلك التحريات فكيف اختذها سندا لذلك اإلذن الباطل  

 فإنه ال شك .. بداية 

ل��iن������ �M��@)������QP"��ن�א(��,��0א":�g�QP���*+,�§�����"ن����V	<��m	=5��	@و�

�*�،�א"�	��א(	C�−/−/−����������������DE��א(&9����7א�[�������	fא��.	:��&Yود�א�	��b��	وز���	S&)�

/�.6��Q<=���+P�=)�7א����3א(&9+M�*+,�8�Fא(����6א(��د�������@F)ذن�א.�
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٤فقد نصت املادة 
 الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمأمور 

الذي توجد دالئل كافيـة علـي الحاضر م أن يأمر بالقبض علي المتهلمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .اتهامه 

  من ذات القانون علي أن ٣٥كما نصت املادة 
جـــاز لمـــأمور الضـــبط إذا ـلــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبيـنــة فـــي المـــادة الســـابقة  
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 .ويذكر ذلك في المحضر ٕالقضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره 
علـي اتهـام الشـخص إذا وجـدت دالئـل كافيـة السـابقة ، وفي غير األحوال المبينة فـي المـادة  

بارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة ســـرقة أو نصـــب أو تهـــد شـــديد أو مقاومـــة لرجـــال الســـلطة العامـــة بـــالقوة 
جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظيـة المناسـبة ، وأن يطلـب فـورا والعنف ، 

، وفـــي جميـــع األحـــوال تنفـــذ أوامـــر الضـــبط ه مـــن النيابـــة العامـــة أن تصـــدر أمـــر بـــالقبض عليـــ
 .واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

�و�ن��ذ�ن�א	�1�ن
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 فإذا انتفت 
اـلـدالئل الكافـيـة المشــار إليـهـا ـفـي الطـلـب المرـفـوع ـمـن الضــابط إـلـي النياـبـة العاـمـة والـتـي  

ٕتشير إلي ارتكاب المتهمين للجريمة فإنـه ال يجـوز للنيابـة العامـة إصـدار اإلذن ، وان هـي فعلـت 

 .فإن إذنها يكون باطل دون التأكد من وجود دالئل كافية 

شـرط أسـتلزمه المشـرع إلجـراء القـبض علـي المـتهم وتفتيشـه الدالئل الكافية توافر .. ذلك أن  
ـة أو األوراق دون التعمــق فــي ،  ـدالئل يقصــد بهــا العالمــات المســتفادة مــن ظــاهر الحاـل ـك اـل وتـل

 .تمحيصها 

 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد . د (

 من ثم و
فال يجوز القبض علي المتهم بغير توافر دالئل كافية 

ٕواال كان القبض باطال ، فالدالئل شرط ال غني عنه 

لصحة اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي 

المحكمة أن تبطل اإلجراءات إذا لم ترد له دالئل كافية 

 . ، وتبطل بالتالي الدالئل المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧النقض س  أحكام ٥/١٢/١٩٦٦نقض (
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 ويف ذات الشأن قضت حمكمة النقض بأن 

��bE��8�CאfT\���ن��M���������א(&9����7و��LW&���2:�א��א2ذن� �����א�����
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الـذي يتضح أن البطالن وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق هذا االتهام  

لم يقتصر علي ابتناؤه علـي تحريـات محـررة  -/-/-عاب اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

 .من ضابط غير مختص مكانيا 

 تحمل في طياتها ثمة دالئل كافية علـي نسـبة بل أيضا لكون تلك التحريات غير جدية وال 

االتـهـام المزـعـوم للـمـتهم الـثـاني ، ومـظـاهر وشــواهد انـعـدام الجدـيـة وانتـفـاء اـلـدالئل الطافـيـة عـلـي 

 :النحو التالي 

 الشاهد األول 
فإن النيابة العامة .. عدوم الصحة أنف الذكر  لعبارات اإلذن المأنه بمفهوم المخالفة 

وأنها لم تحمل أي دالئل كافية علي ارتكاب المأذون أنها لم تطمئن لتلك التحريات ذاتها قد أقرت ب
.. إذا كانت النيابة مصدرة اإلذن قد اطمأنت لتلك التحريات .. ذلك أنه .. بضبهم ألي جريمة 

 .لكانت صرحت بذلك صراحة في مستهل عبارات اإلذن 

 أما وأنها مل تفعل 

 �@F)א�������א��:��/��6��3)Egم�,R�7א�����3א(&9+&)���\<M��� ���i�����6)א���

�.و���5%�,�م���LW&���2:�א��/ذن�..�/��א`���

 الشاهد الثاني 
من النيابة العامة بعدم جدية قد تضمنت إقرار صريح ثان .. أن عبارات ذلك اإلذن أيضا  

تفتيش إجراء خطير فلكون إجراء ال.. هذه التحريات وأنها ال تحمل دالئل كافية قبل المتهمين 

وال يجوز إصداره إال بعد التأكد يقينا من نسب .. ويمثل تعرضا لحرية األشخاص ومساكنهم 

 .االتهام للمتهمين المأذون بضبطهم 
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 -/-/-فإن خلو اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

�&C\��..��و��)�FW�%����א2ذن�وא(&�����(�N��Cא(א�����D��K@&L&���6א�&�\��
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 الشاهد الثالث 
حسبما وردت علي يتضح أنه استهل باإلشارة إلي الواقعة باستقراء محضر التحريات أنه  

 ) ............./ اني المجني عليه الث(لسان المبلغ 

 وفجأة وبدون إقامة مثة دليل 
قرر محرر المحضر أن مصادره السرية أفادت بأن المتهمين الستة 

هم مرتكبي ) .....(المقدمين للمحاكمة حاليا ومعهم اثنان آخران 

 . الواقعة محل ذلك البالغ المنوه عنه 

 وهنا يثور أسئلة غاية يف األهمية 
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 ومن مجلة هذه األسئلة .. ومن ثم 
ما هو .. المسطر في محضر التحريات المزعومة أن ادعاء ضابط الواقعة يتضح وبجالء 

لذلك فقد تعمد إخفاء ماهية المصادر السرية .. اء مرسل ال يسانده دليل أو حتى قرينة إال ادع

 وهو ما يؤكد – بفرض إجرائه علي الطبيعة –المشتركين معه ٕواخفاء أسماء السادة الضباط 
بما ال يجوز اتخاذها سندا إلصدار إذن بالقبض أو تفتيش تهاتر وانعدام جدية هذه التحريات 

 .المتهمين 
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 الشاهد الرابع 
 -/-/-التي سطرها ضابط الواقعة في المحضر المؤرخوكدليل قاطع علي تهاتر التحريات  

.. بل والمخالفة ألقوال المجني عليهما ذاتهما .. والثابت باألوراق أنه أدعى بالمخالفة للحقيقة .. 
 " .أسلحة نارية آلية " ارتكاب الجريمة بأن المتهمين كانوا قد استعملوا 

 ومل تسفر التحقيقات وإجراءات القبض والتفتيش الباطلة 

 التي أجراها ذات الضابط املذكور 

 عن صحة هذا االدعاء املخالف للحقيقة 

א�8·(@���و�#��·(@������������ X��������9+X���v�N=>�.Mد�@X�h<&(��%+g�..���*	)/�Q	:�و��ن��&
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 وهو األمر 
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 الشاهد اخلامس 
أمـام النيابـة العامـة ومقارنته بـأقوال مجريهـا  -/-/-المـؤرخ أنه باستقراء محضر التحريات �

 .يتضح أنه أدلي بأقوال تخالف ما هو ثابت بالتحريات بما يقطع بعدم جديتها وتهاترها.. 

 بداية 
 السـاعة الواحـدة -/-/-حول الواقعة إال منـذ تقـديم الـبالغ فـي يجر تحريات فقد أقر بأنه لم  
ـه بـعـد هــذا ..  الســاعة الرابعــة مســاءا -/-/-حتــى تســطير محضــر التحرـيـات فــي .. مســاءا  أي أـن

 .التاريخ األخير لم يجر ثمة تحريات تكميلية أو ما شابه 

 ورغم ذلك 

א ��M��\�&��7ن�א����א(&9� �C9�� ��و�د ��g���H�� bوRS&وא�� .@+,�§¡���
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 وهذا االختالف الواضح مابني 

 حمضر التحريات وأقوال جمريها 
فـي وأن الضابط حاول رأب الصـدع الـذي اعتراهـا هذه التحريات وانعدام جـديتها يؤكد تهاتر  
 . انعدام جدية تحرياته – دونما يدري –إال أنه اثبت .. أقواله 

 الشاهد السادس
ة أسـلح" أن الضابط بعدما أورد بمحضر تحرياته زعما بـأن المتهمـين اسـتخدموا فـي الواقعـة  

ـة  ـة خرطــوش" قوالــه أمــام النياـبـة العامــة وزعــم ـبـأنهم اســتخدموا إال أنــه عــاد فــي أ" نارـيـة آلـي " بندقـي

 .وأسلحة بيضاء 

 ومع ذلك 

 � ��و�<=>�� ��\,R��w)��9א+X"�3א+M����D��*)/�Q:�,��א(& ��R��,�*Miא ..�%+g
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 الشاهد السابع  
 زعم أنه.. ضابط الواقعة وانعدام مشروعيتها ن الشواهد أيضا علي تهاتر إجراءات وع 

 .وطلقة خرطوش / قام بضبط مبلغ مالي ، ومطواة أنه بمحضر الضبط 

 ومع ذلك مل يستطع حتديد الشخص العائد له هذه املضبوطات 
 مالــك هــذه المضــبوطات أو أي مــن المتهمــين ضــبطت فلــدي ســؤاله أمــام النيابــة العامــة عــن

دم صــحة مــزاعم هــذا وهــذا يؤكــد عــ !قــرر الضــابط بأنــه ضــبطها مــع جميــع المتهمــين ؟! معــه ؟
 .الضابط سواء المسطرة بمحضر التحريات أو تلك التي أدلي بها أمام النيابة العامة 

 الشاهد الثامن   
قعة صورة أخري بخالف مـا أورده الضـابط فـي وأن للوا..  بعدم صحة التحريات ومما يقطع 

ذاتـه أقـر بـأن المتهمـين القـائمين ) ............(أن المبلـغ .. محضره وأقوالـه أمـام النيابـة العامـة 

 .بالواقعة عبارة عن أربعة أشخاص فقط 

 وقرر صراحة 
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 ورغم ذلك 
ســـتة أشـــخاص بخـــالف ليـــزعم أن عـــدد المتهمـــين مرتكبـــي الواقعـــة يـــأتي ضـــابط الواقعـــة 

وهذا كله يثير الشك والريبة فيمـا سـطره الضـابط بتلـك .. شخصين لم يستطع التوصل إلي بياناتهم 
 .التحريات 

 الشاهد التاسع   
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 كما مل يكلف الضابط نفسه 
وعما إذا كـان لـه يـد فـي الواقعـة ) سائق المجني عليه(عبء البحث والتحري حول المبلغ  

ثـم .. نـه السيما وأنـه أقـر بأنـه تـم تغييـر مسـاره ومـع ذلـك فـوجئ بـالمتهمين يتتبعو.. من عدمه 

ورغـم !! .. ولـم يلحـق بـه ثمـة أذي ! يقومون بإنزاله مـن السـيارة وتركـه خلفهـم كشـاهد علـيهم ؟

 ).علي فرض صحتها(ذلك كله لم يقم الضابط بالبحث والتحري عن صلة هذا السائق بالواقعة 

 وهذا كله يؤكد
 النيابـــة تهـــاتر التحريـــات وانعـــدام جـــديتها علـــي نحـــو ال تصـــلح معـــه ســـندا لصـــدور إذن مـــن 
 .العامة 

 الشاهد العاشر   
أنه برغم إقرار الضابط بأنه لـم يجـر تحريـات .. ومما يؤكد عدم الجدية في التحريات أيضا  
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إال أنـــه عـــاد وقـــرر فـــي أقوالـــه أمـــام النيابـــة العامـــة أن  -/-/-بعـــد تســـطير المحضـــر المـــؤرخ 

 .ره للمتهم الثاني ٕليس شخص مستقل عن المتهمين وانما هو اسم شه .. ...../المدعو

 وهذا أمر غري صحيح 
ومعـــدوم الســـند واـلــدليل حـــاول مـــن خالـلــه الضـــابط تصـــحيح األخطـــاء والعـيــوب الـتــي شـــابت  
 .تحرياته 
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 رابعالدليل ال

القبض علي املتهمني إلجرائه بناء علي إذن نيابة باطل ومعيب وصادر من بطالن 

لي حتريات غري جدية وبدون دالئل كافية تربر القبض غري خمتص مكانيا ومبني ع

 .علي املتهمني 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ـدفوع الجوهريــة  ـدفع مــن اـل هــو  والتفتــيش أن اإلذن بــالقبض لــذلك فإنــه لمــن المقــرر هــذا اـل

عـة بالفعـل واق – جناية أو جنحة – إجراء من إجراءات التحقيق ال يصلح إصداره إال لضبط جريمة

وترجحــت نســبتها إـلـي ـمـتهم بعيـنـه وـكـان هـنـاك ـمـن اـلـدالئل ـمـا يكـفـي للتـعـدي لحرـمـة مســكن أو 

ٕ وأن تـقــدير جدـيــة التحرـيــات وكفايتهـــا لتســـويغ إصـــدار اإلذن ـبــالتفتيش وان كـــان لحريـتــه الشخصـــية
قــد موكــوال إـلـي ســلطة التحقـيـق الـتـي أصــدرته تحــت رقاـبـة محكمــة الموضــوع إال أـنـه إذا كــان المــتهم 

فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الـدفع الجـوهري وتقـول كلمتهـا دفع ببطالن هذا اإلجراء 

 .فيه بأسباب سائغة 

 )٢٠/١٠/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٤٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

���������m	�&�ع����א>�f��m\��א��W–/ذא�����������	��א(&������&<+	Xود��	����/(	*�,	�م���–�

�������?����*)/�����F�\Pא������������������	#������	�M����	����9�@���	���:	��Vو��:���mffHM��7و������



 ٨٩

��ذ(�3���@+,�O��{M�Vg�����.�

 )٣٠/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ١٢٦١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
دالئـل كافيـة  علـي المـتهم الـذي تتـوافر فـي حقـه ن للقـبضيأحـد طـريقوكان المشرع قـد رسـم  

 بجريمتـه فـي الحـاالت الموصـوفة حصـرا قـبض عليـه متلبسـاإمـا أن يـتم ال .. علي ارتكابه جريمـة
 ) .وهو ما لم يتم في دعوانا الراهنة (في القانون 

 وإما أن يصدر إذن صحيح من النيابة العامة بالقبض علي املتهم 
فـإن إجـراءي القـبض والتفتـيش اللـذين تمـا  .. أو صدر بـاطال.. أما إذا لم يصدر ذلك اإلذن  

 .يكونا باطلين بكل ما يترتب علي ذلك من أثار نفاذا لذلك اإلذن 

 عني ما عاب إجراءات االتهام املاثل وهذا 
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 وهو األمر الذي يبطل اإلذن 
ـاء عـلـي ذـلـك اإلذن   ـم بـن الصــادر بـنـاء عليهــا وهــو أيضــا مــا يبطــل إجــراء الـقـبض اـلـذي ـت

 .وهو األمر الذي يؤكد براءة المتهم عما هو مسند إليه .. الباطل 

 امس الدليل اخل

 خمتص القبض علي املتهمني إلجرائه بناء علي إذن نيابة باطل صادر عن غريبطالن 

ذلك .. فضال عن أن القائم بالقبض ذاته غري خمتص مكانيا بإجرائه .. مكانيا بإصداره 

يف حني أن الشقة  .. ..... ومرافقوه ا¦هولني تابعني لقسم شرطة ...../أن الرائد 

  ...... دائرة قسم شرطة .....املزعوم ضبط املتهمني فيها تقع مبدينه 

 أن جتدر اإلشارة إيل .. بداية 
  ......كائن بقسم شرطة  .. .....لمدينة  

 و مستقل وعلي حن
 .. ........كائن لها قسم شرطة  .. .....فإن 
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 وعلي الرغم من ذلك .. هذا 
والخـروج باالنتقـال  .. .....رئيس وحدة المباحـث بقسـم شـرطة  .. ...../يقوم السيد الرائـد  

"  إلي دائرة اختصاص أخري تماما ليست لـه وهـي ويدلف..  " .....بمدينة " اختصاصه من دائرة 

 .ليقوم بإلقاء القبض علي المتهمين  .. .....ويتعدى علي اختصاص زمالئه بقسم شرطة " .....

 وهو األمر الذي يؤكد
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 سادس الدليل ال

إجراء التفتيش الذي مت يف حق املتهمني مجيعا وتفتيش املكان املزعوم بطالن 

حيث مل يكن مأذونا لضابط الواقعة بإجراء هذا التفتيش سواء .. ضبطهم فيه 

ومن ثم يبطل اإلجراء وأي .. نهم أو مكان القبض عليهم للمتهمني ذاتهم أو مساك

 .كما يبطل أي دليل يستمد من أقوال جمريه  .. دليل يستمد منه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٩١حيث نصت املادة 
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، وال يجوز االلتجاء إليه إال بمقتضي أمر من  

بناء علي اتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية قاضي التحقيق 

أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز ألشياء تتعلق 

 .بالجريمة 

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل أنه  

وفي لجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة استعمل في ارتكاب ا

 .جميع األحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا 
 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

 .أثر بطالن التفتيش ، استبعاد األدلة المستمدة منه  
 )٦/١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٣٤١الطعن رقم (
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 )٥/١/١٩٧٦ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٢٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مـــن المقـــرر أن بطـــالن التفتـــيش مقتضـــاه قانونـــا عـــدم 

التعوـيـل ـفـي الحـكـم باإلداـنـة عـلـي أي دلـيـل مـسـتمد مـنـه ، 

 .وبالتالي ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

 )٣/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٣٠٩٦٧رقم الطعن (

 ملا كان ما تقدم 
 ٦ السـاعة -/-/-لثابت من خالل مدونات اإلذن الصـادر عـن النيابـة العامـة بتـاريخ وكان ا 
ولكنـه لـم يشـتمل علـي اإلذن أو التصـريح .. المتهمـين ٕأنه قد تضمن أمرا بضـبط واحضـار مساءا 

 .أو مكان تواجدهم بتفتيش المتهمين شخصيا وال تفتيش مساكنهم .. لمن سيقوم بتنفيذه 

 ورغم ذلك 
محضر الضبط المـؤرخ حال تحريره الديباجة المستهل بها  .. ...../لسيد الرائد يتضح أن ا 

ـــة واألوراق ..  -/-/- ـــة للحقيـق ـــي .. أورد بالمخالـف ـــالقبض عـل ـــه ـب ـــت ـل ـــة العامــــة أذـن أن النياـب

 .المتهمين وتفتيشهم 

 وهذا علي خالف الواقع وعبارات اإلذن املذكور ذاته 
ارة إـلـي التصــريح ـبـإجراء التفـتـيش إال أن ضــابط وـبـرغم خـلـو األوراق ـمـن ثـمـة إشــ.. ـهـذا 

بـفـرض (كمـا قـام بتفتـيش المكـان الملـقـي علـيهم القـبض فيـه .. الواقعـة قـام بتفـتـيش كـل مـنهم ذاتـيـا 
لكـل مـنهم علـي حـده قـد وجهـت سـؤاال مـن أن النيابـة العامـة ولـيس أدل علـي ذلـك ) .. صـحة ذلـك

 .وجميعهم أقروا بأنه قد تم تفتيشهم 

 سب ليس هذا فح
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 وهذا دليل قاطع علي إجراء التفتيش باملخالفة للقانون 
مـر الـذي يبطـل هـذا اإلجـراء ويبطـل ثمـة وهـو األ.. وبدون إذن صريح لـه مـن النيابـة العامـة  

 .دليل قد يستمد منه 
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 وكذا يبطل مثة دليل قد يستمد 

 من أقوال القائم بكافة تلك اإلجراءات الباطلة 

 )...../السيد الرائد(
 .ومن ثم يضحي ظاهرا أحقية المتهم في المطالبة بالبراءة مما هو مسند إليه  

 سابعالدليل ال

ة العامة للواقعة حمل هذا االتهام علي حنو أسلس إيل بطالن قصور حتقيقات النياب

أمر اإلحالة البتناؤه علي افرتاضات وختمينات وليس علي أدلة قاطعة ودامغة ، وهو 

  ما يؤكد براءة املتهم الثاني مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
وأن األدـلـة عـلـي ة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت النياـبـة العامــ 

، وترـفــع اـلــدعوى ـفــي مـــواد .......... الـمــتهم كافـيــة رفـعــت اـلــدعوى إـلــي المحكـمــة المختصـــة ، 
الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهـام تبـين فيـه 

ي المتهم بأركانها المكونة لهـا وكافـة الظـروف المشـددة أو المخففـة للعقوبـة ومـواد الجريمة المسندة إل
القانون المـراد تطبيقهـا ، وترفـق بـه قائمـة بمـؤدي أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات وينـدب المحـامي العـام 
مــن تلقــاء نفســه محامـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن قــد 

ل محامـيــا لـلــدفاع عـنــه ، وتعـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة وكـــ
 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

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

، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية عـلـي القضــاء ـبـبطالن ام اتصــال المحكـمـة بـهـا انـعـد
 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

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

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

 .وال تستطيع أن تلقي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 



 ٩٣

 )٢٧٦ص  ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١الطعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 فالثابت أوال
وفي معرض وصف االتهام األول المنسوب للمتهمين .. أن النيابة العامة في أمر اإلحالة  

 : قررت بما هو نصه 
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 وهذا يعني أن النيابة العامة 
بندقيـــة (أنـــه مـــن كـــان يحـــوز الســـالح النـــاري  .. ..... ...../ للمـــتهم الثـــاني نســـبت  

قعـة وبـأقوال المجنـي عليهمـا وأقـوال ضـابط الوا.. مخالفة بـذلك مـا هـو ثابـت بـاألوراق ) خرطوش

 ) ....../الرائد (ذاته 

 والذين أمجعوا 

هو من كان يحوز السالح الناري .. ...../ بأن المتهم األول  

وـلـــيس المــــتهم الـثـــاني وهــــذا يؤـكـــد بـمـــا ال ـيـــدع ) بندقـيـــة خرطــــوش(

مجــاال للشــك قصــور النيابــة العامــة فــي اإللمــام بالواقعــة واالحاطــة 

 .عنها بما يسلس ببطالن أمر اإلحالة الصادر .. بها 
 كما أن الثابت ثانيا 

 لالتهام الثالث والرابع والخـامسوفي وصفها .. في أمر اإلحالة .. أن النيابة العامة أيضا  



 ٩٤

 فــي الجــزم واليـقـينومــا يســتلزمه مــن ـتـوافر .. ـقـد خالـفـت صــحيح الـقـانون .. المنســوبين للمتهمــين 
بشكل عشوائي وشـائع حيـث ر إليهـا المشاوذلك بأن وجهت االتهامات الثالثة .. توجيه االتهامات 

 قالت بما هو نصه 
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ـذي يطــرح نفســه فالســؤال � ـاري ؟؟ أي مــن المتهمــين كــان يحــوز ..  اـل وأي مــنهم الســالح الـن
 !.السالح األبيض ؟يحوز كان 

الواقعــة والنياـبـة العامــة عــن إثـبـات وجــود ســالح ـنـاري ـفـي الواقعــة ورـغـم ثـبـوت عجــز ضــابط  �
 .المزعوم ضبطها ؟؟) الطلقة(فما الداعي إذن من حمل .. وعدم ضبطه 

 ومن ثم 
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 وكذا فالثابت ثالثا 
حيث غضت الطرف عن عدم ضبط .. أن النيابة العامة قصرت في تحقيقاتها وبحثها �

حث والتحري عن ولم تقم بتكليف رجال المباحث بتكثيف الب.. السالح المستخدم في الجريمة 

 .ذلك السالح 

 واألكثر من ذلك 
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 والسؤال هنا 
ودعاـهـا للـقـول ـبـأن هـنـاك ـمـتهم النياـبـة العاـمـة ناقصـا ـفـي الواقـعـة ـمـا ـهـو اـلـدور اـلـذي رأـتـه 

بـإجراء المزيـد مـن البحـث والتحـري للتوصـل إلـي ذلـك  تكلـف رجـال المباحـث  ولمـاذا لـم!مجهول ؟

 !!.الشخص الذي سيفلت من العقاب ؟؟؟
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 وهذا كله 
 .قصور تحقيقات النيابة العامة للواقعة يؤكد  

 وأيضا الثابت رابعا 
علـي نحـو يجعلـه مـن الممكـن ) السـائق(أن هناك ظالل من الشـك والريبـة يـدور حـول المبلـغ  

 .ه شريك لمرتكبي هذه الواقعة أن
ليكـون شـاهد علـي الجـنـاة ؟؟ .. إـلـي حـال سـبيله وتركـه يـذهب فلمـاذا تـم إنزالـه مـن السـيارة  �

 !.الذين لم يدع أحد أنهم ملثمون ؟

ـتم إلحــاق األذى بهــذا الســائق ؟ � ـم ـي ـم ضــربه فــي وجهــة ! لمــاذا ـل ـه قــد ـت ولمــاذا أدعــى أـن

 !.وجسمه ولكن بال إصابات ؟

كــان مــن المفتــرض أنــه متوجــه رفقــه المجنــي عليــه األول إلــي      ذا الشــاهد بأنــه بــرغم إقــرار هــ �
فمــن أبلغهــم بخــط الســير .. ومــع ذلــك تبعــه الجنــاة  " ....." وتغيــر مســاره إلــي ، " ....." 

 !.الجديد ؟

حـتـى تقــدم  صــباحا ٩ر٣٠ـفـي تمــام هــذا الشــاهد مـنـذ حــدوث الواقعــة أـيـن ذهــب وأـيـن ـكـان  �
فلـمــاذا تراـخــي لـمــدة أربـعــة ســـاعات عـــن تـقــديم     .. حـــدة بـعــد الظـهــر الواـبــالبالغ الســـاعة 

 .البالغ ؟؟

التي استغاث بها وساعده في إجراء صاحب السيارة برقم هاتف لماذا لم يحتفظ هذا الشاهد  �
حـتـى يـكـون شــاهد عـلـي ـمـا .. مكالمــات هاتفـيـه لزوجــة المجـنـي علـيـه األول ولمـقـر عمـلـه ؟ 

 !!.لحق به ؟؟

.. وهذه الجملـة لـم تعـاد ولـم يـتم التحقيـق فيهـا !! أنه قام بإبالغ النجدة زعم هذا السائق  �

 !!.فأين هذا البالغ وما هو مصيره ؟؟

وأيـن أصـدقاء المجنـي ! التي أبلغها بالحادث مـن تحقيقـات النيابـة العامـة ؟أين تلك الزوجة  �

 !.؟) حسبما يدعي(الذين تم إبالغهم بالواقعة بمعرفة السائق عليه األول 

أثناء تحرير البالغ المستهلة به األوراق أنه علم بأن السيارة الجيـب شـروكي عم السائق ز �

فـمـن أـيـن أـتـي بـهـذه المعلوـمـة ! المســتعملة ـفـي الواقـعـة تعطـلـت أـمـام الجامـعـة الفرنســية ؟

 ! أم أنهم اتصلوا به ليبلغوه بذلك ؟! هل كان علي اتصال بالخاطفين ؟! الخطيرة ؟

  هذا وبرغم هذه األسئلة
التي تطرح نفسها وتنسج خيوطا من الشك والريبة حـول ذلـك السـائق المبلـغ إبتـداءا عـن  
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إال أن النياـبـة العاـمـة غضــت الـطـرف ـعـن ذـلـك ـبـل واعتـبـرت ـهـذا الـسـائق مجـنـي علـيـه .. الواقـعـة 

 !.ثاني ؟

 ملا كان ما تقدم 

 وكانت حمكمة النقض قد استقرت علي أن 
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 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٢٧الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
يضـحي ظـاهرا بمـا ال يـدع مجـاال للشـك قيـام االتهـام علـي غيـر سـند مـن الواقـع والقـانون بـمـا 

 . إليه يستوجب القضاء ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند

 بناء عليه 

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه 

 وكيل المتهم الثاني 
 

    المحامي 
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 وضوعامل
 :اتهمت النيابة العامة كال من  
١- ................... 
٢- ................... 
٣- ................... 
٤- ................... 
٥- ................... 
٦- ................... 
٧- ................... 
٨- ................... 
٩- ................... 

  :..... بدائرة قسم ..... غضون عام ألنهم في
اشــتركوا وأخــر مجهــول بطريــق التحــريض واالتفــاق والمســاعدة فــي تزويــر محــررات ألحــدي  -١

 والمنسـوب .....الخاصة بالسيارة رقم  ) .....(الشركات المساهمة وهي شهادة الملكية رقم 
والمنســــــوب  ..... والمبايعــــــة الخاصــــــة ..... والمنســــــوب صــــــدورها .....صــــــدورها لشــــــركة 

 بـأن اتفقـوا علـي ذلـك وعضـدوه وسـاعدوه بإمـداده بالبيانـات الالزمـة فقـام ذلـك .....صدورها 
المجهــــول باصــــطناعها علــــي غــــرار الصــــحيح منهــــا بــــأن حــــرر بياناتهــــا آليــــا ووقــــع عليهــــا 
بتوقيـعـات نســبها زورا للمختصــين بتـلـك الجـهـة ومهرهــا ببصــمه خــاتم مقـلـدة نســبها زورا ـلـذات 

جريمة بناء علي ذلـك التحـريض واالتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي النحـو المبـين الجهة فتمت ال
 .بالتحقيقات 

اشـــتركوا وأخـــر مجهـــول بطرـيــق االتفـــاق والمســـاعدة فـــي تزوـيــر محـــررات ألحـــدي الشـــركات  -٢
 الصـادرة ..... والمبايعة ..... والصادرة من شركة .....المساهمة وهي شهادة الملكية رقم 

 الصـــادرة مـــن شـــركة .....الخاصـــة بالســـيارة  ..... ة الملكيـــة رقـــم وشـــهاد.....مـــن شـــركة 
  والمبايـعـة رـقـم..... والصــادرة ـمـن شــركة ..... الخاصــة بالســيارة رـقـم ..... والمبايـعـة .....

 ..... وشـــهادة الملكـيــة رـقــم ..... والصـــادرة مـــن شـــركة .....والخاصـــة بالســـيارة رـقــم ..... 
 بــأن اتفقــوا معــه عـلـي ذلــك وحرضــوه .....ة مــن شــركة  الصــادر.....الخاصــة بالســيارة رقــم 

ٕوســاعدوه بإمــداده بالبيانــات الالزمــة فقــام ذلــك المجهــول بمحــو بعــض بياناتهــا آليــا واضــافة 
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 ببصــــمه خــــاتم مقـلـــدة فتمــــت .....بياـنـــات أخــــري عـلـــي غـيـــر الحقيـقـــة ومهــــر المبايعــــة رـقـــم 
 .الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة 

خــر مجهــول بطرـيـق التحــريض واالتفــاق والمســاعدة فــي تزوـيـر محــرر عرفــي هــو اشــتركوا وأ -٣
 بــأن اتفقــوا مــع علــي ..... المنســوب صــدورها لشــركة .....المبايعــة الخاصــة بالســيارة رقــم 

ذـلــك وحرضـــوه وســـاعدوه بإمـــداده بالبياـنــات الالزمـــة فـقــام ذـلــك المجهـــول باصـــطناعها عـلــي 
يــا ووقــع عليهــا بتوقيعــات نســبها زورا للمختصــين غــرار الصــحيح منهــا بــأن حــرر بياناتهــا آل

بتـلـك الجهــة ومهرهــا ببصــمه خــاتم مقـلـدة نســبها زورا ـلـذات الجهــة فتمــت الجريمــة بـنـاء عـلـي 
 .ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

ي هــو اشــتركوا وأخــر مجهــول بطرـيـق التحــريض واالتفــاق والمســاعدة فــي تزوـيـر محــرر عرفــ -٤
 والمبايعـة الخاصـة بالسـيارة ..... والصادرة من الشـركة .....المبايعة الخاصة بالسيارة رقم 

 والصــادرة مــن ..... والمبايعــة الخاصــة بالســيارة رقــم ..... والصــادرة مــن شــركة .....رقــم 
 بأن اتفقوا معه علي ذلك وحرضوه وساعدوه بإمداده بالبيانات الالزمة فقام ذلـك .....شركة 

ٕالمجهول بمحو بعض بياناتها آليـا واضـافة بيانـات أخـري علـي غيـر الحقيقـة فتمـت الجريمـة 
 .بناء علي ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

اســـتعملوا المحـــررات المـــزورة محـــل اـلــتهم الســـابقة لالعـتــداد بمـــا جـــاء بهـــا مـــع علمهـــم ـبــأمر  -٥
 . بالتحقيقات تزويرها علي النحو المبين

 وعليه طالبت النيابة العامة عقابهم وفق نصوص املواد
  من قانون العقوبات  ٢١٥ و١/ مكرر٢١٤ و٤١/١أوال ، ثانيا ، ثالثا و/ ٤٠ 

 الوقائع
إيهــاب حســين ـبـإدارة البحــث / يخـلـص وجـيـز واقعــات القضــية الماثـلـة ـبـداءة فيمــا أثبـتـه الراـئـد  

 صـــاحب ...../ مـــن حضـــور المـــدعو...../-/-محضـــره المـــؤرخ الجـنــائي ـبــاإلدارة العامـــة للمـــرور ب
 وهـو مـن ..... وشـهرته ...../ والذي قرر أنه منذ حوالي شـهرين اتصـل بـه المـدعو .. .....شركة 

وأخبــــره األخـيـــر بوجــــود زبــــائن  .. ..... والكــــائن .....أصــــدقاء الشــــاهد صــــاحب معــــرض ســــيارات 
 .يريدون شراء سيارات بالقسط من المبلغ 

 :لفعل حضر إلي معرض المبلغ كال من وبا
 وسـدد ..... بالقسط فباع له الشاهد السـيارة ..... موديل .....وطلب شراء سيارة  .. ..... -١

  ألف جنيه مقدم للشراء وتم إستيقاعه علي إيصال أمانة بمبلغ خمسون ٢٤المذكور مبلغ 
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 :تية ألف جنيه ضمانا لسداد باقي المبلغ وسلمه المبلغ المستندات اآل

 مــع االحتفــاظ بحــق ..... والســيارات موجهــة إلدارة مــرور .....مبايعــة صــادرة مــن الشــركة 
 للســيارات المملوكــة للمبلــغ وال يجــوز التجديــد إال بموافقــة كتابيــة .....الملكيــة لصــالح شــركة 

  ....../ من المالك 

لشـاهد أنهـا  وأخبـرت ا...../ وعقب ذلك بـثالث أيـام حضـرت إلـي معـرض الشـاهد المـدعوة  -٢
 .......... وطلبـــت شـــراء ســـيارة بالتقســـيط فســـلمها الشـــاهد ســـيارة ماركـــة .....مـــن طـــرف 

 وســـددت مبـلــغ أربعـــة وعشـــرون أـلــف جنـيــه وـتــم اســـتيقاعها عـلــي إيصـــال أماـنــة بمبـلــغ .....
 :خمسون ألف جنيه كضمان لسداد األقساط وقام الشاهد بتسليمها المستندات التالية 

 مــدون عليهــا مــع االحتفــاظ بحــق ..... موجهــة إلدارة مــرور .....كة مبايعــة صــادرة مــن شــر
  ويمثلها الشاهد وال يجوز التجديد إال بموافقة منه .....الملكية لصالح 

 وأضاف الشاهد
 ـثـم تســليمه صــورة .....أـنـه ـتـم االتـفـاق ـمـع المــذكورين عـلـي ـتـرخيص الســيارتين ـبـإدارة ـمـرور 

يـام مـرت دون حـدوث ذلـك وهـو مـا حـدا بـه للتوجـه إلـي من الترخيص لالحتفاظ به إال أن األ
 الستبيان األمر فتبين له أن المتهمين لم يقوما بترخيص السيارات المشـتراة .....إدارة مرور 

 .منه 

 وأضاف الشاهد 
وعقــب ذلــك .. أـنـه حــاول االتصــال بــالمتهمين إال أنهمــا تهربــا منــه ولــم يــردا علــي اتصــاالته  

دة سيارات من المعرض المجاورة ثم اختفوا عقب ذلك وقـدم الشـاهد صـور اكتشف استيالئهم علي ع
 .المبايعات وشهادات الملكية وأذون تسليم السيارات للمتهمين 

  ...../-/-وعقب ذلك وبتاريخ 
 التابعـــة ـلــإلدارة العامـــة لمـــرور .....ـبــإدارة البحـــث الجـنــائي بمنطقـــة  .. ...../ أثـبــت الراـئــد 

ســـيارات بـيـــانهم ) ٥(حب معـــرض ســـيارات وأبـلـــغ بأنـــه قـــام ببيـــع عـــدد  صـــا...../ حضـــور المـــدعو
 : كالتالي 

 ..........سيارة  -١

 ..........سيارة  -٢

 ..........سيارة  -٣
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 وأن مجيع املذكورين 
ـقـاموا بشــراء هــذه الســيارات بالتقســيط وـقـاموا بســداد المـقـدمات وتهرـبـوا مــن ســداد األقســاط وأن 

ح الشــاهد وقــدم الشــاهد المبايعــات الخاصــة بتلــك الســيارات جميــع الســيارات عليهــا حظــر بيــع لصــال
 .وشهادات ملكيتها وصور بطاقات الرقيم القومي للمتهمين 

  ...../٢٤/١٢وبتاريخ 
 . صاحب معرض سيارات ...../  إلثبات بالغ المدعو...../ تحرر محضر من الرائد 

 والذي أبلغ بقيامه ببيع 
 .الملكية لصالح المعرض المملوك للمبلغ  مع حفظ ...../وةللمدع .....سيارة 

 -/-/-وبتاريخ 
  محضر أثبت فيه أنه بفحص البالغات السالفة تبين أن كال من ...../ حرر الرائد 

- ......  
- ......  

- ................. 

- ................. 

- .............. 

يارات بالتقســيط ـثـم كونـوا تشــكيال عصـابيا تخصــص ـفـي النصـب عـلـي معـارض الســيارات وشــراء السـ
 .دفع مقدماتها ولالستيالء عليها وعدم سداد باقي األقساط 

 وأضاف حمرر احملضر 
أن المتهمـــين يقومـــون بإعــــادة بيـــع هــــذه الســـيارات ألشــــخاص آخـــرين بـعـــد تســـليهم خطاـبـــات 

 .ترخيص بأسمائهم مزورة منسوب صدورها لمكاتب أخري لبيع السيارات 

 وقرر حمرر احملضر 
 :ه توصلت إلي ما يلي أن تحريات 
وـقــام األخـيــر  ...... والصـــادر مبايعتـهــا باســم .....قــاموا بشـــراء الســيارة مارـكــة ـمــن مكتــب  -١

 وأعطــاه خطــاب بـتـرخيص مــزور باســم األخـيـر موجــه إلدارة مــرور ...../ ببـيـع الســيارة إـلـي 
  ...... وحدة مرور ..... وصدر بناء علي ذلك الرخصة رقم ..... منسوب صدوره .....

 ومدون عليهـا ...../ لصالح.....قاموا بشراء السيارة ماركة والصادر بها مبايعة من مكتب  -٢
 وأعطــــاه ...../  ببيــــع الســــيارة للمــــدعو ...../ حظــــر بيــــع لمكتــــب األول وقــــد قــــام المــــتهم 
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 وقـيـــام األخـيـــر ..... موجـهـــه إلدارة مـــرور ..... باســــم .....خطـــاب ـتـــرخيص صــــادر مـــن 
  ......بترخيص السيارة برقم 

 وخطـــاب ـتــرخيص مـــع حظـــر الملكـيــة لصـــالح ..... مـــن مكـتــب .....قـــاموا بشـــراء الســـيارة  -٣
ٕ واعطــاءه خطــاب ـتـرخيص مــزور ...../  وقامــت ببـيـع الســيارة للـمـدعو...../ المكـتـب باســم 

 وموـقــع عليـهــا باســـم صـــاحبة المعـــرض موجـــه إلدارة مـــرور .....منســـوب صـــدوره لمـعــرض 
  ......خراج ترخيص باسمه برقم  ومن ثم قام األخير باست.....

 مـــدون علـيــه ...../  بخطـــاب ـتــرخيص باســـم .....قـيــامهم بشـــراء ســـيارة ماركـــة مـــن مكـتــب  -٤
 بخطـاب مـزور منسـوب .....حظر بيع لصالح المكتب وقامت األخيـرة ببيـع السـيارة لشـركة 

ر  وقــام األخيــ..... موجــه إلدارة مــرور ..... مزيــل بتوقيــع صــاحبة .....صــدوره لمعــرض 
 . .....باستخراج الرخصة رقم 

/  بحظـر بيـع للمكتـب قـاموا بإعـادة بيعهـا للمـدعو...../ قيامهم بشـراء السـيارة ماركـة  باسـم  -٥
 ..... منســـــوب صـــــدوره لشـــــركة ..... وأعطـــــوه ـتــــرخيص مـــــزور موجـــــه إلدارة مـــــرور .....

  ......وقامت األخيرة باستخراج تصريح باسمه تحمل رقم 

 مـع حظــر بيـع للمكـتـب ..... تـرخيص لصــالح ..... مـن مكـتـب .....ة قيـامهم بشـراء الســيار -٦
 ..... وباعطــاءه خطــاب تــرخيص مــزور منســوب لمكتــب .....قــاموا بإعــادة البيــع لصــالح 

  ...... تابعة لوحدة مرور .....وقام المشتري بترخيص السيارة برقم 

 بخطـاب تـرخيص لصـالح  لبيـع السـيارات..... من مكتـب .....قيامهم بشراء السيارة ماركة  -٧
 مـــع حظـــر بـيــع لصـــالح المكـتــب والســـيارة ـلــم ـيــتم ترخيصـــها ودفعـــوا المقـــدم وـلــم ..... .....

 يسددوا األقساط 

 مـع حظـر بيـع وسـدد المقـدم دون دفـع ..... تـرخيص لصـالح .....وكذا السـيارة مـن مكتـب  -٨
 .األقساط ولم يتم ترخيصها 

 بخطــاب ـتـرخيص مــن حظــر .....مــن مكـتـب ..... تكــرارهم ذات الفعــل مــع الســيارة ماركــة  -٩
  ....../ البيع باسم المتهم 

 واختتم حمرر احملضر 
 .بطلب إذن النيابة في القبض علي هؤالء المتهمين  

  .....وبتاريخ 
 مجـــري التحرـيــات اـلــذي قـــرر مـــا ســـبق أن ـقــرره بمحضـــره وقـــرر أن ...../ ـتــم ســـؤال الراـئــد  
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 .عه أحد في إجراءها تحرياته استغرقت أسبوعين ولم يشترك م
قــرر أن .. وبســؤاله عمــا إذا كــان مشــتري الســيارات مــن المتهمــين عـلـي عـلـم بوقــائع التزوـيـر  

 .تحرياته لم تتوصل لذلك وال لكيفية تزوير المبايعات 

  .....وبتاريخ
 .أثبتت النيابة ورود ملفات الترخيص  

 ......وبتاريخ 
عرض سـيارات وأحـد المجنـي علـيهم والـذي قـرر  صاحب م...../ أثبتت النيابة سؤال المدعو

 حضــر إليــه بصــحبته كــال مــن زوجتــه ...../ بــذات مــا قــرره بمحضــر الشــرطة وأضــاف أن المــتهم 
سمســــار ..... واـلـــذي أخـبـــره أن ...../  وأن مــــن أوصــــله بهــــؤالء هــــو المــــدعو...../  والـمـــدعو.....

 .سيارات 

 وأضاف الشاهد
 هـــي األخـــرى حــــال شـــرائها للســـيارات الســــابق .....هـمـــة  كـــان برفقـــة المت...../ أن المـــدعو 

 . حال شرائها لسيارتها ...../ ذكرها بمحضر الشرطة وكذا كان برفقة المدعوة 

 كما قرر 
 صــــــــاحب معــــــــرض ســــــــيارات وشــــــــريكه ...../  كــــــــان برفقــــــــة المــــــــدعو...../ أن المــــــــدعو  
  ....../  وأن الذي عرفهما بالشاهد هو المدعو...../المدعو

  بالنيابة ...../ ل ا¦ني عليه وبسؤا

  -/-/-بتاريخ 
قرر بذات ما قرره بمحضر الشرطة وأضاف أن القائم بسداد جزء مـن مقـدم السـيارة المشـتراة  

 وأكمـــل العرـبــون ـثــم .....-/- أو - اـلــذي حضـــر إلـيــه ـيــوم ..... وـقــدره ألـفــان جنـيــه هـــو .....مـــن 
  .حضر المتهمين في اليوم التالي واستلما السيارة

 وأضاف 
 هو الذي أكد لـه الثقـة فـي المتهمـين وقـرر لـه أنهمـا منتظمـين فـي السـداد ...../ أن المدعو 

/ معه وعقب قيامهما التأخر في السداد اتصل بـه الشـاهد وطلـب منـه التـدخل وبالفعـل أجابـه المـدعو
د األقسـاط ثـم لمـا لـم يقومـوا بسـدا..  بأن المتهمين في ظرف صعب وسيسدون األقسـاط الحقـا .....

 . عن استغرابه آلن المتهمين لم يفعال ذلك معه من قبل ...../ أعرب له المدعو



 ١٠٥

  ....../  وتكرر ذلك الموقف مع المدعوة 

 ..............وبسؤال ا¦ني عليه 

 -/-/-بتاريخ 
 ...../قرر بذات ما قرره بمحضر الشرطة وأضاف أن من عرفه علـي المتهمـين هـو المـدعو 

 ،منذ فترة وأنه اعتاد إحضار زبائن للمجني عليه وهو يعرفه 

 وأن املتهمني 
 الــذي حــاول .....عقــب اســتالمهم الســيارات امتنعــوا عــن ســداد األقســاط فاتصــل الشــاهد ب

 .االتصال بالمتهمين لكنه لم يتمكن من التوصل لهم 

 وأضاف الشاهد
  ...... محبوسة بسجن ...../ أنه عرف أن المدعوة  

 -/-/-وبتاريخ 
 فعليـا ..... بسـجن ..... ...../  للنيابـة وأفـاد بحـبس المتهمـة .....ورد كتاب مركـز شـرطة  

 !.إال أن النيابة لم تستخرجها من محبسها ؟؟.. 

 -/-/-وبتاريخ 
 ورد إلي النيابة كتاب إدارة المرور عن عدد ست ملفات سيارات كالتالي  

رقم السيارة  م

 وموديلها 

احب أسم ص موتور  شاسية 

 الرخصة

 مستندات الملكية 

١ - - - - - 

٢ - - - - - 

٣ - - - - - 

٤ - - - - - 

٥ - - - - - 

٦ - - - - - 

  -/-/-وبتاريخ 
 وقـرر عـدم تمكـن شـركته مـن تجديـد تـرخيص السـيارة وأدعـي مـدنيا .....حضر وكيل شـركة  

  ......به قبل المتهمين وقبل معرض الكابتن للسيارات والموتوسيكالت وصاح

 



 ١٠٦

 -/-/-وبتاريخ 
 ...../  كــامال وهــو ...../ وقــرر أنــه تحصــل علــي أســم المــدعو.....حضــر المجنــي عليــه  

  ..... متطوع في الجيش ومحبوس حاليا بسجن .....وأضاف أن المدعو 
 يتزعمـون تشـكيل عصـابى ويحرضـون ..... وأخـر يـدعي ..... و...../ وأضاف أن المـدعو 

 .األفعال اإلجرامية المتهمين الرتكاب 

 وأضاف أن املذكورين 
يقومـــون بحـــذف األســـماء الصـــادر بهـــا المبايعـــات ويضـــيفون أســـماء أخـــري ـثــم يقومـــون ببـيــع 

 .السيارات مرة أخري

  -/-/-وبتاريخ 
 ـقـد ـتـم ترخيصــها تحــت ..... والـتـي تخــص المبـلـغ .....وردت تحرـيـات المباحــث أن الســيارة  

  ...... باسم .....رقم 

 -/-/-يخ وبتار
 ...../  الــذي قــرر أن الســيارة مشــتراة بمعرفــة المــدعو.....ـتـم ضــبط الســيارة المــذكورة قـيـادة  

 . كسائق وال يعرف تفاصيل شرائها ..... وأنه يعمل لدي ...../ زوج السيدة 

 -/-/-وبتاريخ 
ـتـم ضــبط مـلـف الســيارة وبفحصــه تـبـين وجــود تالعــب فــي فــاتورة الســيارة الصــادرة مــن شــركة  

 ..... لصــاحبه .....ٕ حيــث تــم حــذف اســم الشــركة األخيــرة واضــافة اســم ..... لصــالح شــركة .....
    ...../ تـــاجر ســـيارات والـــذي حـــرر مبايعـــة باســـم ...../ والـــذي أصـــدر بـــدوره مبايعـــة إلـــي المـــدعو

......  

 .....وبسؤال 
تورة صــادرة مــن  وأضــاف أـنـه ســلمه فــا...../ ـبـائع تـلـك الســيارة قــرر اـنـه كــان باعهــا للمــدعو 
 وتلــــك ..... ..... إلــــي شــــركة ..... وفــــاتورة أخــــري مــــن شــــركة ..... لصــــالح شــــركة .....شــــركة 

 .األخيرة هي التي تم تزويرها 

 -/-/-وبتاريخ 

 صــاحب محــل ســيارات ...../  إـلـي ســراي النياـبـة قــرر أـنـه ـيـتهم المــدعو.....حضــر المبـلـغ  
وـيــر حـيــث أن المـــذكور توجـــه إـلــي المبـلــغ وطـلــب مـنــه  باالشـــتراك مـــع ـبــاقي المتهمـــين ـفــي التز.....



 ١٠٧

التنــازل عــن الــبالغ ومســاومته علــي ذلــك علــي أســاس ســداد مبلــغ خمســة وخمســون ألــف إال أنــه لــم 
 .يعاود االتصال بالمبلغ 

 وأضاف املبلغ 
 ..... و........../  أبلغــــة أـنـــه اشــــتري الســــيارة المــــذكورة مــــن المــــدعو ...../ أـنـــه المــــدعو  

 .جة تصفية حسابات معهم  نتي.....و

 -/-/-وبتاريخ 

 . والذي قرر أنها شركة مساهمة ..... .....حضر للنيابة وكيل شركة  

 وقرر 
وأن  .. ..... وتـــم بيعهـــا إلـــي .....مـــن شـــركة ............ ة لشـــركة مباعـــ.... أن الســـيارة  

ٕواضـافة  ..... بحـذف كلمـة المبايعة الواردة بملف السيارة بـالمرور والصـادرة عـن شـركته تـم تزويرهـا
 وكـــذا ..... ..... لصـــاحبه .....ٕ واضـــافة اســـم مـعــرض ســـيارات ..... وـكــذا إزاـلــة اســـم .....كلـمــة 

 .هناك خاتمين مقلدين خاصين بشركته بأعلى تلك المبايعة 

 وبذات التاريخ 
وقرر أنـه ملـف السـيارة ..  وقرر أنها شركة مساهمة مصرية ..... .....حضر وكيل شركة  

 فــي خصــوص اســم المشــتري والــذي كــان األصــل شــركة ..... بــه مبايعــة مــزورة علــي شــركة .....

 . بدال منه ..... وتم إضافة اسم شركة ..... .....

 -/-/-وبتاريخ 

لتــي كــان باعمهمــا ال أحــد المبلغــين وقــرر أن المبــايعتين الخاصــتين بالســيارتين .....حضــر  
 ـبـدال مــن ....ـمـزورتين ـفـي خصــوص المودـيـل حـيـث ـتـم كتاـبـة  ..... ...../ والـمـدعوة...../ للـمـدعو
 ..... ـفـي الســيارة األولـي وتعديـلـه إـلـي شــركة ..... وكـذا حــذف اســم الصـادر ـلـه المبايـعـة إلـي .....

 .في الثانية وكذا تغيير إدارة المرور الموجة لها المبايعة 

 وانتهي املبلغ 
باالشــتراك فــي الجريمــة ذلــك أنــه هــو الــذي  ..... النجــار الشــهير ...../ إلــي اتهــام المــدعو 

 .عرفة بالمتهمين وقرر أنهما ملتزمين ويسددان قسط السيارة

 وبذات التاريخ 
 . وقرر أنه باإلطالع علي ملف السيارة تبين تزوير المبايعة الواردة به .....حضر المبلغ  



 ١٠٨

 وانتهي املذكور 
   ..... وآخر يدعي ...../ إلي اتهام المدعو

 -/-/-خ وبتاري

وـقـــرر بتزوـيـــر المبايعــــة ..  وـقـــرر أنهــــا شــــركة مســــاهمة مصــــرية .....حضــــر وكـيـــل شــــركة 
 ............... المنسوبة لشركته والخاصة بالسيارة 

 -/-/-وبتاريخ 

ال تخـص شـركته أصـال .....  وقرر أن المبايعة الخاصة بالسـيارة رقـم ...../ حضر المدعو 
  ......هذه السيارة من شركة وأن الشركة لم تشتر ) .....شركة (

 وبذات التاريخ 
 وقـرر أنهـا شـركة خاصـة ومحرراتهـا عرفيـة وقـرر أن هنـاك تزوـيـر .....حضـر وكيـل شـركة  

 ومبايعتهـــا مصـــطنعة .........بالكشـــط باإلضـــافة فـــي المبايعـــات المنســـوبة لشـــركته فـــي الســـيارات 
 .بالكامل 

  -/-/-بتاريخ 
ا شـــركة خاصـــة وـقــرر أن المبايعـــة المنســـوبة لشـــركته  وـقــرر أنهـــ.....حضـــر مـنــدوب شـــركة 

 مزوره بطريقة الكشط واإلضافة .... والخاصة بالسيارة 

  -/-/-وبتاريخ 
 وقـرر أنهـا شـركة مسـاهمة مصـرية وأضـاف أن الفـاتورة الخاصـة .....حضر منـدوب شـركة 

وأن الفـاتورة الخاصـة  .... وتـم تعـديلها إلـي .....صحيحة ماعدا سنة الموديل كانـت ..... بالسيارة 
 الصـــادر .....صـــحيحة ولكـــن هنـــاك تزويـــر فـــي الموديـــل وكـــذا إضـــافة اســـم شـــركة .... بالســـيارة 

 بهـا تزويـر فـي .....وأن الفـاتورة الخاصـة بالسـيارة  .. .....لصالحها الفاتورة بـدال مـن اسـم الشـركة 
هـــا وأن الفـــاتورة الخاصـــة ســـنة الموديـــل وال يســـتطيع الجـــزم بصـــحة التوقيعـــات واألختـــام الموجـــودة ب

 .صحيحة ولكن بها تالعب في سنة الموديل ..... بالسيارة 

 -/-/-وبتاريخ 
 داود بعـد اسـتخراجهم مـن محبسـهم كـونهم ....................أثبتت النيابة تواجد المتهمين  

 .محبوسين علي ذمة قضايا أخري 
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  ...../ وبسؤال 
 وسـيارة ...../  مـن المـدعو.....نه سبق لـه شـراء سـيارة أنكر االتهامات المنسوبة له وقرر أ 

  ....../ أخري من المدعو

 وأضاف 
 وكــان حاضــر وقــت االتفــاق وأن ..... ..... شــخص ـيـدعي ...../ أن اـلـذي عرفــه بالمــدعو 

 ألنه هو المشتري األصلي وكان يصطحب المتهم ليكون هـو ...../ كافة أوراق البيع طرف المدعو
 .ي في مقابل عمولة المشتري الصور

  ..... ..........وبسؤال املتهم 
 تنحصــر ـفـي – المــتهم األول – .....أنـكـر كاـفـة االتهاـمـات الموجهــة ـلـه وـقـرر أن عالقـتـه ب 

حد المعارض وهـو مـا حـدث أل طلب منه توصيل قسط خاص بالمتهم األول ........../ أن المدعو
 وأنكر كافة مـا جـاء بـأقوال .....المسمي معرض وقابل المندوب في المعرض الخاص بأوالد أخته و

 .المبلغين 

  ..... ..........وبسؤال املتهم 
 حيـث ...../أنكر كافة االتهامات وأنكر معرفته بآيا من المـذكورين بالتحقيقـات سـوي المـدعو

 .أن األخير كان يبيع سيارة زوجته 

 ومبواجهة املتهمني با¦ني عليهم 
معرـفـة المجـنـي علـيهم بينـمـا تـعـرف المجـنـي عـلـيهم عـلـي المتهـمـين أصـر المتهـمـين عـلـي عــدم 

 .وأصروا علي أقوالهم السابقة 

 -/-/-وبتاريخ 

واـلـذي  ...../  واـلـذي ـقـرر أـنـه اشــتراها ـمـن الـمـدعو..........بحــوزة ..... ـتـم ضــبط الســيارة 
 لصـالح ..... والثـاني مـن ..... لصـالح .....سلمه السـيارة وثـالث تـوكيالت خاصـة بهـا األول مـن 

 جنيـه ٥٧٠٠٠علي لصالح الشاهد الماثل وتم البيع لقاء مبلغ .....علي واألخير من ...../ المدعو
 .وأنكر معرفته بتزوير أوراق السيارة أو بأسماء المذكورين بالتحقيقات 

 -/-/-وبتاريخ 
  الذي تبين ضبطه وحبسه علي ذمة قضية أخري .....تم استدعاء المتهم  
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 وبسؤاله
انكـــر كاـفـــة االتهاـمـــات وانـكـــر معرفتـــه بتزوـيـــر المبايـعـــات كـمـــا أنكـــر صــــلته ـبـــالمتهمين عــــدا  
  ...../  عن طريق المدعو........../ وكذا المدعو...../  عن طريق المدعو........../ المدعو

 -/-/-وبتاريخ 

  .................تم ضبط السيارة  

 وبسؤاله 
 جنـيــه وأن ٦٥٥٠٠ لـقــاء ..... الكـــائن ..... معـــرض ـقــرر أـنــه ـقــام بشـــراء هـــذه الســـيارة مـــن 

 باســمة مباشــرة ـقـام باســتخدامها لـتـرخيص .....المعــرض المــذكور أعطــاه مبايعــة صــادرة مــن شــركة 
 -/-/- بتــاريخ ..... ........../ وقــرر أن القــائم ببيــع الســيارة لــه المــدعو .. .....الســيارة بمــرور 

 . ومبايعة ..... من شركة .....وقدم شهادة ملكية رقم 

 وبسؤاله 
 بموجــب مبايعــة عليهــا ..... ...../  ـمـن أـنـه ـبـاع هــذه الســيارة للمــدعوة.....عـمـا ورد ـبـأقوال  

 حظر بيع وأن هذه األخيرة قامت بتزوير المبايعة لصالح المستجوب 
 وهـــو الـــذي ســـلمه .....قـــرر بأنـــه ال يعلـــم عـــن هـــذا األمـــر شـــيء وأنـــه اشـــتري الســـيارة مـــن 

 .وال يعلم بتزويرها المبايعات 

 واستشهد هذا املتهم 
 علــي الســيارة المشــتراة منــه وأنهــا ...../  الــذي أكــد أنــه هــو الــذي دل المــدعو.....بالشــاهد 

 ....ر المبايعة علي أنها موديل ض أح.......... ولكن .....موديل 

 وأكد هذا القول كال من 
  ......و.....

  ..... .....وبسؤال املتهمة 
 وأن ...../  رغــم تعــرف األخيــر عليهــا وقــررت أنهــا تعــرف الـمــدعو..... معرفتهــا بأنكــرت 

 . الذي اشترت منه سيارة تويوتا بالتقسيط .....ي  ف.....األخير أخذها إلي معرض 

 وأضافت
واثبـــت تقريـــر إدارة أبحـــاث التزويـــر والتزييـــف  .. ..... ........../ أنهـــا ال تعـــرف المـــدعو 

 .ن صلب أو توقيعات المبايعات الخاصة بالسيارة المشتراة منهاعدم كتابتها أليا م
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 -/-/-وبتاريخ 

  ...... باسم ..... ..... تخص السيارة .............تم إثبات ورود ملف السيارة  

  .....وحضر 
 وأن المبايعـات الـواردة بملـف السـيارة األول ...../ وقرر أنه كان قد باع هذه السيارة للمـدعو 

 إلــي معــرض ..... صــحيحة أمــا الثانيــة والصــادرة مــن شــركة ..... لصــالح شــركة .....ة مــن شــرك
  ...... مزورة وكانت في األصل لصالح .....

 -/-/-وبتاريخ 

 وقـــرر أـنــه اشـــتري الســـيارة مـــن ..... /صـــحبة المـــدعو ............ ـتــم ضـــبط الســـيارة رـقــم 
كين الســـابقين للســـيارة أخبـــروه بشـــرائها مـــن وأضـــاف أن المـــال .. ..... وشـــريكه ........../المـــدعو
  ....../ المدعو

 -/-/-يخ وبتار

 مــــــن .....وـقـــــرر أـنـــــه كــــــان ق اشــــــتري الســــــيارة رـقـــــم ..... / حضــــــر إـلـــــي النياـبـــــة المــــــدعو 
  ........../  قبل أن يقوم ببيعها للمدعو........../المدعو

 وأضاف 
....  ألن األخيــر لــه محــل إقامــة ..........أنــه طلــب مــن ســالم إصــدار فــاتورة الســيارة باســم 

حـيــث كـــان يرغـــب الشـــاهد ترخيصـــها هـنــاك وقـــام ســـالم بتســـليمه المبايعـــات وأكـــد كـــالم الشـــاهد كـــال 
 . السيد ..... السيد ..... و.....من

 -/-/-وبتاريخ 

  لتجارة السيارات ..... صاحب معرض ...../ تم استدعاء المدعو 

 وبسؤاله 
 ويعمـل ..... .....ويـديره زوجهـا .......... السـيارات مملـوك  لتجارة .....قرر أن معرض 

 .وهو يعرف هذه المعلومات ألن كالهما من بلد واحدة ........

 وبسؤاله عن املبايعة اخلاصة بالسيارة 

  الغربية والصادرة بامسة .....
يارة مبـلـغ  وأن ثمــن الســ..... و..... و..........ـقـرر أـنـه اســتلم هــذه المبايعــة مــن المتهمــين 

 . جنيه ٩٧٠٠٠
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 وأضاف 
أن المــذكورين أنهــم اشــتروا الســيارة مــن تــاجر تقســيط وأنهــم بيحرقوهــا وأنــه قــام بســداد كامــل  

 .الثمن وأنكر معرفته بتزوير أوراق هذه السيارة 

 وبسؤاله 
عــن تحريــر عقــود شــراء بمناســبة الســيارة المــذكورة قــرر أنــه جــري العــرف علــي عــدم تحريــر  

 .الما صدرت فاتورة باسم المشتري عقود شراء ط

 -/-/-٢وبتاريخ 

 فـي الجـدول وقـرر أنـه ٣ رقـم ............بصـحبة مالكهـا ............ اثبت ضـبط السـيارة  
 منذ عامين بمبلـغ خمسـة وأربعـون ألـف جنيـه وأنهـا كانـت فـي األصـل مـع .....اشتراها من معرض 

 جنـيــــه وصـــــورة البطاـقــــة فـقــــام ٢٠٠٠ مبـلــــغ  وأـنــــه طـلــــب شـــــراءها مـنــــه وأعطـــــاه........./ المـــــدعو
 ....بتسليمه السيارة وفاتورة باسمه من شركة .... /المدعو

 وبسؤاله عما إذا كان قد تعامل 
 فــي شــراء هــذه الســيارة نفــي ذـلـك وأكــد أن المــدعو مــاهر هــو الــذي ..... ...../ مــع المــدعو 

 .سلمه السيارة والفاتورة 

 -/-/-وبتاريخ 

 والـذي قـرر أنـه اشـتري هـذه السـيارة .....  .... صـحبة المـدعو...........تم ضبط السـيارة  
 ألف جنيه وتحـرر عـن ذلـك عقـد ٧٥ لقاء مبلغ ..... ...../ من المدعو ......بمشاركة ابن خالته 

 .وأنكر معرفته بتزوير أوراق هذه السيارة ........... بيع وسلمه البائع فاتورة باسم 

  .........وبسؤاله 
 .ر بذات ما قرر به سابقة قر 

  .......... .....وبسؤال
 وطلـب منـه إصـدار ـفـاتورة ..... فـرج .....بـائع السـيارة محـل الحـديث قـرر أنـه اشـتراها مـن  

 وأن العــرف جــري علــي ذـلـك حيــث ـيـأتي المشــتري ويختــار الســيارة فيقــوم التــاجر .....الســيارة باســم 
اســم المشــتري مباشــرة وأقــر بوجــود تغيــر فــي موديــل بمخاطبــة المعــرض األصــلي إلصــدار الفــاتورة ب

 .السيارة المذكورة بالفاتورة عن الحقيقة
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  ..........وبسؤال 
والـــــذي قـــــرر أن الـــــذي بـــــاع هـــــذه الســـــيارة لـــــه هـــــو .. أحـــــد بـــــائعي الســـــيارة محـــــل الحـــــديث  
 ..... وهو منتمي للقوات المسلحة ويعمل تاجر سـيارات أيضـا وأضـاف أنـه طلـب مـن ...../المدعو
 . وال يعلم بتزويرها .......... إصدار الفاتورة باسم .....

 -/-/-وبتاريخ 

 ....قــرر أن شــخص ـمــن ..........  مالــك الســيارة رقــم ................/ حضــر المــدعو 
 وبالفعـل ..... طلب منـي تـرخيص هـذه السـيارة باسـمي ألن محـل إقـامتي ب.............../يدعي 

 . جنيه ٢٠٠لة رخصتها وحصلت علي عمو

  .....وأضاف أنه يعرف
 .له  كتاجر سيارات وأنه سبق له بيع سيارة موديل

 وأكد أن كافة الفواتري 
 وأـنــــه ـتــــولي ـتــــرخيص الســـــيارة مســـــتخدما اســـــم ...../الخاصـــــة بالســـــيارة كاـنــــت ـمــــع المـــــدعو

ـــــة بــــــإدارة الســــــيارة لصــــــالح ... / فقــــــط وأنــــــه عقــــــب التــــــرخيص أصــــــدر المــــــدعو.... /المــــــدعو وكاـل
  ....../ كما طلب المدعو ........./مدعوال

 -/-/-اريخ وبت

 محـــروس اـلــذي ـقــرر أـنــه اشـــتري الســـيارة المرخصـــة باســـم .............../ـتــم ســـؤال الـمــدعو
 وحــاول ترخيصــها مالكــي فــي بنهــا إال أن إدارة المــرور رفضــت فقــام ..... ...../ مــن المــدعو.... 

 . جنيه ٢٠٠ عليه ترخيص السيارة باسمه مقابل  وعرض..... ألن محل إقامته ب...باالتصال ب

 وأضاف 
 وطلـــب منـــه إصـــدار فـــاتورة شـــراء باســـم كـــريم وقـــرر لـــه ..... ...../ أنـــه اتصـــال بالمـــدعو 
 وســلمه فــاتورتين واحــدة مــن شــركة ..... أن الفــواتير تأتيــه مــن شــخص يــدعي ..... ...../ المــدعو
  ....../  وأنه قام ببيع السيارة للمدعو ..../وللمدع.... والثانية من شركة ....  لشركة .....

 وأضاف 
  الذي قرر له أنه سيحضر معه للنيابة لكنه تهرب بعد ذلك ..... .....أنه اتصل ب 

 -/-/-وبتاريخ 

 وقرر أنه أجـري تحرياتـه حـول الواقعـة وأنهـا اسـتغرقت الفتـرة ...../ حضر إلي النيابة الرائد  
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حتـى اآلن وأن مصـدرهما سـري وال يمكـن البـوح باسـماءهم حفاظـا علـي ما بين بالغ المجني عليهم و
 .السرية 

 وأضاف 
 :أن تحرياته توصلت إلي قيام كال من  
١-  ..... 
٢- .....  

٣- .....  

٤- ..... 

٥- .....  

 بشراء سيارات بالتقسيط من كال من 
١- .....  
٢- .....  

٣-  ...... 

تــراخيص المســلمة لهــم مــن المجـنــي وبعــد ســدادهم مبلــغ مــالي كمقــدم واســتالمهم الســيارات وأوراق ال
 .ليهم ومدون عليها حظر بيع لصالح اآلخرين ع

 ويكون املتهمون 
  ..... وشهرته ..... ..........  -١

٢- .......... .....  

٣- .....  

حاضـــرين وـقــت البـيــع ـبــل ويكوـنــوا هـــم اـلــذين اتفـقــوا مـــع المشـــترين وأمـــدوهم ـبــاألموال الالزمـــة لشـــراء 
 المتهمـــين بإعـــادة بيـــع تلـــك الســـيارة بأســـعار تقـــل عـــن ســـعر الســـوق وعقـــب ذلـــك يقـــوم.. الســـيارات 

ألشخاص آخرين وأعطـائهم المبايعـات وشـهادات الملكيـة المـزورة ويـتم تـرخيص السـيارات بنـاء علـي 
 .هذه المستندات 

 وبسؤال الضابط عن دور املتهمني
  في الواقعة .....   .......... ، .......... ، ..... ، .......... 

 ر قر
 ..... و.... و.... و.... و ..... و..... وســالم يقومــوا باالتـفـاق مــع ..... ..... و.....أن  
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ٕ علــي مــرافقتهم لشــراء الســيارات مــن المجنــي علــيهم بالتقســيط وامــدادهم بالمبــالغ النقديــة لشــراء .....
 .السيارات من المجني عليهم 

 وعقب ذلك 
 بتزويـــــر ..... ........../ فة إلـــــي المـــــتهم يقـــــوم جميـــــع المتهمـــــين ســـــالفي الـــــذكر باإلضـــــا 

 .المبيعات وشهادات الملكية الخاصة بتلك السيارات 

 وعن مربر التزوير 
قــرر الضــابط أن المتهمــين قــاموا بــذلك تهربــا مــن ســداد أقســاط الســيارات المســتحقة للمجنــي  

 مــن إعــادة بـيـع وحـتـى يتخلصــوا مــن المبايعــات المحــرر عليهــا حظــر بـيـع وحـتـى يتمكـنـوا!! عـلـيهم ؟؟
 .السيارات مرة أخري 

 وأضاف 
 ..... وكـذا اشـترت المتهمـة ..... مـن المجنـي عليـه ..... اشـتري السـيارة ...../ أن المتهم  

 بســـداد مـقــدم ..... و .... و..... مـــن ذات الـتــاجر وـقــام المتهمـــين المحرضـــين ..... الســـيارة .....
 .هذه السيارات واستلموا مستندات ترخيصها 

 ردف وأ
 مـــن ذات .....بشـــراء ســـيارة .... /  وكـــذا قامـــت المـــدعوة .....اشـــتري مـــن .... أن المـــتهم  

 ...../  مــن ذات التــاجر وكــذا اشــتري المــدعو..... ســيارة ........../التــاجر وكــذا اشــتري المــدعو
 ..... من ذات التاجر سيارة ..... ...../  من ذات التاجر وكذا اشترت المتهمة .....سيارة 

 وأضاف الضابط 
 ...../  من التـاجر وكـذا قامـت المتهمـة..... رشاد قام بشراء سيارة ..... ...../ أن المتهم  

 . من ذات التاجر ..... بشراء سيارة .....

 وأضاف الضابط 
أن المتهمــين المــذكورين جميعــا اشــتركوا فــي تزويــر المبايعــات الخاصــة بالســيارات باســتخدام  

كمــا .. تــم عــدم المبايعــات المــزورة .. ٕ البيانــات األصــلة واضــافة بيانــات جديــدة مــواد كيماويــة لمحــو
ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وأضاف كما ورد بتقريـر أبحـاث التزويـر أن المتهمـين لـم يوقعـوا 
علي المبايعات المزورة وأن هناك مجهـول اشـترك معهـم فـي التزويـر ولـم تسـتطع التحريـات التوصـل 

 .ة ذلك المجهول إلي معرف
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 كما أردف 
أن جميــع المشــترين الــذين وصــلت إلــيهم الســيارات كــانوا حســني النيــة وأن صــاحبه مـعــرض 

 . هو المتورط في الجريمة ..... .....داث وأن زوجها ح ليس لها دور في األ..........

 الدفاع

صفة بالنسبة عدم قبول الدعوى اجلنائية يف القضية املاثلة لرفعها علي غري ذي : أوال 

 للمتهم التاسع 

 ومن نوافل القول وسننه .. بداية 
أنه من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام المسئولية الجنائية أن يكون المتهم مسئوال عـن الجريمـة  

محل االتهام الموجـه إليـه وهـو ال يكـون كـذلك إال إذا كانـت هـذه الجريمـة الناشـئة عـن فعلـه هـو فـإذا 
 دخــال فــي حــدوث الفعــل المكــون لهــا فــال يمكــن مســائلته عنهــا جنائـيـا فالعقوبــات ـلـم يثـبـت أن للمــتهم

 .شخصية ال تقع إال علي من يرتكب الجريمة ونتيجة ذلك فالمسئولية الجنائية الشخصية أيضا 
 )٢٧ ص ٤٨ القللي في المسئولية الجنائية طبعة ..... ...../ الدكتور (

 العقابي وذلك املبدأ هو ما استند عليه املشرع 

 وفقا ملا نص عليه يف املادة األويل من قانون العقوبات علي أن 
أن أحكـــام الـقـــانون تســـري عـلـــي ـكـــل مـــن يرتـكـــب فـــي القطــــر المصــــري جريمـــة ـمـــن الجــــرائم  

 .المنصوص عليها فيه 

 ويف ذلك استقرت أحكام حمكمة النقض علي أنه 
 أو شـريكا إال عمـا يكـون لنشـاطه المقرر في التشـريعات الجنائيـة أن اإلنسـان ال يسـأل فـاعال 

دخـــل فـــي وقوعـــه مـــن األعمـــال التـــي نـــص علـــي تجريمهـــا وأنـــه ال مجـــال للمســـئولية المفترضـــة إال 
اســتثناء وفــي الحــدود التــي نــص عليهــا القــانون ويجــب التحــرز فــي تفســير القــوانين الجنائيــة والتــزام 

 .جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل 
  )٦٦ ص ٣٦ مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١/١٩٨٥ جنائي نقض(

 وأيضا 
 )٣٨٥ ص ٢٥ السنة ٧/٤/١٩٧٤( 

 )١٩٧ ص ٢٣ السنة ١٤/٥/١٩٧٢نقض جنائي (
  ق والمنشور بالمدونة الذهبية ٥٨ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ٣١/١/١٩٨٩نقض جنائي (
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 )٣٦٠  بند– العدد الثالث –عبد المنعم حسن اإلصدار الثالث / لألستاذ 

 وقضت يف ذلك املبدأ أيضا حمكمة النقض واستقرت علي أنه 
من المقرر أن القضاء بالعقوبـة يحكمـه مبـدأ أساسـي ال يـرد عليـه اسـتثناء هـو مبـدأ شخصـية  
 .ومقتضاه أال يحكم بعقوبة أيا كان نوعها إال علي من ارتكب الجريمة أو شارك فيها .. العقوبة 

 )٣٩١ج  ٧ قاعدة ٣١ س ٦/١/١٩٨٠نقض (

 وقد استقر فقهاء القانون علي أنه 
بـذلك .. شخصية العقوبة مبدأ هام نص عليه الدستور وجاءت به الشـريعة اإلسـالمية الغـراء  

فــإن العقوبــة شخصــية ال يجــوز فــي التنظــيم الجنــائي توقعيهــا إال علــي مــن وقعــت منــه الجريمــة وال 
لجنـــائي وتوقيعـــه إال علـــي مـــن وقعـــت منـــه يجـــوز بالتـــالي مطالبـــة القضـــاء بإعمـــال أحكـــام القـــانون ا

 .الجريمة سواء باعتباره فاعلها أو شريكا فيها 
 )١٣٠ ص ١٩٨٤ اإلجراءات س – زكي أبو عامر ...../ دكتور(

 وحيث كان ذلك 
فإن الثابت وبجالء من مطالعة أوراق االتهام فيما تضمنه من وقائع وأحـداث انفصـام عالقـة  

 .المتهم التابع بها 

 دل علي ذلك من اآلتي وليس أ

قيام املتهم التاسع بشراء السـيارات حمـل الـدعوى املاثلـة مبوجـب عقـود بيـع : أوال 

موقعة من املتهمني األول والثامن أقرا فيها األخريين خبلو هذه السيارات مـن 

مثة ديون أو حقوق ألي جهات أخرى وهـو مـا يتأكـد معـه انتفـاء علـم املـتهم 

 .ر أو االشرتاك فيها التاسع بثمة وقائع تزوي
ذلــك أن الثابــت مــن العقــود المقدمــة مــن الحاضــر عــن المــتهم التاســع أمــام عدالــة المحكمــة  
 :اآلتي 
 والعقـد صـادر .... والتي تم ترخيصـها تحـت رقـم .......أصل عقد بيع السيارة التي تحمل  -١

 ٥٦٠٠٠ه مـــن المـــتهم األول كـبــائع لصـــالح المـــتهم التاســـع كمشـــتري لـقــاء ثمـــن مـــدفوع وقـــدر
 ) .ستة وخمسون ألف جنيه(جنيه 

 والعقد ...  والتي تم ترخيصها تحت رقم .........أصل عقد بيع السيارة التي تحمل  -٢

 صادر من المتهم األول كبائع لصالح المتهم التاسع كمشتري لقاء ثمن مدفوع وقدره 
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 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠
 والعقـد صـادر ..... والتي تم ترخيصـها تحـت رقـم .....  أصل عقد بيع السيارة التي تحمل -٣

كبــائع لصــالح الـمــتهم التاســع كمشــتري لـقــاء ثمــن مــدفوع وـقــدره  ) .....(مــن المــتهم الـثــامن 
 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠

 والعـقـد صــادر .....الـتـي ـتـم ترخيصــها تحــت رـقـم ..... أصــل عـقـد بـيـع الســيارة الـتـي تحـمـل  -٤
كبــائع لصــالح الـمــتهم التاســع كمشــتري لـقــاء ثمــن مــدفوع وـقــدره  ) .....(الـثــامن مــن المــتهم 

 ) .ستة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٦٠٠٠
والعقـد صـادر ..... والتـي تـم ترخيصـها تحـت رقـم ..... أصل عقد بيع السـيارة التـي تحمـل  -٥

 وقـــدره كـبــائع لصـــالح المـــتهم التاســـع كمشـــتري لقـــاء ثمـــن مـــدفوع) .....(مـــن المـــتهم الـثــامن 
 ) .واحد وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥١٠٠٠

 وقد ورد جبميع هذه العقود 
وبالبـنـد األول منهــا إـقـرار الـبـائع أن الســيارة موضــوع العـقـد خالـيـة مــن اـلـديون أو الحـقـوق آلي  

جهـــة أخـــري وليســـت محجـــوز عليهـــا عـلــي اإلطـــالق قـبــل أي جهـــة وأن الســـيارة مســـدد عنهـــا الرســـوم 
 .م حظر البيع فضال عن أن البائع في العقد هو صاحبها ومسئول عنهاالجمركية وال تخضع لنظا

 كما تضمن البند الثالث 
من تلك العقود إقرار البائع في كـل عقـد بأنـه مسـئول عـن السـيارة المباعـة مسـئولية تامـة مـن  

 .جهة مخالفات المرور الجنائية والمدنية عنها حتى تاريخ تحرير العقد 

  احلقائق التالية ومجاع هذه العقود تؤكد

 :احلقيقة األويل 
أن المتهم التاسع قد سـلك الطريـق القـانوني الصـحيح فـي شـراء السـيارة محـل الـدعوى الماثلـة  

كـمــا ـبــذل عناـيــة الرجـــل الحـــريص فحـــرر عـــن كـــل ســـيارة عـقــدا مســـتقال تضـــمن بياـنــات هـــذه الســـيارة 
وـكـذا إســتيقاع ..  قبـل تحرـيـر العـقـد واإلقـرارات ســالفة اـلـذكر الـتـي ترفـع عـنـه المســئولية عــن الســيارات

وهــو ـمـا يقطـع ـبـأن الـمـتهم التاسـع ـقـد تصــرف .. البـائع عـلـي كـل عـقـد بـيـع وكـذا مـهـره ببصــمه البـائع 
 .تصرفا قانونيا صحيحا حيال شراء سيارات 

 احلقيقة الثانية 
أن مـــا ورد بعقـــود البـيــع المـــذكورة يتـفــق مـــع وقـــائع اـلــدعوى الـتــي وردت عـلــي لســـان المجـنــي  

مـــــن أن المتهمـــــين األول والثانيـــــة والثـــــامن هـــــم مـــــن قـــــاموا ) أصـــــحاب معـــــارض الســـــيارات(يهم علـــــ
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ممــا يؤكــد .. باالســتيالء علــي ســيارات التــداعي ثــم قــاموا بتزويــر أوراقهــا وبيعهــا ألشــخاص آخــرين 
 .انقطاع صلة المتهم التاسع بالتزوير سواء باالشتراك أو االتفاق أو المساعدة 

 احلقيقة الثالثة 
ٕن الـمـتهم التاســع ال يعـلـم بوـقـوع أي تزوـيـر ـفـي أوراق ســيارات الـتـداعي واال لمــا حــرر العـقـود أ 

المقدـمــة ـفــي اـلــدعوى إذ كـيــف يعـقــل أن يعـلــم المـــتهم التاســـع ـبــأن الســـيارات محـــل الـتــداعي مســـتولي 
أنـه بل أن األدنى للعقل والمنطـق .. عليها أو أن أوراقها مزورة ثم يحرر عقودا تثبت قيامه بشراءها 

 .لو علم ذلك لما اثبت شراءه لهذه السيارات في أية أوراق حتى ال تطاله يد االتهام 

 احلقيقة الرابعة 
إذ أن مجريهـا لـو جـد فـي تحريـه لعلـم .. سقوط وتهـاتر التحريـات الـواردة فـي القضـية الماثلـة  

.. ب عقــود مكتوبــة أن المتهمــين األول والثــامن قــد قامــا ببيــع ســيارات التــداعي للمــتهم التاســع بموجــ
مما يتأكد معـه أن هـذه التحريـات مـا جـاءت إال ترديـدا لمـا جـاء بـأقوال المجنـي علـيهم ومـا تبـين مـن 
فحـــص ملفـــات الســـيارات محـــل التـــاعي وهـــو مـــا يوصـــم هـــذه التحريـــات بعـــدم الجديـــة التـــي تبطلهـــا 

 .وتجعلها غير صالحة للتعويل عليها كدليل في اإلدانة 

 الذكر ومجاع احلقائق سالفة 
والـتـي تســتند إـلـي المســتندات الرســمية ومــا ثـبـت ـبـأوراق التــداعي تؤكــد وتقطــع بانقطــاع صــلة  

وهــو ـمـا يقتضـي عــدم قـبـول اـلـدعوى .. المـتهم التاســع بثـمـة وقـائع إجرامـيـة ثبـتـت ـفـي الـدعوى الماثـلـة 
 .الجنائية قبله 

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض علي أنه 
 . إال علي من ارتكب الجريمة أو ثبت اشتراكه فيها ال يحكم بالعقوبة أيا كان نوعها 

 )٦٩١ ص ٤٢ ق ٢٣ س ١٤/٥/١٩٧٤نقض (

 خلو أوراق الدعوى من ثبوت اشـرتاك املـتهم التاسـع مـع بـاقي املتهمـني أو :ثانيا 

تدخـلـه يف األعـمـال املنـسـوبة ـهلـم عـلـي أي ـحنـو ـكـان ـسـواء ـكـان ذـلـك بطرـيـق 

 ع الدعوى املاثلة االشرتاك أو املساعدة أو حىت علمه بوقائ

  من قانون العقوبات علي أنه ٤٠بداءة فقد نصت املادة 
 :يعد شريكا في الجريمة  

كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بنـاءا علـي هـذا : أوال 
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 .التحريض 
 .تفاق من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناءا علي هذا اال: ثانيا 
مــن أعطــي الفاعــل أو الـفـاعلين ســالحا أو آالت أو أي شــيء أخــر ممــا اســتعمل ـفـي ارتكــاب : ثالـثـا 

الجريمــة مــع علمــه بهــا أو ســاعدهم بــأي طريقــة أخــري فــي األعمــال المجهــزة أو المســهلة أو 
 .المتممة الرتكابها

 ويبني من النص السالف ذكره 
 االتفاق والمساعدة أن صور المشاركة في الجريمة هي التحريض و 

 ويعرف التحريض بأنه 
هو التحريض المباشر ويكون كذلك إذا انصب علي فعل معـين غيـر مشـروع أو علـي أفعـال  

 .معينة غير مشروعة 

 وعن إثباته 
فــإن وســيلة المحكمــة فــي اإلثبــات عــن طريــق القــرائن ولكــن يجــب أن تكــون القــرائن منصــبه  

ن اســتخالص اـلـدليل منهــا ســائغا ال يتـنـافى مــع المنطــق أو عـلـي واقعــه التحــريض فــي ذاتــه وأن يكــو
 .القانون 

 أما االتفاق 
هــو تالقــي أو اتحــاد إرادتــين أو أكثــر وعقــدهما العــزم علــي ارتكــاب الجريمــة وهــو نشــاط ذو  

طبيعة نفسيه يعبر عنه بمظاهر خارجية وعلي المحكمـة أن تسـتظهره اسـتنادا إلـي أدلـة سـائغة تبـرره 
 .ي أثبتها الحكم في الوقائع الت

 واملساعدة 
هــي تـقـديم وســيلة مادـيـة أو معنوـيـة وقــد تكــون مجهــزة أو مســهلة أو متممــة الرتكــاب الجريمــة  

وعلي الرغم من وسـائل المسـاعدة .. كما قد تكون سابقة علي تنفيذ الجريمة أو معاصرة لهذا التنفيذ 
 .ا يجعل إثباتها سهال ال تقع تحت حصر إال أنها تتخذ دائما مظاهر مادية ملموسة مم

 ) وما بعدها٣٩٠ ص ١ ج ٢٠٠٩الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات ط (

 وقد استقر قضاء النقض علي أنه 
االشــتراك فــي الجريمــة ال يتحقــق إال إذا كــان االتفــاق والمســاعدة قــد تمــا مــن قبــل وقــوع تلــك  

 .الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا االشتراك
 )٢٦٤ ص ٧ س ٢٧/٢/١٩٥٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ١٣٧٩الطعن رقم (
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 )٣٩ ص ٩ س ١٤/١/١٩٥٨ ق جلسة ٢٧ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (

 وكذا 
مناط جواز إثبـات االشـتراك بطريـق االسـتنتاج واسـتنادا إلـي القـرائن أن تكـون القـرائن منصـبه 

ليل المستمد منها سـائغا ال علي واقعة التحريض أو االتفاق في ذاته وأن يكون استخالص الحكم للد
 .يتجافى مع المنطق والقانون 

 )٣٤٠ ص ١ س ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١٧٤٣الطعن رقم (

 هذا ومن مطالعة أوراق القضية املاثلة 
يبين أن ما استندت إليه النيابة في نسبة االتهام للمتهم باالشتراك في الجريمة محل التـداعي  

واقعة وأن بعض السيارات كانت مشـتراة مـن معـرض المـتهم وأن اثنـين هو ما ورد بتحريات ضابط ال
 .من السيارات تم تزوير مبايعتها باسم معرضه 

 وحيث أن هذه القرائن 
ال تكفي وحدها إلثبات اشتراك المتهم في الجريمة محل الدعوى الماثلـة وذلـك ألنهـا مجتمعـه  

 .تقبل إثبات العكس 

 فعن حتريات ضابط الواقعة 
بالتحريــات عــن الواقعــة فــي محضــر ..... /  ســطر الرائــد -/-/- بدايــة الواقعــة بتــاريخ ففــي 

 .قرر فيها أن مرتكب الجريمة هو المتهمين من األول إلي الخامس وحدهم دون شريك 

 -/-/-وبتاريخ 

 وبســؤال ضــابط التحريــات يــروالتزوابحــاث التزييــف وعقــب ســماع كــل الشــهود وورود تقريــر  
لعامة قرر أن من ارتكاب الجريمة هم المتهمين من األول حتـى الخـامس وأن المتهمـين أمام النيابة ا

 .من السادس إلي الثامن هم المحرضين والمساعدين في ارتكاب الجرائم 

 وعقب ذلك 
وحـــال ســـؤال النياـبــة العامـــة للضـــابط عـــن دور المـــتهم التاســـع ـفــي اـلــدعوى ـقــرر أـنــه يشـــارك  

 .ن في التزوير المتهمين من الخامس إلي الثام

 وذلك علي الرغم من ثبوت
بـل وقـرر ضـابط التحريـات بعبـارات .. أن قبل ذلك بعدة أسطر فقـط لـم يـتم ذكـر المـتهم قـط  

 .واضحة أن مرتكب الواقعة هم المتهمين من األول إلي الثامن 
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 مما يقطع 
و باتفاـقـه مــع ـبـاقي ـبـأن التحرـيـات اـلـواردة ـبـاألوراق ـلـم تجــزم باشــتراك المــتهم التاســع بالواقـعـة أ 

ولكــن ـتـم اـلـزج ـبـالمتهم التاســع .. المتهمــين عـلـي ارتكابهــا أو مســاهمته فيهــا ـبـأي شــكل مــن األشــكال 
رغــم أن ذـلـك ـلـيس دـلـيال عـلـي مســاهمته .. ـفـي االتـهـام لقياـمـه ببـيـع الســيارات الـتـي ـتـم تزوـيـر أوراقـهـا 

أحـــد أركـــان الجريمـــة المنســـوبة والعلـــم بـــالتزوير هـــو ... فـــي الجريمـــة وال علمـــه بتزويـــر المســـتندات 
 .للمتهم 

 أضف إيل ذلك 
 كــــان يســــتخدمه كمشــــتري ..... قــــرر أن المــــدعو -/-/-أنــــه بســــؤال المــــتهم األول بتــــاريخ  

تســــلم األوراق ي كــــان هــــو الــــذي ..... ...../ صــــوري لشــــراء الســــيارات مقابــــل عمولــــة وأن المــــدعو
 .ويتصرف في السيارات 

 .....وبسؤال املتهمة 
 . هو الذي كان يصحبها لشراء السيارات ..... ...../ ن المدعوقررت أ 

 وكذا قرر ا¦ني عليهم
 عي  هم الذين اشتركوا في ارتكاب الجريمة محل التدا..... ..... و..... و.....أن كال من 

 وال ينال من ذلك 
أن بعـــض الســــيارات تـــم بيعـهـــا مـــن الـمـــتهم التاســـع وأن أوراق بعضــــها كـــان باســــم المـعـــرض  

 .الخاص به 

 ألن النيابة العامة
اســتبعدت كــل مــن قــام بشــراء الســيارات الــوارد أســمائهم بالــدعوى حتــى أولئــك الــذي صــدرت 

 المبايعات بأسمائهم ومنهم علي سبيل المثال 
- .....  
- .....  
- .....  
- ......  
- ...... 
- .....  

ي يقـع فيهـا المعـرض المملـوك للمـتهم بل وأن األخيـر يمتلـك معـرض سـيارات يقـع فـي ذات البلـدة التـ
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فــإن األقــرب ..  قــد تعــرض للخــداع مــن قبــل مــن زور المبايعــة باســمه ...../ فــإذا كــان المــدعو.. 
أن المتهم التاسع تعرض هو األخـر لـذات الخـداع وأنـه لـم يكـن يعلـم بواقعـة للواقع والمنطق القانوني 

 .تزوير المبايعات محل االتهام الماثل 

 لنيابة العامة فإذا كانت ا
قــد اســتنبطت قــرائن اســتدلت منهــا فــي غيــاب شــهادة الشــهود أو االعترافــات أو الكتابــة عــدم  

ـتــداخل اـلــذين صـــدرت بأســـماءهم المبايـعــات أو اـلــذين ـقــاموا ببـيــع الســـيارات ـمــن أصـــحاب المعـــرض 
لنـيــة وـلــم اعتـبــرتهم النياـبــة حســـني ا.. اـلــذين ـلــم يقوـمــوا بشـــراء الســـيارات ـمــن المجـنــي عـلــيهم مباشـــرة 

فـــإن ذلـــك أيضـــا ينطـبــق علـــي المـــتهم التاســـع اـلــذي هـــو فـــي ذات .. يشـــتركوا فـــي ارتكـــاب الجريمـــة 
المرـكــز الـقــانوني للـمــذكورين بـمــا يتأـكــد مـعــه عـــدم اشـــتراك الـمــتهم التاســـع ـفــي ارتـكــاب الجـــرائم محـــل 

 .االتهام الماثل 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن 
ة الثبوت فـي خصـوص اقتـراف الطـاعن تلـك الجريمـة ألن قاله الحكم الطعين باطمئنانها ألدل

ذلـك يـبـين مـنـه ثـبـوت عـلـم الطــاعن بالجريـمـة ذاتهـا أو بوقوعـهـا ـمـن الـمـتهم ألـنـه إذا ـكـان الـمـتهم غـيـر 
عالم الجريمة فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان بـه الجـاني فـي تنفيـذها هـذا فضـال عـن أن 

 .افر االشتراك العلم بالجريمة ال يكفي وحده لتو
 )٢٢٦ص ٨٨ رقم ٢ مجموعة المكتب الفني السنة ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي (

إذا خــال الحكــم مــن بيــان قصــد االشــتراك فــي الجريمــة التــي دان المــتهم بهــا وأنــه كــان وقــت 
 وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها فإن ذلك يكون في الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه 

 )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧ أحكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض (
 )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ أحكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض (

 فيلزم لثبوت االشرتاك يف حق املتهم 
وحيـث خلـت أوراق التـداعي مـن .. أن يكون عالما بالجريمـة وأركانهـا ومنتويـا االشـتراك فيهـا 
ك فيهـــا فـــال يصـــح معاقبتـــه علـــي ثمـــة دليـــل أو قرينـــه علـــي علـــم المـــتهم بالجريمـــة وانتـــواءه االشـــترا

 .االشتراك في تلك الجريمة 
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عدم ثبوت علم املتهم التاسع بالتزوير الواقع يف أوراق السيارات حمل االتهام : ا لثثا

 املاثل 

 فاملستقر عليه وفق قضاء النقض أنه .. بداءة 
القصــد الجنــائي جريمتــي التزويــر واالشــتراك فيــه مــن الجــرائم العمديــة التــي يجــب أن يتــوافر  

ـلـدي مرتكبهــا حـيـث أنــه يتطـلـب ثبــوت عـلـم الجــاني بأـنـه يرتكــب الجريمــة بجميــع أركانهــا التــي تكــون 
 .منها االقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 

 )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعة القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنة ٤نقض (

 كما قضي بأنه 
ر تــوافر علــم المــتهم بتغييــر الحقيقــة ولمــا كانــت الحقــائق القانونيــة فــي المــواد يلــزم فــي التزويــ 

الجنائـيـة ال تصــلح أخــذها ـبـالظنون والـفـروض ـبـل يجــب أن تـكـون قائـمـة عـلـي يـقـين فعـلـي ـفـإن الحكــم 
اـلـذي يـقـام عـلـي المــتهم كــان مــن واجـبـه أن يعــرف الحقيـقـة أو اـنـه كــان ـفـي وســعه أن يعرفهــا فيعتـبـر 

 . وأن كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه بذلك عالما بها
 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسة (

 وكذا 
يشــترط فــي التزويــر أن يثبــت علــم المــتهم بأنــه يغيــر الحقيقــة فــإذا مــا قالتــه المحكــم فــي هــذا  

 .ضه الصدد ال يفيد ثبوت هذا العلم علي وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نق
 )ق١٩ لسنة ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسة (

 وتطبيقا علي ذلك 
فإنه يجب علي النيابة العامة وكذا محكمة الموضوع التدليل علي أن المـتهم يرتكـب الجريمـة  

 .بجميع أركانها التي تتكون منها وذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في جريمة التزوير 

 وهذه النية اخلاصة 
ولكــن التــدليل علــي تــوافر هــذه النيــة وعلــي تــوافر ..  تــوافر علــم المــتهم بتغييــر الحقيقــة هــي 

 أركان الجريمة في حق المتهم يجب أن يكون بأدلة جازمة ال بالظنون أو الفروض أو االفتراضات 

 وال يصح يف هذا الصدد القول 
ن يعرفهـا فيعتبـر بـذلك بأن المتهم كـان مـن واجبـه أن يعـرف الحقيقـة أو أنـه كـان فـي وسـعه أ 

 .عالما بها 
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 وحيث أن النيابة العامة
حـين أسـندت للمـتهم الماـثـل مـا أسـندته ـمـن اتهامـات اسـتندت إـلـي افتراضـات وظنـون اســتقتها  

من قيام المـتهم ببيـع بعـض السـيارات التـي سـبق لبـاقي المتهمـين تزويـر أوراقهـا كمـا بينـت فـي قائمـة 
 . أرفقتها بقائمة أدلة الثبوت أدلة الثبوت أو في مالحظتها التي

 إذ قالت يف معرض ذلك 
 قـد شـهد بـأن المبايعـة الصـادرة باسـم معـرض المـتهم .....أن الشاهد السادس محامي شركة  

 .التاسع مزورة بالحذف واإلضافة 
 تم التزوير فيهـا بإضـافة اسـم ...... وأن الشاهد العاشر شهد بأن المبايعة الخاصة بالسيارة  

 .متهم معرض ال
وأن الشاهد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشـر شـهدوا بـأن المـتهم التاسـع بـاع السـيارة  

 ....../ يثبت تزوير أوراقها لصالح المدعو 

 ومفاد هذه الشهادة 
ليس كما قررت النيابة في أمر اإلحالة أن المـتهم شـارك فـي تزويـر األوراق محـل االتهـام أو  

 .شارك في إصدارها 

 ل ما تؤدي إليه بل ك
تلـــك الشـــهادة أن المـــتهم كـــان بحوزتـــه هـــذه األوراق المـــزورة وال محـــل للقـــول بأنـــه كـــان يعلـــم  

 .بتزوير هذه األوراق 

 وحيث أن النيابة 
ـلـم تـقـدم ثمــة دلـيـل يقيـنـي عـلـي عـلـم المــتهم بارتكــاب الجريمــة محــل االتهــام وال تغيـيـر الحقيقــة  

 . هذه الجريمة عن المتهم التاسع في أوراق الدعوى األمر الذي تنتفي به

 الرد علي أدلة النيابة العامة التي أوردتها يف قائمة أدلة الثبوت  : رابعا
فقد أوردت النيابة عدة أدلة فـي معـرض استعراضـها ألدلـة ثبـوت االتهـام علـي المـتهم التاسـع  

 منها 

 شهادة الشاهد السادس 
 ......المبايعة الخاصة بالسيارة التي تحمل الممثل القانوني لشركة أباظة والذي قرر أن  

 لتجـارة السـيارات .....ٕ وأنـه تـم حـذف اسـم األخيـر واضـافة اسـم معـرض ..... .....صادرة لصـالح 
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 .علي غير الحقيقة 

 ومبطالعة أوراق الدعوى 
 لصـــالح المـــتهم .....يـبــين أن هـــذه الســـيارة أصـــال كاـنــت مباعـــة ـمــن معـــرض المجـنــي علـيــه  

......  
 أنه بسـؤال هـذا المـتهم قـرر أنـه بالفعـل اشـتري هـذه السـيارة مـن معـرض الشـاهد األول وحيث

  ....../ ولكنه اشتراها صوريا باسمه ولكن المشتري الفعلي هو المدعو 

 وحيث أن حتريات املباحث 
 كـــان يمـــول المتهمـــين ...../ األوليـــة واألخيـــرة أكـــدت قـــول المـــتهم المـــذكور مـــن أن المـــدعو 

 .ٕارات من المجني عليهم ثم يقوم بعد ذلك بتزوير أوراقها واعادة بيعها لشراء السي

 وحيث أن القائم بشراء هذه السيارة 
لم يتم استجوابه لمعرفة إذا ما كان المتهم التاسع هـو مـن سـلمه هـذه األوراق ..... / ويدعي  

 ...من عدمه وعما إذا كان يعلم بتزويرها من عدمه 

 فال جيوز القول 
عد ذلك أن تزوير المبايعة الخاصة بهذه السيارة كافيا بذاته لثبوت علم المتهم التاسع من ب  

بهذا التزوير ويكون اتهامه باالضطالع في تزوير هذه األوراق مبنيا علي فرض وال يصح أن يقوم 
 .ًعليه اتهام ألن االتهام يجب أن يكون قائما علي ما ثبت يقينا وجزما 

 . شهادة الشاهد العاشر من شهود اإلثبات كما استدلت النيابة إيل
والمنســــوبة ..... الــــذي قــــرر أن المبايعــــة الخاصــــة بالســــيارة .. ...منــــدوب شــــركة ســــيارات  

 .لشركته تم تزويرها بإضافة اسم معرض المتهم التاسع بدال من اسم الشاهد الثالث 

 ومبطالعة األوراق 
  ...... ...../ ليه  وباعها لصالح المتهمة يبين أن القائم ببيع هذه السيارة هو المجني ع 

 وحيث انه وبسؤال هذه املتهمة بالتحقيقات 
 . هو الذي كان يصطحبها لشراء السيارات ..... ...../ قررت أن المدعو 

 وأكدت وبعبارات واضحة 
 . وال عالقة لها به ..... ........../ أنها ال تعرف المدعو  

 



 ١٢٧

 كما أكدت التحريات 
ولوال ورود اسمه بالمبايعة المـزورة لمـا .. تهم التاسع لم يشارك في تزوير هذه األوراق أن الم 

فالتحريات األولية لم تورد اسم المتهم التاسـع ولـم تقـرر باشـتراكه فـي . تم الزج به في االتهام الماثل 
 المـتهم الجريمة علي الرغم من ضم ملفات السيارات محل الجريمة الماثلة وثبوت ورود اسم معرض

 .التاسع فيها 
فضال عـن أن المـتهم التاسـع لـو كـان يعلـم بتزويـر هـذه األوراق لمـا وضـع اسـمه عليهـا حتـى  

 .ال تكون دليل عليه حال انفضاح التزوير 

 كما استدلت النيابة بشهادة الشهود من احلادي عشر إيل الثالث عشر 
 وســـــلمه ...../  للمـــــدعو..... وأوردت أنهـــــم قـــــرروا بـــــأن المـــــتهم التاســـــع بـــــاع الســـــيارة رقـــــم 

 .المستندات الخاصة بتلك السيارة والتي ثبت تزويرها فيما بعد 

 ومبطالعة األوراق 
 لصــالح المتهمــة .....يبــين أن هــذه الســيارة فــي األصــل مباعــة مــن معــرض المجنــي عليــه  

 مــــن كــــان  والتــــي أكــــدت فــــي أقوالهــــا بالتحقيقــــات انقطــــاع صــــلتها بــــالمتهم التاســــع وأن..... .....
  ....../ يصطحبها لشراء السيارات هو المدعو

 كما أنه مبطالعة شهادة 
 وأن  ...../ يبين أنه قرر أن المذكورة أتت لـه مـن طـرف المـدعو.....بائع السيارة األصلي  

 .األخير أكد الثقة فيها وشجعه علي التعامل معها 

 فضال عن أنه مبطالعة 
ال شـــراءه للســـيارة مـــن المـــتهم التاســـع لـــم يبـــادر األخيـــر  يبـــين أنـــه حـــ...../ شـــهادة المـــدعو 

بتســليمه المســتندات ـفـور إتمــام التعاـقـد ـبـل ـقـام المشــتري بـتـرك صــورة بطاقـتـه الشخصــية ومبـلـغ تحــت 
أي أن هـذه المسـتندات .. الحساب ثم عقب ذلك بيومين استلم السيارة ومستنداتها من المتهم التاسع 

 .ن سلمها له شخص آخر لم تكن بحوزة المتهم األخير ولك

 وكل ذلك يؤكد
 .أن المتهم التاسع منقطع الصلة بتزوير أوراق هذه السيارة 

 كما أوردت النيابة يف مالحظتها 
 . من المتهم التاسع٧٦٣قرر في التحقيقات أن مشتري السيارة ف د ن ..... / أن المدعو



 ١٢٨

 وهو خطأ جسيم من النيابة 
  .وتحريف واضح في أقوال هذا الشاهد

 ...../ طالعة أقوال املدعومبألنه 

 -/-/-يخ بالتحقيقات بتار
وأن األخـيـر هــو اـلـذي ـقـام .... / نجــد أـنـه ـقـرر ـبـأن الســيارة الـمـذكورة كاـنـت ـفـي حــوزة الـمـدعو 

 . السيارة ومستنداتها.../ بتسليم المدعو

 وبسؤاله عما إذا كان 
نفــــي ذـلـــك تمامــــا وأكــــد أن ..  فــــي شــــراء هــــذه الســــيارة ..... ...../ ـقـــد تعامــــل مــــع المــــدعو 
 .هو الذي سلمه السيارة والفاتورة الخاصة بها .... / المدعو

 مما مقتضاه 
أن النيابة العامة حال توجيه االتهام للمتهم التاسع قد اختلطـت لـديها وقـائع الـدعوى وأسـندت  

 .إليه واقعة لم يرتكبها 

 وال جيوز القول 
 ع أخرى في األوراق إلثبات ارتكاب المتهم للجريمة أن النيابة قد تكون استندت إلي وقائ 

 ألن األدلة يف املواد اجلنائية 
مترابطة ومتداخلة بحيث إذ سقط دليل أو تهـاوي تعـذر معرفـة مـا للـدليل السـاقط مـن أثـر فـي  

 .إثبات الجريمة في حق المتهم 

 أضف إيل ذلك 
 بوضــــع اســــمه – أي مــــتهم –أنــــه يســــتحيل فــــي المنطــــق القــــانوني الســــليم أن يقــــوم المــــتهم  

ـفــإذا كـــان ـتــدليل .. الصـــحيح عـلــي ورـقــة مـــزورة بحـيــث إذا مـــا أنفضـــح هـــذه التزوـيــر يســـهل ضـــبطه 
النيابة علي هذه الواقعة يخالف حقيقة الواقـع ويخـالف مـا ورد علـي لسـان الشـهود ومـا ثبـت مـن هـذه 

ذا مــا يســتوجب طــرح الشــهادة كمــا يخــالف المنطــق القــانوني الســليم وطبــائع األمــور فــإن فــي كــل هــ
 .تدليالت النيابة واستيضاح حقيقة الواقعة من أوراق الدعوى والتي نطقت ببراءة المتهم التاسع 

 وأخريا أوردت النيابة العامة مبالحظتها 
مـن المـتهم التاسـع والـذي أخبـره أنـه .....  قرر أنه اشتري السـيارة رقـم ........../أن المدعو 

  .اشتراها من المتهم السادس



 ١٢٩

 وعلي الرغم من أن هذه الشهادة 
تقطـع بـبـراءة الـمـتهم التاســع ـمـن االتـهـام المنســوب إلـيـه إال أن النياـبـة ـلـم تفطــن ـلـذلك وأصــرت  

 .علي توجيه االتهام له 

 ١٢ هذه الشهادة الواردة حتت رقم قارنةذلك أنه مب

 يف مالحظات النيابة 
 ...../ بـة والتـي جـاء فيهـا أن المـدعومـن مالحظـات النيا) ٥(مع الشهادة الـواردة تحـت رقـم  

 ـمـــن .....رقـــم قـــرر أنـــه اشـــتري الســـيارة  .. - أحـــد الـــذين ورد اســـمهم فـــي مبايعـــة مـــزورة - .....
 .ا قاموا بتسليمه مستندات تلك السيارات والمتهمين السادس والسابع والثامن وهم الذين قام

 وتكمن أهمية هذه املقارنة يف جزئيتني 
 يمتلـــك مـعـــرض ســــيارات ـكـــائن ـبـــذات البلـــدة الـتـــي يـقـــع بـهـــا المـعـــرض ...../ دعوأن الـمـــ: األوـلـــي 

 ...../ وقد لفت هذا األمر انتبه النيابـة أثنـاء التحقيـق مـع المـدعو.. الخاص بالمتهم التاسع 
بمـا يقتضـي أن مصـادر شـرائهما للسـيارات .. بل وسألته صراحة عن عالقته بالمتهم التاسع 

 ...../  كمــا قــرر المــدعو ...../ همــا اشــتري ســيارة مــن المــدعووأكــد ذلــك أن كال.. واحــدة 
  ........../بنفسه وكما قرر المتهم التاسع علي لسان المدعو

 من االتهـام تمامـا رغـم ورود اسـمه بالمبايعـات المـزورة ...../  أن النيابة استبعدت المدعو :ةوالثاني
اؤها ـمـن تجــار تقســيط دون ســداد كاـمـل رغـم إـقـراره بعلـمـه ـبـأن الســيارات محــل االتـهـام تـم شــرو

 بـل يزيـد علـي ذلـك ...../وحيث أن المتهم التاسع في ذات المركز القانوني للمـدعو.. ثمنها 
أـنـه ـلـم يثـبـت علمــه بــأن الســيارات محــل االتهــام غـيـر مســدد ثمنهــا بالكامــل األمــر اـلـذي كــان 

 .يحق معه استبعاده من االتهام الماثل 

 ومن مجاع ما سبق 
أن مــا أوردتــه النيابــة العامــة كقرينــه علــي اشــتراك المــتهم فــي الجــرائم المنســوبة لــه ال وحيــث  

يكفي العتباره دليال علي توافر علمه بتزوير المحررات محل االتهام وال توافـق إرادتـه مـع إرادة بـاقي 
ه وال المتهمين في اقتراف الفعل المادي للتزوير الحاصـل للمحـررات واسـتعمالها فيمـا زورت مـن أجلـ

تعــد أيضــا مســاعدة فــي األعمــال المجهــزة أو المســهلة الرتكابهــا بمــا ينحســر بــه االتهــام عــن المــتهم 
 .التاسع ويوجب تبرئته مما نسب إليه 

 انعدام التحريات الواردة يف الدعوى وانعدام داللتها يف االتهام املاثل : ا خامس
رر محضــره األول بالتحرـيـات بـتـاريخ  حــ...../ أن مجــري التحرـيـات الراـئـد .. فالثاـبـت ـبـداءة  



 ١٣٠

-/-/-.  

 وقرر فيه 
أن المتهـمــين ـمــن األول حـتــى الخـــامس كوـنــوا تشـــكيال عصـــابيا تخصـــص ـفــي النصـــب عـلــي  

 معارض السيارات وشراء السيارات بالتقسيط ثم دفع مقدماتها واالستيالء عليها وعدم سداد باقي 
 .أقساطها 

 وأضاف الضابط 
يقومــون بإعــادة بيــع هــذه الســيارات ألشــخاص آخــرين بعــد تســليمهم أن المتهمــين المــذكورين  

 .خطابات تراخيص بأسماءهم مزورة منسوب صدورها لمكاتب أخري لبيع السيارات 

 ومل يذكر ضابط التحريات اسم املتهم التاسع 
في تحريـه المـذكور علـي الـرغم مـن ثبـوت إطالعـه علـي ملفـات السـيارات محـل االتهـام وورد  

ـمـن ) ٣(م التاسـع ـفـي إحـدى المبايـعـات المـزورة كـمـا هـو ثاـبـت بالصـفحة الثالـثـة تحـت بـنـد اسـم الـمـته
  .-/-/-محضر التحريات المؤرخ 

 -/-/-وبتاريخ 

حال سؤال ضابط التحريات أمام النيابة عن تحرياته قرر أنه أجراهـا بنفسـه واسـتغرقت الفتـرة  
 .مابين بالغ المجني عليهم وحتى تاريخ سؤاله 

أن تحريـات توصـلت إلـي قيـام المتهمـين مـن األول إلـي الخـامس إلـي ارتكـاب .. اءة وقرر بد
 .الوقائع محل االتهام 

وأن المتهمــين مــن الســادس إـلـي الـثـامن يحرضــوهم ويقومــوا بتمــويلهم ومســاعدتهم وأخــذ أوراق 
 .السيارات وتزويرها 

 وعقب ذلك 
تهم التاســع فـي الجريمـة الماثلـة لـمـا ولـوال سـؤال النيابـة العامـة لضــابط التحريـات عـن دور المـ 

 .أجري ضابط التحريات له ذكرا 

 فبعد أن حدد 
 .الضابط دور كل متهم تحديدا وبين كيفية ارتكاب الجريمة دون ذكر المتهم التاسع  

 ومل يتذكر ضابط التحريات 
 .هذا المتهم وال دوره إال حين سأله المحقق عن ثمة دور للمتهم التاسع  



 ١٣١

 كر ضابط التحريات وحىت حني ذ
اســم المــتهم التاســع لــم يســتطع نســبة وقــائع محــددة لــه ولــم يبــين كيفيــه اشــتراكه فــي ارتكــاب  

 .الجريمة التي نسبها له 

 وكل ذلك 
يقطـــع بـعــدم جدـيــة التحرـيــات اـلــواردة ـفــي اـلــدعوى وعـــدم صـــحتها وأنـهــا ـمــا جـــاءت إال تردـيــدا  

 .حل الدعوى وتقرير أبحاث التزييف والتزويرألقوال المجني عليهم وما جاء بملفات السيارات م

 وحيث أن املستقر عليه 
أن التحرـيـات الجدـيـة هــي تـلـك التحرـيـات الـتـي تبـنـي عـلـي أدـلـة تســوقها وتســتند عليهــا ويكــون  

لـهـا دور هــام ـفـي مجــال اإلثـبـات الجـنـائي حـيـث للمحكـمـة أن تـقـول ـفـي تـكـوين عقـيـدتها عـلـي ـمـا جــاء 
 .ه لما ساقته من أدلة بتلك التحريات باعتبارها معزز

 )ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 وحيث كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت أن تحريـــات ضـــابط الواقعـــة أثبتـــت فـــي بـــادئ األمـــر انتفـــاء ثمـــة صـــلة للمـــتهم  

التاسع بالجريمة محل الدعوى الماثلـة وانحصـار االتهـام فـي المتهمـين مـن األول حتـى الخـامس كمـا 
النهائية أن المتهمين مـن األول حتـى الثـامن هـم مرتكبـي الواقعـة محـل االتهـام ولـم أنه أورد بتحرياته 

يذكر المتهم التاسع ولم ينسب له اتهام إال عندما ذكرته النيابة بـورود اسـم المـتهم التاسـع فـي بعـض 
 .المبايعات المزورة ولوال ذلك لما ذكر المتهم التاسع ولم ينسب له ثمة اتهام 

 وهو ما يؤكد
م جدية التحريات الواردة في الـدعوى وعـدم جـواز االسـتناد عليهـا فـي إدانـة المـتهم لقيامهـا عد 

 .علي فروض ظنية واحتمالية ال ترقي لمرتبة الدليل 

وجه أخر لعدم جدية التحريات لعدم قدرة جمريها للتوصل إيل املتهم ا¦هول املقال 

 .بتزويره للمحررات حمل االتهام املاثل 
ثاـبـت وفـقـا لمــا ـقـرر ـبـه مجــري التحرـيـات بأقواـلـه اـلـواردة بالتحقيـقـات أن تحرياـتـه ـلـم ذـلـك أن ال 

 تتوصل إلي الشخص المجهول الذي قام بارتكاب وقائع تزوير المبايعات محل االتهام الماثل 

 وما قرر به ضابط التحريات يعد دليال 
 يبقـي فيـهـا مـا يصــلح الن وال.. علـي عـدم جدـيـة تحريـه مـمـا يسـتتبع بطالنـهـا وانعـدام داللتـهـا  



 ١٣٢

 .يبني عليه االتهام الماثل 

 فقضاء النقض مستقر علي إبطال التحريات 

 حال عدم معرفة جمريها السم املتهم 

 أو حمل إقامته 

 فقضت حمكمة النقض بأن 
يـدل علـي عـدم جديـة .. خطأ جامع التحريات في اسم المـتهم أو تحديـد مهنتـه ومحـل إقامتـه  

تها المحكمة بناء لعي قصورها فإن هذا االستدالل صحيح وسائغ وتملكـه المحكمـة تحرياته فإذا أبطل
 .دون معقب عليها في تقديرها 

 )ق٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ص ٢٨ السنة ٤/١٢/١٩٩٧نقض (
 )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأنه 
ا إلــي أن ـمــن أجراهـــا ـلــم يـكــن يعـلــم اســـم إذا أبطلــت المحكـمــة التحرـيــات لـعــدم جـــديتها اســـتناد 

 .المتحري عنه بموطنه ومحل سكنه فإن ذلك استدالل مقبول لمحكمة الموضوع دون معقب 
 )ق٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنة ١٩/١٢/١٩٧٧نقض (
 )ق٤٧ لسنة ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ق ٢٨ السنة ٦/١١/١٩٧٧نقض (

 فما بالنا 
ت ـلــم يتوصـــل أصـــال لمرتـكــب وـقــائع التزوـيــر الـتــي تـعــد الواقـعــة وـقــد ثـبــت أن مجـــري التحرـيــا 

 .األساسية التي تدور حولها كافة االتهامات الماثلة 

 وهو ما يؤكد 
أن مجــري التحرـيـات ـلـم يكـلـف نفســه عـنـاء البحــث والتحــري عــن واقعــات القضــية الماثـلـة وأن  

ي لســان المجـنـي عـلـيهم ومــا كــل مــا أورده بمحضــره ـلـيس إال مــا ثـبـت بملـفـات الســيارات ومــا جــاء عـلـ
 .جاء بتقرير أبحاث التزوير والتزييف 

 وهو ما جيعل هذه التحريات 
مكتبيه ال حجية لها في اإلثبات ألنهـا لـم تكـن نتيجـة بحـث أو تحـري حقيقـي بحيـث ال يجـوز  

 .التعويل عليها في اإلدانة 

 



 ١٣٣

 ى املاثلة م تصور معقولية حدوث الواقعة املسندة للمتهم يف الدعوعد: سادسا 

 بداءة فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
يجب أن تبني األحكام الجنائيـة علـي الجـزم واليقـين وأن يؤسـس هـذا الجـزم علـي األدلـة التـي 
توردها المحكمة والتي يجب أن تبـين مؤداهـا فـي الحكـم بيانـا كافيـا يتضـح منـه مـدي تأييـدها للواقعـة 

 .التي اقتنعت بها 
 )٢٨/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٩نة  لس٢٤٤٩طعن رقم (

 وكذا 
 .األحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين ال علي الظن واالحتمال  

 )٨/١/١٩٩١ ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٣طعن رقم (

 وكذا قضي بأنه
مــن المقــرر أن األحكــام فــي المــواد الجنائيــة يجــب أن تبنــي علــي الجــزم واليقــين ولــيس علــي  

 .ل الظن واالحتما
 )١٨/١٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٢٤٨٤طعن رقم (

 كما قضت حمكمة النقض يف واحدة 

 من عيون أحكامها بأنه 
لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الـدعوى مـن أدلتهـا وسـائر عناصـرها  

 مـا أال أن ذلك مشروط بأن يكـون استخالصـها سـائغا وأن يكـون الـدليل الـذي تعـول عليـه مؤديـا إلـي
، وكانــت رتبــه عليــه مــن نتــائج مــن غــي تعســف فــي االســتنتاج وال تنــافر مــع حكــم العقــل والمنطــق 

األحكــام الجنائيــة يجــب أن تبنــي بــالجزم واليقــين علــي الواقــع الــذي يثبتــه الــدليل المعتبــر وال تؤســس 
 .بالطن واالحتمال علي الفروض واالعتبارات المجردة 

 )٣/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٤٢١طعن (

 وحيث كان ذلك 
وكان البين مـن مطالعـة أوراق الـدعوى الماثلـة أن النيابـة حـين أسـندت االتهـام للمـتهم التاسـع  

اســتندت فــي جــزء مــن االتهــام إلــي أن هنــاك مبايعـتـان مــن المبايعــات المــزورة صــادرة باســم معــرض 
 .المتهم التاسع 

 



 ١٣٤

 واعتربت أن ذلك دليال 
 .لوقائع محل االتهام الماثل علي تداخل المتهم في ارتكاب ا 

 رغم أن حكم العقل واملنطق 
يقتضـــي أن المـــتهم التاســـع إذا كـــان عالمـــا بوقـــائع التزويـــر محـــل اـلــدعوى الماثلـــة لمـــا ســـمح  

ألنـه فـي حالـة انفضـاح التزويـر يسـهل .. بوضع اسـم معرضـه وعنوانـه صـراحة علـي الـورق المـزور 
 . الوصول إليه والقبض عليه 

  باملتهم بل كان األحري
إذا كان عالما بواقعـة التزويـر أن يضـع اسـم شـخص أخـر أو حتـى أي مشـتري أخـر حتـى ال  

 .يزج به في اتهام قد يلحق به 

 ومقتضي املنطق القانوني 
الســليم أن ورود اســم معــرض المــتهم التاســع ـفـي بعــض المبايعــات المــزورة دـلـيال عـلـي انتفــاء  

 . علي براءته ال إدانته علمه بالتزوير وعدم تداخله فيه ودليال

 وهذا النظر
ذـلــك أن النياـبــة العامـــة ـقــد اســـتبعدت .. ـلــم يكـــن بعـيــدا عـــن أوراق وواقعـــات اـلــدعوى الماثـلــة  
 للســيارات مــن االتهــام الماـثـل رغــم ورود اســمه واســم معرضــه ..... صــاحب معــرض ...../ المــدعو

اسـتنادا إلـي أن حكـم المنطـق يقتضـي و.. في إحدى المبايعات المزورة استنادا إلي كونه حسن النية 
 .أنه لو كان عالما بالتزوير لم يضع اسمه واسم معرضه علي المبايعة المزورة حتى ال يتم ضبطه 

 ورغم أن النيابة 
 إال أنهــا لــم تتبــع ذات المنطــق مــع ...../ قــد اتبعــت المنطــق القــانوني الســليم حيــال المــدعو 

 .ني المتهم التاسع رغم وحدة الموقف القانو

 ن هناأأي 
نسبت للمـتهم واقعـة ال يمكـن نسـبتها لـه وفـق حكـم العقـل والمنطـق وهـو مـا يجـب معـه الحكـم  

 .ببراءة المتهم مما نسب إليه 

 فضال عن ذلك
فالثابت أن جميع المتهمين فـي الـدعوى الماثلـة كـانوا حريصـين علـي عـدم ذكـر أسـماؤهم فـي  

 عــدم تحرـيـر أـيـا مــن التوقيعــات أو البياـنـات المدوـنـة المبايعــات المــزورة وكــانوا حريصــين أيضــا عـلـي



 ١٣٥

 .علي المحررات المزورة 

 فإذا كان املتهم التاسع 
كما أوردت النيابة العامـة شـريكا لهـم فـي التشـكيل العصـابي الـذي زعمـت اشـتراك المـتهم فيـه  

ات فكـان ـمـن الطبيـعـي أن يسـلك مســلكهم وال يضــع اســمه أو اسـم معرضــه عـلـي أيـا ـمـن هــذه المحــرر
فإنه يتأكد أن المتهم التاسع لم يكن شريكا لهم فـي تشـكيلهم .. أما وأن األوراق أثبتت عكس ذلك .. 

 .المزعوم ولم يكن له صله بواقعات االتهام الماثل ال من قريب أو من بعيد 

 وكل ما سلف 
راق يؤـكـد عــدم معقولـيـة تصــور ارتـكـاب الـمـتهم للواقعــة المنســوبة ـلـه وـفـق مــا ثـبـت يقيـنـا مــن أو 

اـلـدعوى والـتـي أكــدت انقطــاع صــلته باالتهــام الماـثـل بمــا يجــدر معــه الحكــم ببراءـتـه ممــا هــو منســوب 
 .إليه 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهم التاسع من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 ببراءته مما هو منسوب إليه 
   وكيل المتهم التاسع           

 
 المحامي            


