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 ؟؟؟؟؟جنايات حمكمة 

 ؟؟؟؟؟يات جنادائرة 
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��ن����

 

 

 متهم           /السيد 

 

 

 ضـــــد 

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 
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  ؟؟؟؟؟ كلي جنوب ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟واملقيدة رقم 

 ؟؟؟؟؟ة واحملدد لنظرها جلس
�
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��א	�و�وع

 : ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟ بدائرة قسم ؟؟؟؟؟بزعم أنه بتاريخ المتهم اتهمت النيابة العامة  


��	��א������א������������"��و����"������ز��������א

���	�������������.!��א �	אل�א

ـتــه النياـبــة العامــة قدمإال أن ـمــا هــو منســـوب للمــتهم وبــرغم أن األوراق تنـطــق بـعــدم صــحة  

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

 � ���א�# ..�$�%��א01��/�.)(���-����و�د�+*(�)'�ن�א �و�	���5*$����4ذ)�2–���

א)D��-(�����EF?#�..�؟؟؟؟؟/�א��+	(	�وز@?*-�����-����<�=>;-�−+*(��#89א1
�א7א�6

�.@'�7א��١١א)'�+#�؟؟؟؟؟�%����I)�؟؟؟؟؟��?�زא�6؟؟؟؟؟�)'G#�؟؟؟؟؟@'%�*#����$�

 وبرغم ذلك 

 صـباحا ١٠السـاعة  ؟؟؟؟؟محضرا مؤرخا في  .. ؟؟؟؟؟/ ر ضابط الواقعة المـالزم أول يحر

ام المـتهم الماثـل بـالتردد علـي دائـرة القسـم أنـه قـد وردت إليـه معلومـات مفادهـا قيـمن خالله زعم ي.. 

 ) . النسبالمجهولة(لترويج المواد المخدرة لدي عمالئه من متعاطي تلك المواد 

 وأردف قائال
ـات  ـإجراء التحرـي ـه ـب ـه فــي .. ؟؟؟؟؟/ تـبـين صــحة تلــك المعلومــات وأن المــتهم ـيـدعي بأـن وأـن

  .؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ويقيم .. العقد الثاني من العمر 
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 وبالبناء علي هذه املعلومات املبهمة 

 ) املزعوم إجرائها(وهذه التحريات الغري جدية 

 � $�%��א K?%LMو� N<D�� �א1ذن �.�9א� �א)5�@# #��?G(א� �@� O*P)�Q5L(��� RS%Tא

�)�.و���U�L(#�)*���	ن�)��-

  ساعة علي هذا احملضر ٢٤هذا وبعد مرور أكثر من 

  صباحا١١لساعة  ا؟؟؟؟؟وحتديدا بتاريخ 

�$�������–������VP–��6��9א)G?��#�א)5�@#�.ذ�������%��א��R�S%T��N<D��)������E��(�Q�5L(و�K?�%LMא

�	WF��.+*��)ن��%$��F?LGMא1ذن�@�/�وא��/�VZل����5#�و+�Yون�X��(#+א)D���Nא

 وبزعم أنه نفاذا هلذا اإلذن
 ال ـفــي خطـــأ( مـســاءا ١٠الســاعة  ؟؟؟؟؟أعـطــي ـلــه ـتــاريخ حــرر ضـــابط الواقعــة محضـــرا 

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

ــه بتواجـــد ) المجهولـــة(ـبــأن مصـــادره الســـرية  ــة مـــن " ؟؟؟؟؟"المـــتهم حاليـــا بمنطقـــة أفادـت ومعـــه كمـي

 !!.مسحوق الهيروين المخدر وهو بصدد ترويجها 

 واستمر يف زعمه 
تقـــال علـــي رأس قـــوة مـــن أفـــراد الشـــرطة الســـريين إلـــي حيـــث المكـــان قـــام باالنمســـطرا بأنـــه  

) دون تحديـد(طيـات مالبسـه وبتفتيشـه عثـر بـين وما أن شاهد المتهم حتى قام بضـبطه ، المذكور 

الحجـم  صـغيره )مائـه وسـبعة وأربعـون لفافـة( لفافة ورقيه ١٤٧يحوي عدد علي كيس بالستيك أسود 

كمـا تـم ضـبط مبلـغ مـالي ..  يشتبه أن يكون مخدر الهيروين بفض إحداها تبين أنها تحوى مسحوق

 .هاتف محمول ماركة سامسونج ا ، وكذ )مائتين وثمانون جنيه( جنيه ٢٨٠قدره 



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ي ماجستير في التحكيم الدول
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 - ٤ - -الجيزة                                      - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

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

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

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

 

- ٤ -

 وعقب ذلك أثبت حمرر احملضر ما يلي 

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

 .علي مسحوق يشتبه أن يكون مخدر الهيروين 


�ن����� �א	!��   
�א	��� �"ن #	$� �א&%��� �'د�

��١٤٧	(�� �و	�س��١٥٧����
!د�"ن��دد�א		(���)�

 ��)	.�

 ) ٢(وحتت بند ملحوظة 
 .أثبت تحريزه للهاتف المحمول ماركة سامسونج  

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

 ) . جنيه١٨٠ جنيه وليس ٢٨٠برغم أنه سبق وقرر ضبط مبلغ (

 ة األخطاء اجلسمية أنفة الذكر من مجلو.. ومن ثم 

 يتضح أنها تدل علي ختبط وتضارب

  يؤكد أن للواقعة برمتها صورة مغايرة ملا مت إثباته يف األوراق 

 � ��Fא ..� �X]אل �$)ودو\�%]*�K?%L%(وא�N<D(א7א�6א�
^�� -%�
�@	א ��و א�R+	م�(�،

��aא�
.� �ودو\) �b� cض�.��אز�e(� ��?�ن �<D	P���6و��� -%�
�@	א �)�@�f� c�gG�� �@� )�و�	

����$�+*(�א)?G���LG@�#دא�..�ودو\��وزن�)*L�h��6א�R+	م�=>;%��.<�+�ض�א

�
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���وא	'د���
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�.��!��؟؟؟؟؟/�"���
�2מ��
ط�א	���מ�و0د���� .� !��–$��"ن���
ط�א	وא

� �א6و�אق �ذ	�7�ن �		�د�و–"8(# ��و9�� �و��د���؟؟؟؟؟/ ���(�د�  ����

�מ��
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 وباإلطالع علي

 يختـلـف اـلـدعوى الـمـذكورة يـبـين أنـهـا نســخة مـكـررة ـمـن اـلـدعوى الماثـلـة ال

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 الثالث في العقد الذي تبينت أنه .. بسؤال المتهم الماثل  

 :وقرر بما يلي .. جملة وتفصيال 

 " ؟؟؟؟؟" إلي .. الخاصة باألخير بالسيارة كانا متوجهين ..  ؟؟؟؟؟/ بأنه وصديقه  

.. قاموا بتفتيشهم وتفتيش السيارة وهبط منها أربع رجال وفوجئا بسيارة مالكي تستوقفهما 

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

  .؟؟؟؟؟باصطحاب المتهم وصاحبه إلي ديوان قسم شرطة 

 

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

 .فأخبروهم بأنهما ال يعلمان عن ذلك شيء .. 

 احة وقرر املتهم صر

 مساءا ١١ الساعة ؟؟؟؟؟بأن واقعة الضبط تمت بتاريخ  

  .؟؟؟؟؟بجوار 
 وأردف املتهم 

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

 .هاتفه المحمول ومبلغ مائه جنيه وأنه لم يضبط معه سوي 

 حيتوي علي لفافات املخدرولدي فض النيابة العامة للحرز الذي .. وهنا 

  كما ذكر حمرر حمضر الضبط ١٤٧ لفافة وليس ١٥٧تبني هلا أن عدد اللفافات 
ما تم تسطيره كما أنكر جماع ) المواد المخدرة(صلته بهذه المضبوطات وأنكر المتهم 

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

أشار من خاللها  .. ؟؟؟؟؟/ مسجل باسم ) ؟؟؟؟؟(مرسلة من رقم  ؟؟؟؟؟وتناولت رسالة مؤرخة 

�$�)�5م�א)�د�+*?-�و��-�W�ن�+*"%]*(�i�%5�jLG���(��@ ن�אk��c��<Z.�-?�" 

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



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ي ماجستير في التحكيم الدول
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 - ٧ - -الجيزة                                      - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

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

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

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

 

- ٧ -

 " .وأنه أصال ليس في المنزل 

 ومبواجهة املتهم بهاتني الرسالتني قرر

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

يدل علي أن شخصـا مـا يطلـب منـه شـيئا ..  ؟؟؟؟؟/ وواجهت المتهم بحوار بينه وبين صاحبه " أب

 .ه هيزتج " ؟؟؟؟؟"وهو يطلب 

 فقرر املتهم أن هذا احلوار ما هو إال مزاح بينه وبني صاحبه 

 منفصلة له الذي مت ضبطه معه ومت حترير قضية 

 � ��Fא ..� ���Mم �و+�m�O�ع�@� ..� ��	زن�א)*L�h��6و+�د�� �א)5�@# #��?G(א�n@��١٥٧�

� q?g(وא� ���)	�ق �]a��� nوز�� $�%��א j@� ��;<=� �א�R+	م #h�L()٤٣� (� �<���M� 
�אم)�#4V4

�<���M��@א�
�$�.��אز��Fא�א���������Uא����)�!!�و���5	ن�%]*(�n�
	h�..$�%��.��g�khא

 ثم وجهت 
م حـمـل بطاـقـة تحقـيـق شخصــية رـغـم أن محضــر الضــبط ـلـم للـمـتهم اتهاـمـا بـعـد

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

 .وأن المتهم أقر بأن البطاقة أخذوها منه في القسم 

 مجاع ما تقدم وعقب 
ره اـلــذي رـتــل ذات ـمــا ســـط .. ؟؟؟؟؟/  ـتــم ســـؤال ضـــابط الواقـعــة الـمــالزم أول ؟؟؟؟؟وبـتــاريخ  

  .بمحضري التحريات والضبط

����N<=�-�k��-(א	���Q��$�+��د����و�����9@'%%���)L��h#�و@>*�١٤٧���v)���Eא
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 ثم قرر 
فـقـام  ..  صــباحا ـحـال تواـجـده بالقـسـم٩ الـسـاعة ؟؟؟؟؟بـتـاريخ إلـيـه ـبـأن المعلوـمـات وردت  

استصـدر إذن النيابـة بتـاريخ و ) الساعة العاشرة صـباحا؟؟؟؟؟المؤرخ (بتسطير محضر التحريات 

 بـــذات التـــاريخ األخيـــر – حســـبما يـــزعم – ثـــم قـــام بالضـــبط !!!!!!!! صـــباحا ١١ الســـاعة ؟؟؟؟؟

 . مساءا ٨ر٣٠الساعة 

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

وبعد صدور اإلذن قام بالتواصل مـع المصـدر السـري حتـى قـام بـالقبض علـي .. عة إلي صحة الواق

 .المتهم 

 

 ملحوظة 

� �א)'�+# -?(.�n*9�6و�@	5*��W���nא �א٩��DT.ذא �;Xو� ،� ���<9�

��	م�١٠א)'�+#� ��X��5��E�+#�وא���c(؟؟؟؟؟�9>��� �x]hوW?}���م�)

�$+R���]W�6�@	*5��X�+#�W٢٤{��@��و��ذא�א�%|���..���)�E�8%و�jmא

�!!.�9>����؟�١١א)'�+#�؟؟؟؟؟�%���'%����א1ذن���

 وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط والتفتيش .. هذا 

�$�+�د� %��)L�%��#h	�)*+�E@'8	ق��Y>-�א�bو���،�١٥٧ز+$���E�(�N<=�-�kא
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 ما أورده مبحضر الضبط بأن .. وهذا متناقض مع 

  لفافة وأن املبلغ احملرز مائه ومثانون جنيه ١٤٧ عدد اللفافات

�وهنا واجهته النيابة العامة باألتي

 واجهته أوال 

 ���[@�N<D(א� �Dن��kن�؟؟؟؟؟�	gMوض��ن��L��@��א �؟؟؟؟؟�������ن�%89-

�.k�����hن�ذ)�2

 خطأ مادي 
 واجهته ثانيا 

 /��U��א�	אد�א ����زhو�$�%��א)�j@��?�8%א 7�G4�� -�k��6�h�L*(א� �M>���ن�+�د

١٥٧�q?(و�#h�L(�١٤٧�N<D(א��D8��n<4א��]W�#h�L(��..��D���2(ن�ذk�����h�

  خطأ مادي  
 واجهته ثالثا 

 �$�%��k�����hن�ذ)�2..���5م�+�=-�א�<D	P��6+*(�א

 حدث علي سبيل السهو 
 من هنا

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

 يف حني 
 . لفافة ١٥٧نجد أن الحرز الذي تم عرضه علي النيابة هو  

 ثم يقرر
 .بأنه قام بضبط مبلغ مائتي وثمانون جنيها مع المتهم  

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

 يف حني 
 .ائتي وثمانون جنيها بمعرفة النيابة نجد أن المبلغ مبفض الحرز  

 وهو األمر 
الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي يحاول أن يرسمها ضابط الواقعة  

 .باألوراق 

 ورد تقرير المعمل الجنائي إلي النيابة العامة وأثبتت أن نتيجته ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا  

 .أسفرت عن أن المضبوطات المرسلة لمادة الهيروين المخدر 

 ملا كان 

��م�א���Q4و.
�א7אM-�و+�م� Mو+*(�א)�!$�@���و
-�א)>;Vن�وא)%����Mא)+�x���nא

�$�%]*(�-%<'��)*+��%5@�Eد�@�Q?(د�#wد�	
���W�ن���)*+�OאG(?��#�א)5���L��#@..�و

��م�M����)%-�.)(�+�א)#�אb?�#�א�	��/�.�.�Fא�א ������$���א�..�.%�و�	�@�������@5-�א

X�/7א)�א�cF��6�<41�6�h�DM�x((�א د)#�א*+��'?XkM�-?(.��G'@�	�����/7א)�א�O*P�E	
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بطالن القبض علي املتهم وتفتيشه حلصوهلما قبل احلصول علي إذن  :الوجه األول 

عامة ، وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف من النيابة ال

القانون ، مما يسلس لبطالن كافة اإلجراءات واألدلة املرتتبة علي هذين 

 .اإلجراءين الباطلني 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٤فقد نصت املادة .. بداية 
و الجنح التي يعاقب عليها بالحبس ألمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات  

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

 .اتهامه 

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

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

يستدل أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري حامال آالت أو أسلحة   قريببوقتمرتكبها بعد وقوعها 

 .مات تفيد ذلك أو عالأو 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 ثمــة حاـلـة مــن .. عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة أنفــة اـلـذكر  ـم ـي كمــا ـل

بـل .. وافر التلـبس إجرائه القـبض والتفتـيش فـي حـق المـتهم كـان نتيجـة لتـحاالت التلبس أو أن 
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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 ١١الساعة  ؟؟؟؟؟بتاريخ 
 وهذا ليس قول مرسل  

 بل مؤكد باحلقائق والدالئل اآلتية 

  احلقيقة األويل

 � /��	���א�G(א� #]g�� ��%X���x(א�nא�	א+��وא){	א)�����-��� ..������ �]G?�� -��

�-?*+���$��%����IوX�+#�و@g�ن�א)�>%�g��-�^h	ن�א ���i.)(�א���א�?#�ذ)���2-��..�א

�.)�2+*(�א1
�א7אX�6*>���و�.������5*$����4ذ

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

قــرر وبوضــوح تــام أن القــبض عليــه وعلــي .. العامــة 

ـم بتــاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ صــاحبه   ١١ الســاعة ؟؟؟؟؟قــد ـت

 .مساءا 
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 أي قبل صدور إذن النيابة العامة 

 .صباحا  ١١ الساعة ؟؟؟؟؟احلاصل يف 

 

  احلقيقة الثانية 

 �$���#?D�()�#5א�؟؟؟؟؟��-��;�#G'(�6؟؟؟؟؟����G
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  ؟؟؟؟؟/ وباستقراء أقوال املدعو
م أقر بذات ما قرره المتهم الماثل من أن القبض عليهما وتفتيشهما تى ظاهرا أنه يتجل 

 . وأربعون ساعة ىمانثأي قبل صدور اإلذن ب..  مساءا ١١ الساعة ؟؟؟؟؟بتاريخ 

 وهذه األقوال صدرت عن املذكور 
التي أو تلك القضية 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 

 �-���I���%��#5א�	א)�N��=�#h�5���;'���١٠א)'�+#�؟؟؟؟؟�;�)��D��#5א)��8%��6א



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ي ماجستير في التحكيم الدول
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 ١٤ - -الجيزة                                      - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- - 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

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

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

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

 

- ١٤ -

�Q?�L%(���-א�	G+و�،�V@�W�$�%��<9�����������-����D%�X$�א

  هو األمر الذي جيعلنا بني فرضنيو

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

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

قسم شرطة (ما يسلس إلي بطالن أخر في التحري حيث أنه تجاوز حدود اختصاصه المكاني 

) ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟قسم شرطة (إلي اختصاص أخر تماما ) ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟

 .وتجاوز االختصاص المكاني بال شك يبطل اإلجراء مهما كان 

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

هذا باإلضافة .. راقبة والمتابعة الشخصية وليس المطريق جمع المعلومات عن أجري التحريات 

 صباحا ، وقام ٩ الساعة ؟؟؟؟؟وردت بتاريخ بأن المعلومات التي وردت إليه ابتداءا إلي إقراره 

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

 .يؤكد أنه لم يجري ثمة تحريات 

 فالسؤال هنا 

 ?W�/�aא���$?����-�	Wل����)*?�L%(א�-�א	G+و�$�%�}�M	�Q9.)(�א��U0�$Xא

�!!.א)�'$���Q]+�Qא)D���N؟؟

أما الفرض الثاني  
.. هو األصح واألصدق  .. ؟؟؟؟؟/ أن يكون ما ورد علي لسان المتهم وصديقه فهو  
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 لتلك المعلومات التوصلفبات 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 

 ������;G������;k��jن�א)�>��وא)%�K?%Lא)*f���F���������������..��	�א ���i)*[�5	)?#�وא
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 احلقيقة الرابعة  
أرسـل مـن هاتفـه المحمـول رسـالة المقدمـة مـن المـتهم أنـه خالل المسـتندات أن الثابت من  

أي بعــد منتصــف ليــل يــوم ( صــباحا ١٢ر١٠ الســاعة ؟؟؟؟؟بتــاريخ ) علــي برنــامج الــواتس أب(

 " .؟؟؟؟؟في قسم "  تفيد بأنه ) بعشرة دقائق؟؟؟؟؟

  إيل ما بعد منتصف الليل ؟؟؟؟؟وهذا يعني أن املتهم كان بتاريخ 

  وكان معه هاتفه احملمول ؟؟؟؟؟داخل القسم ب
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 العامة قبل صدور اإلذن  ؟؟؟؟؟ومحتجز بقسم ة طأن المتهم كان في حوزة الشر 

 .وهو ما يقطع ببطالن القبض والتفتيش .. 

 ملا كان ذلك 

 وكانت حمكمة النقض املوقرة قد استقرت يف أحكامها علي ما يلي 
هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة .. 
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 ٩ الساعة ؟؟؟؟؟(العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

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

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

ال يعلم مضمونها سوي وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية 

مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة 

يابة العامة قررا بأنهما تم األولي عند استجوابهما بتحقيقات الن

القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت 

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

إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما 

وفي غير حالة من قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة 

 يهدر الدليل المستمد من هذا اإلجراء الباطل حاالت التلبس مما

 .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 

�$�@�FGא)	�*#�א و)(���ل�אS%X	א�-��@�م� %�א)G?��#�א)5�@#��ن�א)�>���?������א

�@'�7א�دو\���ن����4kM�$*5ذ)�2+*(��١١א)'�+#�؟؟؟؟؟f���%����I)�؟؟؟؟؟و+*(����9-�(+*?-�

	+��א)��EF..�؟؟؟؟؟/.
�א7א�6א)�+	��و@��.ذא�W�ن�)���-�@��+�@-�،�و��������F)�2א

�$����6�?��#*�%'@�#?D��-�����nW؟؟؟؟؟���#G'(�6؟؟؟؟؟����G
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د ثبت بطالن إذن النيابة قفإنه .. مع التمسك التام بالدليل السابق : اني وجه الثال

حا بالقبض علي املتهم وتفتيشه ،  صبا١١ الساعة ؟؟؟؟؟العامة الصادر بتاريخ 

وذلك لعدم ابتناؤه علي مثة حتريات جدية أو دالئل كافية علي ارتكاب املتهم 

  . لثمة جرمية مكتملة املالمح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تقرر بأن ٣٤ أن املادة أشرنا سلفا إيل
 لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس 

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

 .اتهامه 

  ذاته علي أن  من القانون٣٥كما نصت املادة 
از لمأمور الضبط  جقةإذا لم يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة في المادة الساب 

 .ٕه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر القضائي أن يصدر أمرا بضبط

إذا وجدت دالئل كافية علي اتهام الشخص وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة 

أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة سرقة بارتكاب جناية أو جنحة 

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا والعنف ، 

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

 ومن هذين النصني 

 � -Y?%LMو�$�%���+*(�א<�*(�O
	%Xع����א�Y���ن�א �W�ن�–�%S*������א �X	א7
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 أما إذا انتفت الدالئل الكافية يف الطلب املرفوع إيل النيابة العامة 

  فال جيوز للنيابة العامة وما سطر به واملقال بأنها حتريات

  وجود تلك الدالئل الكافية مإصدار اإلذن لعد

 وإن هي فعلت يكون إذنها باطل 

�$�%��א)�>��+*(�א �א��Yع�1
�א7 -@R*%X�0ط�א�#?h�g(א�Qa�א)� �hא	Mذ)�2אن�
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم 
فال يجوز القبض علي المتهم بغير توافر دالئل كافية 

ٕواال كان القبض باطل فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة 
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وعلي المحكمة أن تبطل اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، 

فية وتبطل بالتالي الدالئل اإلجراء إذا لم ترد له دالئل كا

 .المستمدة منه 

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

 

 كما قضي بأن 

��	��K?%L%(وא������91א��א1ذن���)�>%��LW�6و�א)%��8�#��
�����Mن�������@��א

���.)(��g[#�א�	=	ع�?h��@ א�QW	��x(א�#?+	=	��.@��א�'��Qaא

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

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول والثوابت القضائية أنفة الذكر علي أوراق االتهام  

 ١١ الساعة ؟؟؟؟؟يتضح أن البطالن أحاط باإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ الماثل 

 .من كل صوب وحدب .. صباحا 

 در بالقبض علي املتهم وتفتيشه فعالوة علي كونه صا

 ة فعال طحال كونه حتت يد الشر
بل .. اب المتهم لثمة جريمة تكتشير إلي ارلم ينبني علي ثمة دالئل كافية فإن ذلك اإلذن  

للحصول  .. ؟؟؟؟؟/ المزعوم إجرائها والمقدم من الضابط ريات حأنه بإمعان النظر إلي محضر الت

ه قد تم مخالفة القانون بشكل نٕا ما يقطع بعدم جدية التحريات ويتضح أنه تضمن.. علي اإلذن 

 :من الشواهد اآلتية ولعل ذلك كله يتجلى ظاهرا . .واضح 
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 الشاهد األول 
في حين  .. ؟؟؟؟؟التابع لمحافظة  ؟؟؟؟؟لدي قسم شرطة يعمل  .. ؟؟؟؟؟/ أن الضابط  

ومن المفترض أن المعلومات التي . . ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟بشارع يقيم أن المتهم 

 .أن المتهم يتردد فقط علي دائرة القسم محل عمله لترويج المواد المخدرة توصل إليها الضابط 

 

 فالسؤال هنا

 �)*+�$�%��$�W��V@و+G	א�-��V?�LM@����د��Mدد�א%�W?}�+*$�א)D����N�X$�א

�!.دא�a/�א)�'$�؟

 وهو ما يؤكد 
أن يورد اسم وبحوزته لذلك كان من السهل واليسير عليه الضابط أن المتهم كان تحت يد  

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

 .برمتها 

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

 .أنه استدل علي وجود جريمة قائمة وحالة ظاهرا 

 !من جمرد إيراد الضابط أسم املتهم وحمل إقامته ؟

 حيث أورد وكيل النيابة مصدر اإلذن ما هو نصه 
� �و9�>�.. �و�9	�  �����  ���'� ل%�� �
� �و�د ��� �"ن و9�>

����"� �و9�> �����$� �و�9ل >��� ���� �א	��9�? �א�מ "و�د
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�................���7ط��ن�	'د� ��	�7א	�9���)�	ذ	

 وهنا يثور التساؤل 

 �)*+���W�Q?(د� -%@��.�Qو��$�%��א $X��)(.� �M	=�Q9���Nא)	א�#5 ����Qد


��#��������.�9א��א1ذن���)�>��+*?-�وY?%LM-�؟��Z א�i�gMא�.�

 

 من املؤكد 
 ومدي نسبتها ذلك أن الدالئل الكافية يجب أن تتعلق بالجريمة.. أن اإلجابة ستكون بالنفي  

 .للمتهم وال تتعلق بشخص المتهم ومحل سكنه 

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

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

 " موثوق فيها 

− ��Gص�..�وא)']אل���U0 �7א[����N��D(�#�4א����@�	���@)د���������h	9	�א

 !!.؟)�א)'��#

�و��� − E�'(א� �����א �ذ)2 ��� #G?e=� ��و �VZ� �و
	د �+�م )*+� �و�} {?Wو�

�$�א%� !!.؟؟

 !.و�G?*+�Q���ن��'*$��kن�ذ)�2א�����א)'��cRG@�E+��א)�iFgو+�م�א���א�?#؟ −

 والشاهد الرابع 
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حيث قيل أن .. عامه ومجهلة  صحتها تأثبتات يتحرعوم بأن الالمزالمعلومات وردت  

 . دائرة القسم لترويج المواد المخدرة يتردد عليالمتهم 

�$���و����؟�%��!.h[���	��	ع���cFא�	אد�א���U/�א�R+	م��?�م�א

الشاهد اخلامس 
 عن بيان عجزأن 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 األشخاص 

 الشاهد السادس 
د في العقتلك 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 ) للنيابة العامةعلي نحو ما ثبت (

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

 .تهاتر تلك التحريات وانعدامك جديتها 

 الشاهد السابع 
أنه إذا كان ضابط الواقعة قام بإجراء .. في الحقيقة والواقع يؤكد بعدم إجراء تحريات ومما  

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

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

 أما وأن هذا مل حيدث 

�!.h^ن�ذ)��W[��2+�م�.
�אw�7#������6و.\��<�M';��אg@��DT%>?��؟ 
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 الشاهد الثامن 
 الساعة ؟؟؟؟؟في صباح يوم بأن المعلومات وردت إليه ذاته أقر أن ضابط الواقعة  

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

 !!.أي بعد ساعة واحدة من ورد المعلومات المزعومة .. صباحا 


���n؟ �����#��
�6�����#wن�kل��	א)���g��{?Wو����و�x]h.!�

�

 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 .. علي إذن منها بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 !!.ة صباحا الساعة الحادية عشر

 �������	hא��א1ذن���%X�#��?G(א�)(.א��#5	א)�N��=م���Mو�א�7+�م��O<'(א�	���]h

�!.���Dא)��8%��6א�R+	م�؟

 الشاهد العاشر
أن المتهم الماثل تم القبض عليه رفقه ليل القطعي علي دوقام ال.. قد سبق اإلشارة أنه  

 ) . بذات العقار الذي يقيم فيه المتهمالذي يقيم( ؟؟؟؟؟/ وجاره المدعوصاحبه وصديقه 

 ومع ذلك 

 � �@5*	م O<X� �دون �א)	א�#5 N��=� �]5M)-��(� .� (��@� Qg(� #*�LG@� #?D�� ���8%�

�!.א)������+*(����c؟
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  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ برقم ؟؟؟؟؟/ وكانت قضية املدعو

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟والقضية احلالية برقم 
 صباحا ٩ر٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟بتاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ ووحرر محضر التحريات الخاص بالمدع 

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

 فهذا كله 
خلت من ثمة تحريات ) ؟؟؟؟؟/ ومعه اتهام المدعو(بأن أوراق هذا االتهام يقطع يقينا  

وهذا باإلضافة إلي .. صل جدية أو باألحرى يمكن القول بعدم وجود تحريات قد أجريت في األ

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

 . في األوراق – بالمخالفة للحقيقة –تماما لما تم إثباته 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 

 $�%��א )*+� �<�(��� �א)5�@# #��?G(א� �@� �א)��د� �א1ذن ��ن �����א )8D��Q4���א

�#?h�W�Qaل�@����S��cد�א)%	�Q9..�وw�)*+������-Y?%LM#�������6و�د�%Xو�ن�א


��#�א)%��8��6و���5د)?W�Q����91א��א1ذن��)*+�V?(א�-����5د	G+و�$�%�..�.)(��X$�א

�O?5@و�QP�ل���%Xא�	ن�..��V;<(א����)(.1ذن������8G�.�

ديل بأن القبض علي املتهم وتفتيشه قد متا بناء أنه علي الفرض اجل : وجه الثالثال

 فإن هذين اإلجراءين بالتبعية –علي إذن النيابة العامة السابق إثبات بطالنه 

  .يكونا باطلني ويبطل ببطالنهما أي دليل يستمد منهما 

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

 E��)*+�#1دא����$gא����Q�	5%(م�א�+�c�D�%@���د)?V;��-G@��]%'@�Qن�א)�>
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0��%5��د/�@����م���Fא�א1
�א�7��Vh�)(�%(�و�.�

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

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

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

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

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

 ملا كان ذلك 

��#h�=1�و�� �G?��� �]��V;��n<4����K?%L%(وא���[��..�.)(�W	ن�.
�א�E7א)�>aא�
1
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 إال أنه علي الفرض اجلديل بأن هذين اإلجراءين 

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

علي نحو ما سلف بيانه في الدليل  ثمة تحريات أو دالئل كافية عليالنيابة العامة لعدم إبتناؤه 

فإن إجراءي .. ٕ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..  كله هذا
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 تقطع بأن لواقعة الضبط صورة مغايرة متاما ملا مت إثباته يف األوراق 

 مظهر الشك األول 
 جنايات ٢٠١٥ لسنة ؟؟؟؟؟في القضية رقم المتهم  (؟؟؟؟؟/ أن كال من المتهم والمدعو 

 ١١الساعة وفي ذات التوقيت  ؟؟؟؟؟ت التاريخ بذاأقر أنهما قد تم القبض عليهما سويا ) ؟؟؟؟؟

  " ؟؟؟؟؟" مساءا ومن ذات المكان أمام 

 

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟واألوراق احلالية مع أوراق القضية رقم 

  تنطقان بذلك ؟؟؟؟؟جنايات 

��c���)*+�$�G@�Qg(� �@�f�#*�LG@�#?Dאد���h.�#5א�	א)�N��=��]5%��2(و�!$�ذ�..

�א)���	ن�دون�@�����א)	א���jو� ..��)�*��EF(א @��א�	�2وא)��>#���89#�|و�Y(ل�אV

����.א)	א����#5@%

ومظهر الشك الثاني 
 – علي خالف الحقيقة –الواقعة في محاولة منه لجعل الواقعة الواحدة واقعتين أن ضابط  

ر سنت"  بجوار ؟؟؟؟؟/ وانه قبض علي المدعو" ؟؟؟؟؟" في قبض علي المتهم الحالي زعم بأنه 

واتحدا .. صحته م دع) دون علم منهما بأثر ذلك علي األوراق(وهذا أمر أكد المتهمان " ؟؟؟؟؟

  : .؟؟؟؟؟" علي أنهما تم القبض عليهما أمام في أقوالهما عفويا وتلقائيا 

ومظهر الشك الثالث 
" ؟؟؟؟؟" ة أنه ما أن دلف إلي يقرر علي نحو يفتقر للمعقولية والمنطقأن ضابط الواقعة  

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

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

 ابعومظهر الشك الر
تدل علي سذاجة وعدم حيطة  حسبما وردت علي لسان الضابط الضبطأن تصوير واقعة  

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

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

 ساممظهر الشك اخلو
مما يسهل الهرب .. الشديد بالمول التجاري المزعوم ضبط المتهم فيه أنه رغم الزحام  

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

 !.الهرب ولم يفكر فيه ؟

 بل أنه مل حياول التخلص من الكيس 

 !خدرة ؟ملواد املاملزعوم ضبطه معه واحملتوى علي ا
وهذا أمر غير اعتيادي وغير متصور الحدوث بما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما  

 .هو ثابت باألوراق 

 ومظهر الشك السادس
في إثبات واقعة الضبط وما أسفرت ضابط الواقعة واضحين لدي أن ثمة ارتباك وتخبط  

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

 :ومن هذه األخطاء ما يلي .. في محضر الضبط  – بالمخالفة للحقيقة –تسطيره 

�א	8ط@�א6ول
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أنه أغفل إثبات مواجهة المتهم بالمضبوطات .. 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  المتهم الن يسمع أقوبوجوب أ

 .هو ما لم يفعله ضابط الواقعة وخالفه مخالفة جسيمة  

��א
��א	8ط@�א	

مائه ( لفافة ١٤٧عدد أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن اثبت محرر المحضر �

مائه وسبعة وخمسون ( لفافة ١٥٧العامة أن عددها  ثم تبين للنيابة )وسبعة وأربعون لفافة

 ).لفافة

 وهذا إن دل فإمنا يدل 

 ����6�¢��..�+*(��ن�)*	א����#5@%�P	<D����<�.<4�M-�و�ن���cFא�/���e@�/�	9
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 مائتي(  جنيه٢٨٠مالي قدره  محرر محضر الضبط زعمه بضبط مبلغبعدما أثبت  

 .مع المتهم ) وثمانون جنيه

 عاد وقرر حال حتريز املبلغ 

 � c�١٨٠ن����� -?G
�)� -?G
�وw��	ن� -a�@� ��N�h؟) !!��W[��M>� �א��� j;��� و�Fא
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بط ومن بيان أوجه الشك واالرتباك التي عابت إجراءات وأقوال ضا.. ومما تقدم جميعه  

 .الواقعة المتضاربة والمتناقضة يتضح وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه 

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

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

 .التي عابت إجراءاته 

 ملا كان ذلك 

�Eא)�>��وא)%8D����%�����K?%L(�����א��ن��;Vن�.
�א7..�و@��@�#*m����Mم� 
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بطالن الدليل املستمد من احلرز الذي قرر بشأنه ضابط الواقعة أنه  :رابع الوجه ال

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

 هذا احلرز وهل هو حولوهو األمر الذي يثري الشك ..  لفافة ١٥٧أنه عبارة عن 

أم هل .. الذي قرر بشأنه ضابط الواقعة بضبطه مع املتهم أم أنه حرز مغاير 

خاصة أن احلرز األخر الذي .. تكون يد العبث قد امتدت هلذا احلرز من عدمه 

 األمر الذي وهو.. ميثل املبلغ النقدي جاء خمالفا ملا قرر به ضابط الواقعة أيضا 

  .حراز برمتها الل ايثري الشك والتساؤل حو

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

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

وعلي  النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك

لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام ثمة نحو ال يشوبه 

ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ذلك الدليل التمحيص الكافي 
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المطعون فيه األمر الذي يعيب الحكم نون عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القا

إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في 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 ٣٣سنة  ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

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

 مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصتإسناد 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 وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 

 ورأت أنها غيرولم 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 ٩٨٥٩عن رقم الط(

 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 
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تبين أنه أنه بتفتيش المتهم عثر معه علي كيس بالستيك أسود اللون بمحضر الضبط  

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

 .لعامة األوراق إلي النيابة ا

 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

ن الخطأ في عشرة لفافات ٕوانما يكو.. في لفافة أو اثنتان أن الخطأ علي فرض وجوده يكون 

ذلك أنه من غير المتصور .. فإن ذلك غير مقبول عقال ومنطقا .. كاملة ويقال أنه خطأ مادي 

 .الخطأ في عشرة لفافات كاملة 

��ذא�	���ن���9� �

اللفافات تمهيدا أقر حينما كان يقوم بتحريز فإن ضابط الواقعة .. ومن ناحية أخري  

 مقررا .. عامة إلرسالها إلي النيابة ال

 بأن أحداها فقط حتوي مسحوق اهلريوين املخدر

 إال أن الثابت من خالل تقرير املعمل اجلنائي 

 أن كافة اللفافات يف كل منها مسحوق اهلريوين املخدر

���D���� �א){��%# 6�P	<D�����א �]?h� �V%Zא� #w� ��ن �W[�� EF(א� �א @� و�	
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فقد عاب تقرير المعمل الجنائي أنه لم يزن المادة المخدرة المرسلة له علي وجه الدقة  

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

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

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

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

 وكان ذلك 

 �6�<4.� -�k0��@� �א)	א�د/ /�	�*(� �@�f� /���e@� /�	9� ��%@��� �)*	א�#5 ��ن ..�$4� و@�

���*��د)?5��Q	ل�+*?-��O?5@�)a�Gא��Q]5�و�	�@�����@5-�)*[%�$�..�������M�)8Dא

�-?(.��G'@�	�����/7א)�א�O*P.�

بطالن الدليل املستمد من أقوال ضابط الواقعة وذلك لكونه القائم  :امس وجه اخلال

فضال عن .. القبض والتفتيش الباطلني من عدة أوجه سبق تفصيلها بإجراءات 

 .ما شاب أقواله من تضارب وتناقض يهدر أي حجية هلا يف اإلثبات 

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

 .ة من قام بهذا اإلجراء الباطل بشهاد فال يعتد مستمد منه وبالتالي

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

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

ها الحكم وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلمستمد منه 
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 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

 ملا كان ذلك 
ال يمكــن  .. ؟؟؟؟؟/ أن أقــوال المــالزم أول مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وكــان الثابــت  

ـمـن أـقـوال هــذا فـقـد اتـخـذت النياـبـة العاـمـة  .. ورـغـم ذـلـك.. التعوـيـل عـلـي ثـمـة دلـيـل يســتمد منـهـا 

وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا .. استندت إليه في إثبات هذا االتهام قبل المـتهم دليال وحيدا الضابط 

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

 :اآلتية 

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

وذـلــك قـبــل الحصـــول عـلــي إذن النياـبــة ..  مســـاءا ١١ الســـاعة ؟؟؟؟؟بـتــاريخ ..  ؟؟؟؟؟/ وزميـلــه 

هــو األمــر اـلــذي يقطــع بــبطالن إجـــراءي و..  مـســاءا ١١ الســاعة ؟؟؟؟؟العامــة الصــادر بـتــاريخ 

ـي ثمــة دليــل قــد يســتمد منهمــا وكــذا ال يعتــد بمــا مق.. القــبض والتفتــيش  ـل عـل تضــاه عــدم التعوـي

 .بشهادة الضابط القائم بهما 

 السبب الثاني 
ـفـي ذات الواقعــة وـفـي ـبـالقبض عـلـي الـمـتهم وزميـلـه قـيـام الضــابط المــذكور أـنـه رـغـم ثـبـوت  

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

محــاوال الــزعم ..  ثمــة ســبب قــانوني صــحيح دونمــا .. قضــية منفصــلة عــن األخــرى.. المــذكورين 

عكســه علــي النـحــو وـهــو مــا يثبــت بالمخالفــة لــألوراق أن كلتــا الــواقعتين منفصــلتين عــن األخــرى 
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 :التالي

    ؟؟؟؟؟ / أن زميلــه وجــارهللوهلــة األولــي  يتضــح أنــه أقــر .. باســتقراء أقــوال المــتهم الماثــل :أوال 

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

 وباستقراء أقوال 
يتضح أنه  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟في القضية الخاصة به التي قيدت برقم  .. ؟؟؟؟؟/ المدعو 

 .لدي سؤاله أقر بذات األمر من الوهلة األولي 

 .. ؟؟؟؟؟ جنايات ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟هو رقم ..  ؟؟؟؟؟/  الخاصة بالمدعو رقم القضية: ثانيا 

وهذا يقطع بأن المتهمان  .. ؟؟؟؟؟ جنايات ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟هو ورقم القضية الحالية 

 .تم القبض عليهما في ذات التوقيت 

 .. ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ شارع ٦٠إقامة المتهمان هو ذات العنوان محل  :ثالثا 

كانا سويا وتم القبض عليهما وفق التصوير الوارد علي لسان نهما وهذا وحده دليال علي أ

 .كال منهما وليس كما يزعم ضابط الواقعة 

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

 صباحا ١٠الساعة ) ذات التاريخ ( ؟؟؟؟؟مؤرخ المحرر للمتهم الحالي ومحضر التحريات 

  ) بعد األول بنصف ساعة فقطأي(

 صباحا ١١ الساعة  ؟؟؟؟؟بتاريخ الصادر في القضية الماثلة صدر  إذن النيابة العامة :خامسا 

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

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

الساعة الحادية عشرة صباحا علي فعرض األول .. حتى ال ينكشف مسعاه .. ام النائب الع

/ الساعة الثانية ظهرا علي السيد المستشار وعرض الثاني  ، ؟؟؟؟؟/ السيد المستشار 
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  .؟؟؟؟؟

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 

في ذات المحضرين تماثل عن هذا فضال .. والزعم بالمخالفة للحقيقة أنه نتاج تحري قد تم 

 .المأخذ والعيوب التي سبق إيضاحها تفصيال 

 االتجار في مخدر هو) ؟؟؟؟؟/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 

تواريخ سوي اسم المتهم وبعض الى العيوب وأوجه البطالن ال يفرق أحداهما عن األخر

في محاولة منه لجعل كال منهما مختلفة عن أن تكون مختلفة   ضابط الواقعتينالتي تعمد

 .بالمخالفة للحقيقية األخرى 

الذي تعمد في كلتاهما .. هو ذات الضابط في كلتا القضيتين شاهد اإلثبات األوحد أن  :عاشرا 

 .ءات هذا االتهام االنفراد بالشهادة حتى ال تنكشف أوجه البطالن في كافة إجرا

 مما تقدم مجيعه 

 D��-<��9و�Q4���$�א%]*(��%�	'G��..�؟؟؟؟؟/�8(�����א��ن�)�8?��א)	א���%5א
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 السبب الثالث الستبعاد أقوال هذا الضابط 
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واستحصل علي إذن النيابة عن 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 لزاعم بأنه هو ا 

 .ومن ثم ال يمكن االعتداد بأقواله سندا لهذا االتهام .. 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 .. 

 والسؤال هو 
�א	�
ط�  �א	'��� ���9��#� Bמ��ن�א86ط��א	 �א'���ع��ذא ��ل���ن�"ن���0و� Aמ�..

�!.���ل�
@�����'�د�"8ط����Bد� �؟

 هذا 
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�N��Xم���M�$�����	�@'h�.�-?(.��G^ذא�����N�Xא������6א%��.����]����Wא7/�א

لي الرسائل بطالن الدليل املستمد من إطالع النيابة العامة ع :سادس  الوجهال

إلمتام هذا اإلطالع باملخالفة .. املوجودة علي اهلاتف احملول اخلاص باملتهم 
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للقانون وبدون إذن من القاضي اجلزئي ، وبدون االستعانة خببري فني خمتص 

ومن ثم يصبح االتهام الراهن بال سند مبا حيق معه للمتهم طلب الرباءة .. 

  منه 

 إلجراءات اجلنائية علي أن  من قانون ا٢٠٦حيث 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 

لكية والالسلكية ، وأن تقوم السالبرقيات ، وأن تراقب المحادثات ولذي مكاتب البرق جميع 

متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو بتسجيالت لمحادثات جرت في مكان خاص ، 

 .جنحة 


ذ	��7�D
�����"�#	�و�%��ط����8ذ�"?�$'�א��Bن�א&'�אBא)�א	��
� �א	09ول���د���

�	#�א6و�אق����
!د�$ط<�#��.�ن�א	���#�א	'ز

لمدة ال تزيد علي أو المراقبة األمر بالضبط أو اإلطالع  أن يكون يجبوفي جميع األحوال  

 .أن يجدد هذا األمر مده أو مددا أخري مماثلة ثالثين 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  

 ��@� �و!��� #?LM�bא� �وאT�د4�6 ،� �وא)�gو�?# �وא)��?# ،� �א)����# 6VXو)*[�א
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 ملا كان ذلك 
يتجلى ظاهرا أنه ال يجوز للنيابة العامة عبارات المادتين سالفتي الذكر ومن صريح  

اإلطالع أو مراقبة االتصاالت أو الرسائل السلكية أو الالسلكية أو البريد أو البرقيات أو كل ما 

 .القاضي الجزئي / إال بإذن وأمر مسبب من السيد المستشار .. ينطبق عليه هذا الوصف 

 قرر يف قضاء النقض بهذا الشأن ذلك أن امل
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� #?a�Gא7א�6א��
�א1 �א��Yع������	ن �ن

��?	دא� �وאVP1ع 6V?S'%(وא� �א��א�># 1
�ز/� �h��0ط �	%X�(א

���D5د��	א)�?�cFو��،�K?%L%(9#��^ذن�א�د�א�	א)�?��V£�#?h�=.

���g0*(�،�و�(����[	+����ن�gM	ن�א���#�D5و��)+	=	@

���RM�/���q<���� ��?*+� �<��5@�-8G

G��#��و��$�%]*(�/�G'�א

�{YW� �� /�a�h� �א1
�א7 �Fbא ��g	ن �و�ن ،� ��0�� #4V4� )*+

א��?�#�،�و�ن��g	ن�א @��א)��د������א�>#��و�א)%'�Q?S@'>>��و�ن�

�א��Yع���+%>��� ��*LW�6���]D(א�cF��QWو� ،� -����X�/�@� ��8GM

S'%(وא� 
�א7א�6א)%�8?���ن�א1ذن�����א�>#.� �;Z���@�	��Q?

� ��e*د�و���L(א��=�FU%M�x(א�7א�
�א1 ��>?F��-8א ��� ،� -?*+� ��4א

��%'��EF(א� �و�S��iא)g%[�ن �א)'��# @��א)Yg}�א)�����)'%��


�Qذ)�2���@�،��]��Xدع�	%'�א�%4�8�ن�@��و�אa-�وא)%�5ض�

�א¤@�/�@�א+�/���cFא)D[����6وא��א@��W*-�،�و
�O+*(�א)'*;#�



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ي ماجستير في التحكيم الدول
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 ٤٠ - -الجيزة                                      - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- - 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

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

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

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

 

- ٤٠ -

و�ن�X���$%M?�ج�@��א)�Y+?#�وא)���	ن�و��	ل�دون�ذ)��2ن�

��� ��*Rم �.ذ ،� $�%��א �+*(�.دא�# �ووא=#8 #Z��9� �א د)# gM	ن

��� ��?*+�6��%h�א �و+�م #?�UY(א� א���م�א ول�א��אم�א���#

�.�Q?<Xא)	9	ل�.)(��د)#�א41>��6

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

  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 " بالمتهم ورسائل برنامج 

 .وأهدرت كافة ضمانات احترام الحرية الشخصية بل وقامت باالفتئات عليها 

 باختاذ هذا اإلجراء ر أمر وإذن حيث أنها مل تعن باستصدا

 القاضي اجلزئي / من السيد املستشار 

وحيث أن هذا اإلجراء المعيب قد تم دونما أمر .. ومن ثم  

قضائي مسبب األمر الذي يبطله ويبطل ببطالنه أي دليل قد 

 .يستمد منه 
 وحيث كان ما تقدم 

وما أسفرت عنه دليال بـاطال إلثبـات وكانت النيابة العامة قد اتخذت من هذا اإلجراء الباطل  

وحيث أن هذا الدليل قـد ثبـت بطالنـه وسـقوطه ، وحيـث أن المتـواتر عليـه فـي .. االتهام قبل المتهم 
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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 
 .ببراءته مما هو مسند إليه  

 وكيل المتهم            

 

   المحامي           

             


