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��א	�و�وع

.. ببراءتـه ممـا هـو منسـوب إليـه والقاطعـة  .. ؟؟؟؟؟/ مذكرة بـدفاع ودفـوع المـتهم الثـاني 

) الثالـث( ؟؟؟؟؟، ) األول (؟؟؟؟؟/ وآخـران يـدعوان حيث اتهمته النيابـة العامـة  –بال سند أو دليل 

  :؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟ بدائرة مركز ؟؟؟؟؟بتاريخ بزعم أنهم 
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المـتهم الثـاني فـي علـي ارتكـاب أو اشـتراك ثمـة دليـل يقينـي وجـازم وبرغم عدم وجود .. هذا 

بمــا ـيـنم عــن للمحاكـمـة الجنائـيـة مــع آخــرين إال أن النياـبـة العاـمـة أحالـتـه هــذه الواقعــة المزعومــة ، 

ومـا هـو ثابـت فيهـا وهـو مـا يسـلس نحـو بطـالن أمـر اإلحالـة الصـادر وراق عدم إلمـام النيابـة بـاأل

 .عنها

�א	و��#���"

معــاون مباحــث ..  ؟؟؟؟؟/ االتهــام الماثــل بمحضــر محــرر مــن النقيــب فـقـد اســتهلت أوراق  

الـذي أبلـغ عـن انـه ) السـائق( ؟؟؟؟؟/ بحضـور المـواطن .. أورد مـن خاللـه  .. ؟؟؟؟؟مركز شرطة 

وبهــا ( ؟؟؟؟؟نقــل ؟؟؟؟؟  الســاعة الرابعــة فجــرا وأثنــاء قيادتــه للســيارة رقــم ؟؟؟؟؟بتــاريخ الــبالغ 

قادمـا مـن محافظـة .. طـن حديـد تسـليح ) اثنـين وثالثـون (٣٢والمحملة بعدد ) ؟؟؟؟؟مقطورة رقـم 

ـفـوجئ وـفـي الطرـيـق اإلقليـمـي  .. ؟؟؟؟؟/  لمــن ـيـدعي ؟؟؟؟؟ل الحموـلـة إـلـي محافظــة ي لتوصــ؟؟؟؟؟

ويطلـــق أحـــد وتقطـــع عليـــه الطريـــق ، تقـــوم باعتراضـــه .. بنـــي اللـــون " دبابـــة " بســـيارة ربـــع نقـــل 
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ـي اإلطــار األيســر األمــامي هــا طلقــة ناريــة مناألشــخاص  ـذي اضــطره .. للســيارة قيادتــه عـل األمــر اـل

.. ويحمـل كـل مـنهم سـالح نـاري ستة أشخاص ملثمـين ) ٦(عدد فنزل من تلك السـيارة .. للتوقف 

مــن يديــه وقدميــه " بتكتيفــه" بصــندوق ســيارتهم وقــاموا ووضــعوه ارة قيادتــه مــن الســيوقــاموا بإنزالــه 

ثـم قـاموا .. ثـم توقفـوا لعـدة سـاعات " منطقـة جبليـة"فـي وساروا به .. ووضعوا عصابة علي عينه 

واسـتولوا علـي السـيارة .. ه هنـاك ووتركـوعادوا به إلـي الطريـق اإلقليمـي مرة أخري بقيادة السيارة 

) الـذي ال يعـرف رقمـه ؟؟(وكـذا أخـذوا منـه هاتفـه المحمـول حديـد  ، ا من حمولـة بما عليهقيادته 

 ) .ثالثة أالف جنيه( جنيه ٣٠٠٠وكذا استولوا علي مبلغ مالي قدره 

ومملوكـة .. ومقطورتهـا بيضـاء  بني اللـون ٣٣ماركة مرسيدس وأضاف بأن السيارة قيادتـه  

وأنـه ال يسـتطيع اإلرشـاد .. السـيارة بـداخلها كمـا زعـم بـان رخصـة ، ) ؟؟؟؟؟مـن  (؟؟؟؟؟/ للمدعو

 .عن أي معلومات عن الجناة لكونهم ملثمين 

وحيث قـام مركـز الشـرطة بإرسـال إشـارة إيل املديريـة .. هذا 

 دون ماركتها   بذكر أرقامهااللبحث والنشر عن السيارة مكتفي

 ؟؟) نقل أو غري ذلك(أو لونها أو حىت نوعها 

�..�؟؟؟؟؟א	+��
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حينمـا زعـم .. لـه ق أقواابمـع سـإال أنـه تنـاقض .. بمحضـر جمـع االسـتدالالت بذات أقوالـه  

 يـســتطيع ال أـنــه مـكــث مربوطـــا مـــدة كبـيــرة كـمــا أضـــاف ـلــيال ؟؟ ؟؟؟؟؟حـــدثت بـتــاريخ ـبــأن الواقـعــة 

 !.تحديدها ؟

 كما تناقض أيضا مع نفسه حينما زعم 

 بأن املبلغ املايل املستويل عليه منه 

��,�=##�٤٠٠٠�"##�
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 واستطرد قائال 
بها لوحات معدنية من ة من الجناة في الحادث إن كانت السيارة المستخدمبأنه غير متذكر  

 يعلم كنهها لكونه كان (كانوا يحملون أسلحة آلية ) الستة (جميع الجناة، كما قرر بأن عدمه 
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  .)بالجيش ويعلم شكل األسلحة

 وأضاف املاثل 
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وأنـه .. منـذ فتـرة مـع شـركة عـز الدخيلـة وأنـه يتعامـل المسـروقة تخصـه ، بأن كمية الحديـد  

وـكـان المفـتـرض أن الحموـلـة تأتـيـه .. للتجــارة ـفـي الحدـيـد واألســمنت  ؟؟؟؟؟ ـفـي لدـيـه ـحـانوت كبـيـر

وباالتصـال ... إال أنها هذه المرة تأخرت  .. ي في ميعادهاتأتودائما ما كانت الطلبيات  ؟؟؟؟؟يوم 

وجـدت فـي مدينـة ..  التـي كانـت تحمـل الحمولـة وبالبحث عـن السـيارة.. بالسائق وجد رقمه مغلقا 

 أحـوال قسـم ثـاني ؟؟؟؟؟وتحـرر عـن هـذه الواقعـة المحضـر رقـم .. و السائق أ بدون الحديد ؟؟؟؟؟

 . ؟؟؟؟؟؟؟ر بتاريخ ؟؟؟؟؟

 بأنه ال يتهم أحد بالسرقة وأضاف 
ــرز صـــورتين ضـــوئيتين) الحدـيــد( التـــي تثـبــت تملكـــه للمســـروقات وبســـؤاله عـــن األوراق   أـب

يتعـهـد بإحضــار مـقـررا بأـنـه ) صــورة غـيـر واضــحة أو مـقـروءة(والثانـيـة ) تـفـويض(ـلـورقتين إحــداهما 

 ) .وهو ما لم يحدث(أصل هاتين الورقتين من الشركة 
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أفـادت بـأن وراء ارتكـاب الواقعـة تشـكيل .. وراء الواقعـة المزعومـة الراهنـة أن جهود البحث  

لحة الناريـــة فـــي الطـــرق تخصـــص فـــي ارتكـــاب وقـــائع الســـرقات بـــاإلكراه مســـتخدمين األســـعصـــابي 

 والمقيمـين بمركـز ســنورس مـع آخـرين ؟؟) المتهمـين حاليـا(وهـذا التشـكيل مكـون مـن .. الصـحراوية 

 . محافظة الفيوم –
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 واستطرد حمرر احملضر قائال 
علـي وأن دوره اقتصـر أقر بارتكابه الواقعـة مـع آخـرين ، ..  ؟؟؟؟؟/ بمناقشة المتهم األول �

كـان يجلـس بجـواره ، وقرر بـأن المـتهم الثـاني طريق سيارة المجني عليـه ، قيادة السيارة المعترضة 

الناريـة لترويـع المجنـي يطلقـون األعيـرة فقـد كـانوا فـي صـندوق السـيارة قي المتهمـين أما الثالث وبـا

فقـاموا بإنزالـه مـن .. اإلطار األمامي األيسر ممـا أجبـره علـي التوقـف مما أدي إلي انفجار .. عليه 

يـه وألقـوا بـالمجني علواسـتولوا علـي السـيارة وحمولتهـا اإلطـار المنفجـر ثم قاموا بتغييـر .. السـيارة 

ثـم واقتسـموا حصـيلة البيـع أحـد عمالئهـم الحمولـة إلـي وعقب ذلك قاموا ببيع هـذه .. علي الطريـق 

  ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟ أحوال ؟؟؟؟؟ومحرر عنها المحضر رقم العثور عليها في مكان تركوا السيارة 
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 ثبته حمرر احملضر أوعودة إيل ما 
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ـبـأن املتهـمـان .. ـثـم أردف ـضـابط الواقـعـة بـشـكل مرـسـل أيـضـا 

ارتكبـوا الواقعـة  )اZهـولني(املضبوطان أقـرا بأنهمـا واآلخـرين 

ـم  ـر رـق ـا احملـض ـرر عنـه ـنة؟؟؟؟؟اـحمل ـذا ..  ؟؟؟؟؟ إداري  ؟؟؟؟؟ لـس وـك

 !؟؟؟؟؟؟ جنح ٢٠١٦ لسنة ؟؟؟؟؟الواقعة احملرر عنها احملضر رقم 
�.אل�א	��
ط�..�ذא�
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فـي إجرائهـا بمصادرة السرية ، ومستغرقا شهر كامـل  ، مستعينا أنه القائم بإجراء التحريات 

  .<מ��+ل�
����$�وאل�א	�����1	��.. عن صحة بالغ المجني عليه وأسفرت .. 

 وأردف قائال 
وقــاموا ببيعهــا واقتســام ) لــم يتوصــل إلــي معرفتــه(مولــة إلــي مكــان بــأن المتهمــين أخــذوا الح 

 .متحصالت البيع 
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 ويف سقطة قاطعة بعدم املصداقية 
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 واستكمل الضابط أقواله زاعما 
قـرر بـأن  اسـتخدام خيالـهب ثـم ..بنادق آلية الذي كان مع المتهمين عبارة عن بأن السالح  

رـئـيس  كــان ؟؟؟؟؟والـمـدعو قـيـادة الســيارة ، كــان دورة  / ؟؟؟؟؟دعو الـمـ:  المتهمــين كالـتـالي أدوار

 .قد انحصر دوره في مساعدة الثاني ؟؟؟؟؟ والمدعو  ، حمل سالح آلييالتشكيل و

 ثم عاد وقرر بأن املتهم الثاني 

 صوب السيارة هو من أطلق األعرية النارية 

 أما الثالث فقد أطلق يف اهلواء لتخويف اZني عليه 

رح ضابط الواقعـة قـائال بـان الرؤيـة كانـت منعدمـة وقـت وص 

حصــول الواقعــة لعــدم وجــود أعمــدة إنــارة وتوقيــت الحــادث قبــل 

 الفجر
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 واختتم أقواله 
مـا إذا كـان للمتهمـين سـوابق بأنه لم يسـتطع ضـبط المـتهم الثالـث ، وأنـه جـاري البحـث ع 

المتهمـين ن من عدمه ؟؟ وجاري البحث عن باقي مرتكبي الواقعة ؟؟ وأنه لـم يتوصـل عمـا إذا كـا

 .؟؟يستخدمون أسماء شهرة من عدمه 

 ثم عاد مقررا بان حترياته 
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 .  يوم األربعاء الفائتوأضاف بأنه االتهامات المنسوبة إليه ، بإنكار كافة�
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 ملحوظة  
��D���&
وא	���وמ� ؟؟؟؟؟���وמ�א	+!����ق����ن�$�


&���Dא	������������#�5�9�
א	ذ@��,���'	����א	��+(מ�

�=���+
��.؟؟؟؟؟�ن�

أوـقـــف  .. ؟؟؟؟؟وـفـــي كـمـــين  .. ؟؟؟؟؟ – بالمديـنـــة الصــــناعيةوأثـنـــاء عودـتـــه مــــن العمــــل 

  "بأـنــه علـيــهالضـــابط ـفــأخبره ..  ـلــه برزـهــاأفالضـــابط الميكروـبــاص وطـلــب مـنــه تحقـيــق الشخصـــية 

.. وهـنـاك ـتـم ســؤاله عــن قضــية ســرقة الحدـيـد  .. ؟؟؟؟؟واصــطحبه إـلـي مركــز شــرطة " معارضــة 

مطلـوب نقلهـا حمولـة حديـد أتي إليـه وأخبـره بـأن ثمـة  .. ؟؟؟؟؟/ بأن هناك شخص يدعي فقرر له 

تقـف بمقطـورة " كانياإسـ"فوجـد سـيارة نقـل ..  ؟؟؟؟؟بري الكـوإلـي ) نقل جامبو(فذهب معه بسيارته 

إال أـنـه رأي .. عـلـي ســيارته ـفـأمره أن يـقـوم بتحمـيـل الحدـيـد .. الطرـيـق ومحمـلـه حدـيـد عـلـي جاـنـب 

 .فخاف وهرب من المكان .. أشخاص ملثمين حاملين لألسلحة 
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 وجد السيارة اإلسكانيا .. بأنه حال ذهابه إلي مكان حمولة الحديد وأضاف المتهم األول �

 حـاملين لسـالح عـدد خمسـة أشـخاص ملثمـينووجـد )  كابينـة٢(كما شاهد سيارة ربع نقل معطلـة 

 .واختتم أقواله بنفي ما هو مسند إليه من الطلبات آلي ، 

�.אل�א	�+(מ�א	<����..��ذא�

�9+����..؟؟؟؟؟/�و����

ــدون حضـــور محـــامي معـــه  وأضـــاف بأنـــه بإنكـــار كافـــة االتهامـــات الموجهـــة إليـــه ، .. وـب

 وأثناء نومه .. فجرا  ؟؟؟؟؟وفي يوم األحد ..  من الجيش ؟؟؟؟؟علي الطريق مستأجر كافيتريا 
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  دونما أن يعلم السبب ؟؟؟؟؟اط واصطحبوه إلي مركز شرطة بحضر إليه ضبالكافيتريا 

 قوال اZني عليه واملتهم األول ومبواجهته بأ
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 بأقوالكما نفي متاما مجلة ما جاء 

 وما سطره مبحاضره  .. ؟؟؟؟؟/ الضابط 
بإنكـار ونفـي واختـتم أقوالـه .. وانتهـت إصـابة خطـأ إال جنحـه ابق وقرر بأنه ليس لديـه سـو 

 .االتهامات الموجهة إليه 

 وعقب ما تقدم مباشرة.. هذا 
إلـي عدالـة محكمـة ..  المعـدوم السـند والـدليل –الماثـل قامت النيابة العامة بإحالـة االتهـام  

علي أن المتهمين المحـالين هـم كافية وهو تقديم األدلة الدونما القيام بما هو واجب عليها الجنايات 

السـيما مـع وتحوم حولهـا الشـكوك يكتنفها الغموض واإلبهام من ارتكبوا تلك الواقعة المزعومة التي 

 فضـــال عـمــا شـــاب محضـــر )المـقــدم كشـــاهد إثـبــات أول (؟؟؟؟؟/ تراـخــي وتضـــارب المجـنــي علـيــه 

تجهيــل وعــدم العلــم بــأي شــيء و) المقــدم كشــاهد إثبــات ثــاني وأخيــر(التحريــات وأقــوال محررهــا 

 .المتهمين حق والعجز عن إثبات هذه الواقعة في 

 ومن ثم يتضح 
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 الوجه األول 

إجراءات القبض التي متت بشأن املتهمان األول والثاني هلا صورة مغايرة متامـا 

لقـبض علـي فهـي يف احلقيقـة متـت بـأن مت ا.. ملا سطره ضابط الواقعة بـاألوراق 

أي قبل حترير احملضر املزعوم أنه حتريـات وقبـل صـدور  (؟؟؟؟؟املتهم األول بتاريخ 

ثـم الـزعم بـأن املـتهم ) ؟؟؟؟؟أمر النيابة العامة بالضـبط واإلحضـار احلاصـلني يف 

ومن ثـم  .. ؟؟؟؟؟فتم القبض عليه بتاريخ .. األول أشار يف أقواله إيل املتهم الثاني 

ة ما بني علي الباطل فهو باطل فإن بطالن القبض علـي املـتهم فإنه إعماال لقاعد

األول يسلس بالضرورة إيل بطالن ما تاله من إجراءات أهمها القبض علي املـتهم 

 .الثاني 

  من الدستور علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 

�zم�$Sو� ،� �א�@�س� �� �و����ز �6R�JE(�.H@�ن�، א)�Eא?�

����א)=و)�� ��Hא?���و�/�.�

  علي أن ٥٤/١كما نصت املادة 

 �������������������������،���#$�א��/��א)H���aqd.�<����2،�وF����6�#a?�2#Q#��،�و��k#��%#=א��H)#��א)
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 راءات اجلنائية علي أن  من قانون اإلج٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 
ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من 

السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو 

 .معنويا 
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 القائلة بأن ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٥٣/١عني ما قررته املادة .. وهذا 
يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة فـي المـادة السـابقة جـاز لمـأمور إذا لم 

 .ٕالضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في محضره 

أن الـمــتهم .. وـمــن المســـتقر علـيــه فقـهــا وقضـــاءا .. ـهــذا  

ومكـان القـبض عليـه وللوهلـة األولـي حينما يقرر بتاريخ وساعة 

فإنه يكون األقرب للمصـداقية مـن غيـره ، حيـث أنـه .. وبتلقائية 

ال يعـلـم ـمـدي ـتـأثير ـمـا يـقـرر ـبـه عـلـي صــحة اإلجــراءات المثبـتـة 

 . وال يتاح له ذلك اباألوراق التي بالطبع ال يطلع عليه
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 

لمتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة هذا وقد قرر ا.. 

وقد أيدهما )  مساءا٩الساعة ؟؟؟؟؟ (أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

أي أن القبض تم قبل صدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 

إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية 

 سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان ال يعلم مضمونها
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١٣

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما 

تم القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت أقوالهما 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ، ..... و ..... مؤيدة بأقوال شهود و 

ض علي المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من ومن ثم يكون القب

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 (

 ملا كان ذلك 
يتضـح ..  والثوابـت القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  المفـاهيموبتطبيق جملة 

التحـري بشـأن إجـراءات ) ؟؟؟؟؟/ المقـدم(ضابط الواقعة أن جملة ما سطره  مجاال للشك بما ال يدع

وال تتـفـق ـهـي إـجـراءات مختلـقـة وغـيـر حقيقـيـة ، .. والـقـبض عـلـي المتهمــين األول والـثـاني المــاثلين 

وأن مــا حــدث فــي الحقيقــة لــه صــورة مغــايرة تمامــا لمــا أورده هــذا الضــابط والمنطــق مــع العقــل 

 .باألوراق 

 ففي الوقت الذي زعم فيه بهتانا
وقدمـه إلـي النيابـة لتـأذن لـه بضـبط  ؟؟؟؟؟وحرر محضر بـذلك بتـاريخ أجري تحريات ه نفإ 

عـدم  المـتهم األول ليثبـت يأتي.. المتهمين الواردة أسمائهم بذلك المحضر المعدوم السـند ٕواحضار 

أن .. حيث قرر بتلقائية تامـة وبـدون علـم بـأثر ذلـك علـي األوراق .. أو مصداقية ما تقـدم صحة 

 القبض عليه تم 

 ؟؟؟؟؟في يوم األربعاء الموافق 

  ؟؟؟؟؟ صباحا بكمين ١١الساعة 
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١٤

 وبالتايل يرتتب علي ذلك بال شك
أو ـمـا نسـب إلـيـه ـمـن (وحيـث أن ـمـا ـقـرره هـذا الـمـتهم .. بـطـالن الـقـبض عـلـي الـمـتهم األول  

.. بنقـل حمولـة حديـد علـي سـيارته الجـامبو ثاني أتي له ليقوم زعم من خاللها بأن المتهم ال) أقوال

الوقـائع  ةوحـاك بـه روايـة ممسـوخالـذي التقطـه ضـابط الواقعـة الخـيط األول هـذا هـو كان و.. الخ 

 التوفيـق بـين مـا زعمـه، حيـث حـاول ألنهـا مـن صـنع خيالـه  التفاصـيلومجهولـة السـند ومعدومة 

ـي هــذا .. تهم األول مــن أقــوال مــع مــا نســب للمــ) الســائق(المجنــي عليــه  ـك إلخــراج الواقعــة عـل وذـل

 .النحو المشوه 

أخذ بـبعض ممـا أورده اZنـي عليـه يف حمضـر مجـع .. ومن ثم 

 لـيـزعم ـبـأن..  بـعـض ـمـا أورده اـملـتهم األول  ، ـمـعاالـسـتدالالت

 وأخر قاما بتشـكل عصـابي ختصـص يف واقعـات السـرقة نهمااملت

 .باإلكراه 
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فقام الضابط علي الفور باالنتقال إيل حيث تواجد املتهم الثـاني 

قـبض عليـه بالكافيرتيا اخلاصة به وقام بالقبض عليه زاعمـا بأنـه 

 .حال عودته إيل منزلة 
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الذي أورد ذكرا للمـتهم الثـاني هو األول وحيث أن ذلك املتهم 

وكان ذلك هو سبب قيام الضابط بإيراد امسـه يف احملضـر والـزعم 

 .األمر الذي يؤكد .. بهتانا بأنه من املشرتكني يف ارتكاب الواقعة 
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 السيما 

وقــد تعمــد الضــابط المشــار إليــه مخالفــة الحقيقــة وتغييرهــا  

 ؟؟؟؟؟هم الـثـاني ـتـم الـقـبض علـيـه بـتـاريخ وذـلـك ـبـالزعم ـبـأن الـمـت

 وذلـك علـي النحـو ؟؟؟؟؟في حين أنه مقبـوض عليـه منـذ تـاريخ 

 .الثابت بالبرقيات المرسلة إلي الجهات المسئولة في هذا الشأن
 وهو ما يؤكد

بطالن إجراءات هذا االتهام برمتها مما يقطع بأحقية المتهم الثـاني فـي طلـب البـراءة ممـا  

  .هو مسند إليه
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية إذ قالت بأن ٣٠املادة .. وهو ما نظمته بداية 
وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـا يمـة متلبسـاتكون الجر 

أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 

يسـتدل حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراقـا أو أشـياء أخـري بوقت قريب بعد وقوعهـا مرتكبها 

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 يـزجال ت من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  

بالجنايـات والجـنح ال فـي أحـوال التلـبس  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلمأمور

وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامـه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشـهر 
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١٦

بمشـاهدتها مـن قيـام الجريمـة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضـائي المقرر أن حالة التلـبس 

ك تلقي نبأها عـن طريـق النقـل مـن الغيـر بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذل

شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشـاهدها أو يشـهد أثـرا مـن آثارهـا ينبـئ بذاتـه 

 .عن وقوعها 

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

 كما قضي بأن 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ؟؟؟؟؟وكان الثابت من خالل األوراق أن الواقعة المزعومـة حـدثت منـذ أواخـر شـهر يوليـو  

 األمـر ؟؟؟؟؟في حين أن القبض علـي المتهمـين األول والثـاني قـد تـم فـي غضـون شـهر أكتـوبر 

بـحـال ـمـن األـحـوال أن الـقـبض ـكـان بـنـاء عـلـي ـتـوافر حاـلـة ـمـن ـحـاالت اـلـذي ال يمـكـن مـعـه اـلـزعم 

 .التلبس الواردة حصرا في القانون 
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١٧

 بل استوجب أن يكون ذلك بناء علي توافر أدلة كافية 

 تشري إيل ارتكابه للجرمية املنسوبة إليه  
ـم يقصــر المشــرع   ـة أمــر صــحة القــبض والتفتــيش ومــدي مشــروعيته فـل ـوافر حاـل ـي ـت مــن عـل

بل أستوجب في الحـالتين وكشـرط أساسـي  .. من النيابة العامةأو علي وجود إذن حاالت التلبس ـ

 .أن تتوافر الدالئل الكافية علي نسبة االتهام للمتهم .. وهام وجازم 

 هلا بأن وهو عني ما قررته حمكمة النقض بقو
 من قانون اإلجراءات الجنائية المعـدلتان بالقـانون ٣٥ ، ٣٤وكانت المادتان ، لما كان ذلك 

 المتعلـق بضـمان الحريـات ال تجيـز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يقـبض علـي ١٩٧٣ لسـنة ٣٧رقم 

 لمتهم الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة ا

 . علي اتهامه دالئل كافيةلي ثالثة أشهر أن وجدت تزيد ع

 )٢/١٢/٢٠١٤ة ق جلس ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (

 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٧٥٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ابط الواقعـة لـم يكـن تحـت يـد ضـأنـه قبـل القـبض علـي المـتهم الثـاني وكان الثابت بـاألوراق  

ـي ارتكــاب المــتهم الثــاني وبالتــالي لــدي النيابــة العامــة  لجريمــة تخــول ثمــة دالئــل كافيــة تشــير إـل

يتضـح .. " تحريـات " فعلي فرض صحة ما سطره الضابط بالمحضر الذي أسماه .. القبض عليه 

خصـص ت) وآخـرين(مـن المتهمـين الثالثـة الحـاليين أورد بشكل مرسل بأن ثمة تشـكيل عصـابي أنـه 

، وزعــم ـثـم أورد أـسـماء المتهـمـين الثالـثـة .. الســرقة ـبـاإلكراه عـلـي الطــرق الصــحراوية ـفـي واقـعـات 

  .؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟مقيمون بمركز بأنهم 

 اعامة ميكن وصـفهوفهل ما تقدم من مجل وعبارات إنشائية جمردة 

 ! دالئل كافية علي ارتكاب املتهم الثاني آلي جرمية ؟ابأنه
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١٨


��1	���ذא�א	+��.ل
�	ط
"��Vن���Nא��

�5�	�
�>�$ن�+ون����

 فالثابت أوال 

8ن��D$Sא)����א��%�?��و��$���8�Oq9�X8�2$%����1>R�IEو�%=;��q98ص�/�אد�������������� 


�a%�1�E#dS�y#� ���������������..�א)zج� ��5�y �א�X8�Imא��Sم�������#� ��#��kن��$E#d/�y�6: ل����k�..���y#m ��=#�

����������y#� �"��#a(Rא�#�אد��Oaq����0#����/�#=�د)�2#$%�1�#	��7#א�����������A�#ESوQ#_א�..�ذ)��f�/�Dא)

����4�X��o����.�א�

 كما أن الثابت ثانيا  
�����)�1	��!�د�ز�1מ�א	���
ط���($����د�+מ�א	ز1מ�$ن�<���8I��ن��,+��ن��"�א	�+(��ن�����


��Eن��"���8��نIو"����ذ;�א	وא�&����،�و���ذא�א		��5 ������������	1������
���	ط
"�+��מ�'����אد;�	��ون�א	�


��א	وא�&�����!���1دد�מ�+��$,�8ص���+�.�

 فلم جيد الضابط مناصا سوي أن يقرر لفظ وآخرين 

 لتتفق مزاعمه مع ما جاء بأقوال اZني عليه 
ـي الطبيعــة   ـت بالفعــل عـل ـات جديــة وصــحيحة وأجرـي ـك التحرـي ـوق مــن أن تـل .. ولكــن للوـث

فهـل .. رض أن يتوصـل الضـابط إلـي بـاقي المتهمـين ؟؟ وال يكتفـي بلفـظ آخـرين تـأليس من المف

هـل مصـادره السـرية التـي .. عقل أن يتوصل إلي ثالثة متهمين وال يستطيع التوصل لآلخرين ؟؟ي

لعل ذلك كله يقطع ببهتـان مـا .. زعم االستعانة بها لديها معلومات جزئية وحاسة نظر جزئية ؟؟ 

 .سطر بالمحضر 

 أضف بأن الثابت ثالثا 

���?�����"���/����"�8ن�ذ)�Dא~��tא�@������2�I?�1��=�����������#�%�=#/zS8و��c#$� ��#?�$

�q=אم���������������..����� "�א�&�%$�"�����#�� �X�7#אوa(א)�א���2#$%��#א)�0/#.�א�A�#ES�� ����#��{�H

����/��"�א)��7/6�2#$%���#@#���א)�א��#�����������������..��6��7$�8?��8�X_(א�J�(=(א��Q��?؟؟�و�=/=lא��Q���k

��yא�����������������������#/�pذא��#�$k�=Q�#d(ذא�و#4=�א�#kא��#��؟؟��$(��#/§��=Q�#9���#
Q�J�k؟؟��o����$(��Y�#ak-


"؟؟�و�I?�X8�2$%���b�JQא�����oא)��א�Bא�����4؟؟�و?�I/8�Iא)��2$%�Ja7א���������������7$%
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١٩

����Q�I?א�@�و����؟؟�و�I/8؟؟�و���V���R�y�/�I/8�2وQ�I/8؟؟�و��/��
�Oqdא�C�X�#d#����א)א)

�.Rذא�	��Q_א�א)�y%z؟؟

 لعل أن هذه األسئلة وغريها الكثري تعجز التحريات املزعومة 
 عنها بما يجعل القبض علي المتهم الثاني قد تم بدون أي دالئـل كافيـة علـي عن اإلجابة 

 .ارتكابه ثمة جريمة تبرر القبض عليه 

 وحيث ثبت أكثر من وجه لبطالن القبض علي املتهم .. هذا 


=�?�Iא)�א�#8�3و�א)�#��6ن����������������� ��<n�2$%�Jm��م�א��Sم�א�����I%�.Tو���
/�X_(?��א�א


=�w/����"�(R(=� �אB;�א..�@?��Q��U�26��(א�y���.�

الثاني  وجه ال

وذلـك ..بطالن األمر الصادر عـن النيابـة العامـة بضـبط وإحضـار املـتهم الثـاني 

البتناؤه علي حتريات املباحث التي مت الزعم بإجرائهـا بعـد مـا يزيـد عـن ثـالث 

سـند سوي ذكر أمساء املتهمني بـال ..أشهر من الواقعة والتي مل تأت بأي جديد 

أو دليل أو برهان يشـري إيل ارتكابـه للواقعـة أو إيل أن التحريـات أجريـت بالفعـل 

 .علي الطبيعة 

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

�א)��7/���وaS����Q=H$��د)��1?
��دא�m�2$%����א)�����H�5.�א����k�،�yن���م� 

���/�7��.�E/�"6�kن���k=��5א���=�ل�و��	���5א)���ن�א���Sم�?@�=������x�kو�د� �)

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

 كما قضي بأن 
التحريات يجب أن تكون معززة بأدلة أخري حيث أنها ال تصلح وحدها أن 

ٕتكون قرينة أو دليال علي ثبوت التهمة وان اقتصر الدليل عليها فإنه 

 الل والقصور في التسبيب الفساد في االستدبيكون معيب 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤لسنة  ٦٥٠٥الطعن (
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٢٠

 قضي بأن .. وبوضوح تام 

א)�aS�����/�7#$�����دQ#��8ن�ES#�ن�د)�k�)�1�##�� _אR�"#Sذ��S���2#Q#=و�8ن�ES#�ن������������������������

������א)��7aوא)#�10ن�وא)a#=ق�وא)R�A_#E)#8�2ن�/�#�\�����������������H��3t]����H�a(�X8���د�

���Qو/�7=د�=a?.�

 )١٩/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣قم الطعن ر(

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه ..  المرفـق بـاألوراق ٦؟؟؟؟؟المـؤرخ محضـر التحريـات من مطالعـة وكان الثابت 

.. كمـا أنـه قـد خـال مـن أي معلومـات جديـدة الواقعـة ، من تاريخ محرر بعد أكثر من ثالثة أشهر 

يـدا لمـا أورده ردبـل أنهـا جـاءت مجـرد ت.. ه توضح أو تدلل علي صحة ما ورد بأقوال المجني علي

 ) .الذي لم يشاهد أي من المرتكبين للواقعة(ذلك الشاهد 

 ثم فجأة

 ��y�/R������������I/�#���3#?��#א)�א���¨ES�#?�y#�68�y%z ��m1�(א�o���وذ)#��D..���7م��B�©8א�

��و	#=ق�������������������#��
=�8و�د)��J#���J?�0#���#,�א)�J#u�x �#tא%��Xª���2..�دو»�� ��ن�#�E/�J#�k

�7a(�2�@/א)�א�����hES�?�7/���א)��ل� �ن���.؟؟..........؟؟�8و��y��/�"68...........�א)

 وليس أدل علي عدم مصداقية هذه التحريات 

 وتهاترها من أن حمررها زعم 
 مـــع آخـــرين تشـــكيال عصـــابيا تخصـــص ـفــي الســـرقة ـبــاإلكراه عـلــي ـبــأن المتهـمــين يشـــكلون 

ـاألوراالطــرق الصــحراوية ،  ـت ـب ـاني رغــم أن الثاـب ـا مــن المتهمــين األول والـث ـم يســبق .. ق أن أـي ـل

  .ضبطه أو اتهامه في واقعات مشابهه

 نهمأفمن أين جاء الضابط بالقول ب

 متخصصون يف السرقات باإلكراه 
و$���ن������+	����א9���	!��א	�&+���د�א���+8دא�(��	(��ذא�א	��G�ض�؟؟�و$���ن����.:�Dא��8J�ون������� 


��א	�ز1وמ�؟؟�C&	ل�א��.א	��	�ن�		+,
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٢١

 ومن مجلة ما تقدم .. ثم ومن 

 �����##/�7����� :�Q�##b�27##t/)�����##/����##�6א�?##=��S�##�S�Xא(��##@S��7##	ض��##k�2##$%�(


=א�-	#=א��א)
�� #��א)��?#���#�א�א����������������������#��"#�?��$#aS����#��،��#���0(�2#$%��#א�V�4אR��7#	و ��ض�

����o�����א��tHRو�x�t �..���D(ذ�yn�¬=�8ن�א)
�� ��א)��?���S�p� �:�R��#?�{#7ذא�(�������e#6..�و

_Q�������������"#?=%�I#?��(8د����2$%���
=א������..�,�א)�������H���/�7و	��7�7و�#���#�
وא #_��?

����##tH-وא�x�##t(� ��##Q�?8���و�I##?�"##6:)א��##�ض�68##"��'##�د��##�ل�א�x �##t( ##:ن���..�-	##=א

����yQא)�א�����¨ES�?...............�������Bא=#�%1(���#?�D#(وא #�ذ�ذ�"�/=#aS�h#4א)�א�I?�"6�k؟؟�

����o
���=�%� #"������������و�H�2$%�..Q/���א��א<�tH-وא�x�t(� �� ��
��א�?��א)_�X/��30 �ن�8?��א)

�������������"#�4���}�X_#(א�j��(10ن�א ����;��t#�� #�אB;������..�א)�10ن����/@$�� �)�tو/�D(_# و

�"�(R�=
@?��Q��U�26��(א�y���.א�

 الثالث وجه ال

 /املقـدم (بطالن القبض علي املتهم الثاني لتجـاوز الضـابط القـائم بهـذا اإلجـراء 

حدود اختصاصه املكـاني ذلـك أن هـذا الضـابط خيـتص فقـط بـدائرة مركـز ) ؟؟؟؟؟

 ، يف حـني أن مكـان القـبض علـي املـتهم خيضـع لالختصـاص اإلداري ؟؟؟؟؟شرطة 

  .؟؟؟؟؟ملركز شرطة 

 علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٣د نصت املادة فق
 صاصهم  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اخت-أ

 .النيابة العامة ومعاونوها عضاء أ -١ 

 . ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبالت والمساعدون -٢ 

 .الخ .................  رؤساء نقط الشرطة -٣ 

 تواترت أحكام النقض علي أن .. وحيث أنه يف هذا املقام 

 ������2##$%���##a�?�2V�##t�(א�x�##t(א�X�?##�Iא��##����h##@Tא�	##8�Jن�א��a##�ص�?##:?�


�٢٣���Vو�y��V�b<����)$��د;�wدون�����k/א����lא)��lא��אB�6ن�א-�4א���I?�.�

 )٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٦٩الطعن رقم (
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٢٢

 كما قضي بأن 
ال يقبل من الطاعن إثارة أمر انحسار اختصاص الضابط المحلي عن االمتداد 

 مرة أمام ألول) الغير مختص بإجراء القبض والتفتيش فيه(إلي مكان الضبط 

 .محكمة النقض 

 )٢٥/٢/١٩٦٨ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
المفــاهيم القانونيــة واألصــول الثابتــة أنفــة الــذكر علــي أوراق االتهــام الماـثــل وبتطبيــق جملــة  

ألمـر النيابـة نفـاذا بصحة القبض علـي المـتهم الثـاني أنه علي الفرض الجدلي .. يتضح ٕواجراءاته 

ال يخـول ضـابط الواقعـة التجـول إال أن هذا األمر بالضـبط واإلحضـار .. ٕة بضبطه واحضاره العام

بل هـو فقـط مخـتص بـدائرة اختصاصـه ويجـب عليـه أال يتعـداها .. وراء المتهم الثاني أينما يذهب 

 . علي دوائر اختصاص ليست له ىعدتأو ي

 وحيث كان ما تقدم 
تقـع عنـد ض عليـه منهـا ووالمقبـبمعرفة المتهم الثـاني وكان الثابت أن الكافيتريا المستأجرة  

وـلـيس مرـكـز  .. ؟؟؟؟؟الـتـي تتـبـع إدارـيـا مرـكـز شــرطة ..  اإلقليمــي مــن الطرـيـقالبواـبـة الخامســة 

وهــو األمــر الــذي يقطــع بتجــاوز هــذا الضــابط لحــدود .. التــابع لــه ضــابط الواقعــة  ؟؟؟؟؟شــرطة 

 .اختصاصه المكاني 

 وال ينال من ذلك 

 �y%9#�<�������������68"�ز�z#)�?�{H��?ط���f�3?�.�@
��H#}�8ن�ذ)#�������p�D..�؟؟؟؟؟� :6"���م� �)


=��5א�و�אق���������#��"#(�3>���J�(= �2و©��JEd �e��/�..ذא�����R�2(=#l�2#$%א)�#�ض�א�®#�Hو

����2©��JEd �e�m�..10ن���������7א)a/���D(ن�ذ�k�..�����#?�א�א_#Q8ن��{�H����I#?�����h#$0#�א/

��������؟؟؟؟؟� �6�=אf�A��ط�?�(�9�z<�������א)
�� ��א)��?���#tH-وא�x�#t(א�B�4א-��..������pא�_#Q8?#��و8ن�

��y� :ن��4Rא�Bא)�(� �x �t��2$%�jא�#��1����Dd$(���"�k����yא�?��א)_�X/�������30/=ع�������..�/

�26�E�א�"	�a���..�א)�����26�ج�دא�V;�א��m8�I?�D(�2ذ$%�hS�/����j��(א�J0�/.�

 

 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

 
 

٢٣

 أضف إيل ذلك 
	�מ��א	<������������!�ل�א	�
ض�1	��א	��+(מ��������Vن�א	<�
��$ن�+��وز�א	��
ط�:��C�C+8א	������ 


ض�1	����א	���+(מ�א��9ول��מ�
��ل�$��������..����د�א	��ذ@����1>�א	���
ض�و!���ن�و�����א	��
ط?ن�א	�	���


�=�����+

ط��و'!�����;���؟؟؟؟؟���

����������1وذ	�����..�$@��
��ل���Cدو��א���9���M	���	�����!��و������

�.و+و��!��

 ملا كان ما تقدم 
جميعهـا معيبـة ) ؟؟؟؟؟/ المقـدم (ها الضابط  القبض التي قام باتفقد بات ظاهرا أن إجراء 

ا يـدل فإنمـوهـذا إن دل .. بالبطالن ومخالفـة القـانون ألكثـر مـن سـبب علـي النحـو المتقـدم ذكـره 

ٕعلـي أن الضــابط ـقـد لـجـأ لهـذه اإلـجـراءات الباطـلـة لمحاوـلـة تقنـين أوضــاع غـيـر قانونـيـة والصــاق 

 .م الثاني بما يقطع ببراءة المتهاالتهام بالمتهمين الماثلين 

 رابع  وجه الال

فقد ثبت وحبق بطـالن مثـة دليـل قـد يسـتمد مـن .. وترتيبا علي مجاع ما تقدم 

وهـذا يؤكـد مبـا ال يـدع جمـاال .. إجراءات القبض الباطلة اZراه مع كال املتهمان 

 .للشك برباءة املتهم الثاني مما هو مسند إليه 

  ففي هذا الصدد تواترت أحكام النقض علي أن
المطعــون فيــه قــد اتخــذ مــن مجــرد كــون الطاعنــة موجــودة بســيارة المحكــوم وحـيـث أن الحكــم 

وبالتالي فضبطها وتفتيشـها يكونـا بـاطال ، ويبطـل كـذلك كـل مـا ترتـب .............. عليه األخـر 

ويكـون مـا أسـفر عنـه الضـبط والتفتـيش عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 

لكونـهـا مترتـبـة علـيـه وال يصــح التعوـيـل عـلـي اـلـدليل المســتمد ة مــن أجــراه ـقـد وقعــت باطـلـه وشــهاد

 .منها في اإلدانة 

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

 كما قضي بأن 
فإنه يكون علي هذه الصورة هو القـبض الـذي ال  المظاهر التي تبرر االستيقاف إذا انتفت 

ٕواذ خــالف الحكــم المطعــون فـيـه هــذا النظــر وجــري ـفـي نون فـهـو باطــل يســتند إـلـي أســاس ـفـي الـقـا

 .فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهقضائه علي صحة هذا اإلجراء 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
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٢٤

 )١٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
أو تـوافر حالـة تجيـز بالجريمـة كمـا هـو معـروف قانونـا الة من حاالت التلـبس بدون قيام ح 

فـإن تفتيشـه يكـون بـاطال ويبطـل كـذلك كـل مـا ترتـب عليـه علـي المـتهم وبالتـالي تفتيشـه ، القبض 

ويكـون مـا أسـفر عنـه ذلـك التفتـيش وأقـوال مـن تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهـو باطـل 

علـي الـدليل المسـتمد منهـا فـي اإلدانـة وال يصـح التعويـل لكونهـا مترتبـة عليـه ة قد وقعت باطلـأجراه 

أن الدليل الوحيد في الدعوى هو مـا أسـفر عنـه من مدونات الحكم المطعون فيـه ولما كان الثابت 

ـفـي إداـنـة ـقـد عــول عـلـي ذـلـك اـلـدليل الباطــل اـلـذي ـفـإن الحـكـم التفـتـيش الباـطـل وـشـهادة ـمـن أـجـراه 

 .باطال ومخالفا للقانون الستناده في اإلدانة إلي دليل غير مشروع الطاعن ، يكون 

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

 ملا كان ذلك 

�����$��.��0����ن�%$#8�2و�אق�א��S#�م�א���J#m،�و�2#$%?#�������א����y�Qא)���68���6�6"�א)��و 
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 اخلامس  وجه ال

وذلـك ) وليد تـاج الـدين/ املقدم (قوال ضابط الواقعة بطالن الدليل املستمد من أ

لثبوت انه القائم بإجراء القبض الباطل ، فضال عن بطـالن مـا سـطره وزعـم بأنـه 

حتريات لتهاترها وغموضها وخلوها من أي دليـل قـد يسـتمد منهـا ممـا يقطـع 

 يسلس حنو براءة املـتهم ممـا هـو مسـند هبعدم إجرائها علي الطبيعة ، وهذا كل

 .ليه إ

 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 
فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـدم التعويـل الن القـبض والتفتـيش لما كـان بطـ 

 .مستمد منه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 
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٢٥

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

 كما قضي بأن 
ن بطالن القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل من المقرر أ 

ـهمســتمد منــه  ـد بشــهادة مــن قــام ـب ـالي فــال يعـت  ، ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالـت

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

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

 ملا كان ذلك 
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 ورغم ذلك 

ـبـل وحــددت .. ـيـزعم ـبـأن مصــادرة الســرية شــاهدت الواقـعـة  

ـائم ـاة ، وحــددت شــخص الـق  ـنـوع الســالح اـلـذي ـكـان بحــوزة الجـن

.. ثـر مـن ذلـك  وأك– المزعـوم إطالقهـا –بإطالق األعيرة الناريـة 

أطـلـق عـيـار ـنـاري عـلـي هــو ـمـن فـقـد حــددت ـبـأن الـمـتهم الـثـاني 

ـق  ـث كــان يطـل إطــار الســيارة األيســر األمــامي ، وأن المــتهم الثاـل

أعيرة نارية في الهواء ، كما قررت له مصادرة السرية المزعومـة 

نــي عليــه ووضــعه فــي صــندوق بــأن الجنــاة قــاموا بتكتيــف المج

 !.سيارتهم الموصوفة أيضا بأنها ربع نقل ؟؟
 كل ذلك يف الظالم احلالك

	מ�+�+ط"���Cد���א	�����א	�ز1و����א	+و�Cل�'	�������+�מ�
&�د�ذ	��������������������������..�و�"�ذ	���� 

�.و��Qא	�(���

فـلــم تـشــر إـلــي مـكــان تـخــزين أو تـشــوين حموـلــة الحدـيــد المزـعــوم  -

مـمـا يســتحيل )  حدـيـد تســليح طــن٣٢علـمـا ـبـأن مـقـدارها (ســرقتها 
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٢٧

 .إخفائها 

علمـا (ولم تشر إلي ما إذا كان قد تم بيع هذه الحمولة مـن عدمـه  -

 )بأن معلومة البيع زعم الضابط بأن المتهمان هما من قررا له بهـا

 .ولم تتوصل إليها تحرياته المزعومة 

كـمــا ـلــم تـشــر إـلــي بـيــان وتعرـيــف ذـلــك الـشــخص المزـعــوم ـشــرائه  -

 . مكان نقلها بعد االستيالء عليها للحمولة ، أو إلي

 لعل السبب الواضح اجللي وراء عجز املصادر السرية 

 املزعومة عن التوصل إيل هذه املعلومات 

ال يعلـمـون مـكـان حــدوث الواقـعـة ) والضــابط ذاـتـه(ـهـو أنـهـم  

 !!!!.أصال فكيف سيتم التحري عنها ؟؟؟؟
�?�D+�מ��د@�+(�+��א	+!�����א	�ز1و�����.�.و�ن���	�����+�دמ�..�	����ن�ذ	�����������������
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 ثالث العيب ال

��������4Rم��#%z��7/#���א�68������������#"� �����א��tu�Bא)?�$�?��#��I#?�1#��=#��"#68��#t�/�"#Vא�
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 هم عن الزعم بأن مرتكبي الواقعة أما

 املتهمون حاليا ومعهم آخرون 
  واـلــتأكيد عـلـي أنـهـا ـلـم داقية هــذه التحرـيـات ـفـي صــحة ومصـــفـإن ذـلـك يعضــد وبـحـق الشــك  

وتوصـلت إلـي المتهمـين وأجريـت علـي الطبيعـة ة حتلـك التحريـات صـحيفإذا كانـت .. أصـال تجري 

ـم يشــر الثالثــة  ـم تتوصــل لبــاقي المــرتكبين للواقعــة ؟؟ ولمــاذا ـل إلــيهم بثمــة إشــارة تؤكــد ، فلمــاذا ـل

 .ثة الحاليون هم مرتكبي الواقعة دون آخرون ؟؟المتهمون الثالولماذا ال يكون وجودهم أصال ؟؟ 
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٢٨

 أن اجلناة بفذلك ألن اZني عليه قرر 

 مرتكبوا الواقعة معه عددهم ستة أشخاص 

�h�E/8ن��x �t(א?���2$%אz(ن��Ek�"و���ون�"%z/و��y�
��6 :6"��4��Xא)�7}�%��� �y

�y�	�q98�=/=و�.�

 رغم ثبوت عدم مصداقية ذلك

نيابــة العامــة بــان تحرياتــه المســطرة حيــث أنــه أقــر أمــام ال

 فـــي أوراق ١٩ص !!!  هـــي التحريـــات النهائيـــة ؟؟؟؟؟بتـــاريخ 

 .الجناية 
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 رابع  العيب ال
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 ولدي سؤاله بالنيابة العامة .. ومع ذلك 

 عما إذا كان قد سبق اتهام أيا من املتهمني 

 لة للواقعة حمل التحقيق بوقائع مماث

 !!قرر بأن البحث جاري عن ذلك ؟؟ 
�א;�،�و��"�ذ	����������������N�
����������Mل�
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�!!.:��&	מ����'ذא��ن������א+(������@�8$	�D:.)א	�+(��ن��ن�1د���؟؟



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

 
 

٢٩

امس العيب اخل
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 عه يلعل ما تقدم مج
يدعو إلي السخرية من مدي التهاتر والوهن الذي عاب تحريـات هـذا الضـابط وأقوالـه فـي  

تتخذ منه النيابة العامة سندا ترتكز عليه فـي إثبـات هـذا .. ورغم ذلك .. تحقيقات النيابة العامة 

 .؟االتهام ؟

 سادسالعيب ال

أيـن السـيارة الربـع .. جد له باألوراق مجيبـا نلن وفي سؤال  

نقل المستخدمة في الحـادث مـن تحريـات المباحـث ؟؟ ولمـاذا لـم 

ـيـتم الـسـعي نـحـو معرـفـة ماهـيـة ـهـذه الـسـيارة وتحدـيـدها والتوصــل 

إليها ؟؟ أليست مـن الخيـوط الجوهريـة فـي التوصـل إلـي مرتكبـي 

 . ؟؟الواقعة الحقيقيين
 سابع العيب ال
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٣٠

����و��1دמ�'��א#������ط��"�
���Cو��א	+!�������..�א�Dא	�&�������$���������و�@�و����מ�'	����$�����C!��د�'

������������
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�.א	&��������ذא�א	,Eن�

 من ثاالعيب ال


��##.�%##�Iא)��##�hא)@##� ���3?��##Qא)�א��##���..�و�x �##fאق�و�##�8אل��8?##�م�Rذ�����##�8א�و

68�2"������..%�I?�;:4��?�Iא)�����א)����J..�א)
�� ��א)��?��Qو�:�

 !!بأنه لم يتوصل لتحديد مكان الواقعة 
��	�E?�2(R�Jن�H#=و��א)�א��#����������..�...............?�ذא���/�p�!!�����X�#7�R�c#�Ekذن�{�א)
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  عاشرالعيب ال
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٣١

 يف حني من مت اتهامهم ثالثة فقط ؟؟

 مت القبض منهم علي أثنني فقط ؟؟و

  ادي عشراحلالعيب 
$����ز�1מ�
�!����א	��
ط�$ن�א	�+(���ن���د�������..�و�����.د�1دמ�C!��$�وאل���ذא�א	���
ط�����������

�:����א������D..�א1+����	��
�	وא�&���
+و���א	��د�وא	�ز1و��������!�(������� ��0מ�$ن�א	!������א	+��

�

��5
�����Eא1+���א�M$و�'����א����������,���������5(����$ن�א	���+(מ�א	<������	��מ���ط��ق���Cن�و����

�)�.���:��;��ن�'�א;�و+&ذ�>�0מ�(
�	وא�&��

 هذا فضال 

 ��������������#Q�S��Sو���S�#t��
S�J#E ول��א�y����)RאC���2#$%�"#Q#��وذ8�I%}���������D#(ن���8אل�א�#

���ض�)"�������/�X_(א�h/_��א)�x �tא�_(���א _�?#�����IوQ_א�/w(=�8ن�א)@�=�����..�)���I?�O$qא)

)#��I(#�ن��#=������א6�������Hق�א�����ن�و��$������qאج���8אل�?
����1#��2#$%\�א����#��و�������������

�k#��(#�ن�?
#"�8��Rن�68��R�..������������"#�(R�h#@6"�و�z4�%�cא�8?#�م�א)����������26�#..�¬��?�3א����yא�ول�����


"�و�p/��� ���8و�/������$%�3%��=aS�p��8אل�.�

  أخريا 
����1	���������وא	��$��מ���$و������		�<�!�������..�����	מ��Cد����������1؟؟؟؟؟/�א	���
��א	&�����


Eن�+!���+��א	�ز1و���$������������������
���א	��L	
$�����!C5���1ن����ن�����מ�א	�+(���ن����1	�����

�>�א	وא�&�+��
�)�.١٦ص�(א	<?<��و8I��ن�

 وهو ما مل يصدر عن اZني عليه 
ـة ســتة أشــخاص ملثمــين ال يســتطيع   ـأن الواقعــة حــدثت بمعرـف ـه ـقـرر ـب ـك أـن ـد أي ذـل تحدـي

الســيما وأـنـه ـلـم ـيـتم  .. ن المتهـمـين ـهـم ـمـن ارتكـبـوا الواقـعـةأوـمـن ـثـم ـلـم يـحـدد .. أوصــاف لـهـم 

 .مواجهته بأي منهم 

 وهذا دليل قاطع
��+(���+��$���وאل����ذא�א	����
ط�و��1دמ���C!+(��و��1دמ�'��א#����	<�����+!������������א	!�����������1	��

���א	وא�&

�
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٣٢

 ملا كان ذلك

ما تقدم من عيـوب هامـة وجوهريـة قطعـت بعـدم صـحة أقـوال ضـابط الواقعـة ، ومن جملة �

، وبـرغم ثـبـوت أنـه القـائم بـإجراءات الـقـبض " تحريـات " لمسـمي ومـا سـطره بـاألوراق بالمحضــر ا

وهـو األمـر .. إال أن النيابة العامة اتخذت منـه شـاهد إلثبـات هـذا االتهـام .. الباطلة أنفة البيان 

ذلـك .. الذي يؤكد قيام هذا االتهام علي سـند واهـي ومعيـب ال يصـلح بمفـرده دلـيال علـي المـتهم 

  : ما يليأن المقرر في قضاء النقض

א)�aS�����/�7#$�����دQ#��8ن�ES#�ن�د)�k�)�1�##�� _אR�"#Sذ��S���2#Q#=و�8ن�ES#�ن������������������������

��������7a(א������H��3t]����H�a(�X8�א)�10ن�وא)a=ق�وא)R�A_E)#8�2ن�/�#�\���������و��8د�

�����������������"#� ����x#@�/8�3�0ن��#@/��=a�א�א_Q�I?�"@�
 �2f��(�7.�א�/�®�H7=د�،�و����Qو/=a?

"�������.�א)���5���6�6א-m�����2$%א)=)��Jو/�=

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

 أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـي الواقعـة إال من أدلة لما ساقته

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم ، اد إثباتهــا المــر

 .قاصرا في بيانه يكون أيضا فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل الطاعنين ، 

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

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززة  علـي التحريـات  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتهالما كـان األصـل أن للمحكمـة 

 قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته

قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم .. عــززة بأدـلـة أخــري  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون مالجريـمـة

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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٣٣

 السادس  وجهال

وذلـك ملـا .. السـيد علـي السـيد / أقوال اZني عليـه بطالن الدليل املستمد من 

شابها من تراخي وتناقض وانعدام للمعقولية تثري الشك يف اشرتاكه شخصيا مع 

 .اجلناة احلقيقيني للواقعة ثم الظهور مبظهر املبلغ واZني عليه 

 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 
أن يغيـر وجـه ومـن شـأن ذلـك لـو صـح  اإلثبـات إذا كان الـدفاع قـد قصـد بـه تكـذيب شـاهد 

 بنفسـها كـان لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه ، فـي الـدعوىالرأي 

أمـا وقـد أمسـكت عـن بما يدحضه إلي هي رأت طرحـه ، أو ترد عليه بلوغا إلي غاية األمر منه ، 

وال الشـاهد فهـو غيـر سـائغ لمـا ينطـوي تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقـ

 .عليه من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض 

 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (

 كما قضي بأن 

 ������������#	�
��#�8�I#?�O$qאل�א)d#��د�و�#���Vא)�#@Sع�8ن��#f��א��#�E~8ن���?#�Iא��#�

7�7##a(א�;��##a(##7}�א�8?�?�##��%$##�2 @##�ط�א)��##Hא��0و��##?�Y�##0Sא��##��א)##=%��،�و8ن��(��

�����J##��()�5��##א��8�2د)##��?�##(Rא�=
�##@?��PV�##����##	1q����X�##�8،�?##�دאم�א��##	�I##?��##��(�]

�.وא�
0.�و8��C	�5���$א�و�אق�

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه .. والـذي اتخذتـه النيابـة العامـة شـاهد إثبـات أول جني عليـه وباستقراء أقوال الم 

التي تسـلس بالضـرورة نحـو إهـدار أي .. والتناقضات الجوهريـة قد شابها العديد من أوجه العوار 

 :األوجه ما يلي ومن هذه .. وااللتفات عنها كليا قد يستمد من أقوال هذا الشاهد دليل 

  وجه األول ال
 ��+��
)�1	����ض�C!��א	+�C�5ل�א	+������
(���������(�א�D�وא���א	�����1	���		وא�&�����$���


Eن�א	�����	מ��+وא�دوא�����ذא�א	��ن����,�
������א	�وCو���..��
د��'	��א	ذ�ن��	�
�
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 فهم ليسوا بائعي سلعة أو مقدمي خدمات 
 .. ال ـثـم ال.. لحـظـة الـعـاثر للســطو عـلـي مــا ســيأتي أمــامهم ـجـدوا هـكـذا بالصــدفة حـتـى يتوا 

ـفـي انتظــار المجـنـي علـيـه تحدـيـدا بالســيارة قيادـتـه قاصــدين كــانوا متواجــدون بالمكــان ـفـإن الجـنـاة 

 .حمولته من الحديد 

 ومن ثم 
 ����Vن���������������غ�$ن��ون��ن�א
	G(מ�
��و�;������ذ;�א		! �������א	,��+��0��א	�

�	��	!د�د�،�و:���	��א	�������א	���ل�،�و�:�
��	ط
"�א	,�8ص�א	����ل�'	����א	!د��د�����������א��	�..�����$


&د�$ن����ون�א	���د
��		وא�&�������"�א	�����������!��؟א	����#ق+���
� (�����..�����ن����0��א	�����) �	

���	1�����!.<מ�
&د�ذ	����+�מ�!�C	��א	������"�א	�����؟..�א	���وق�وא	�

  وجه الثاني ال

�א)@#�%��א)�א �#��k'#�א�و?#�3ذ)#������p�D؟؟؟؟؟)�א����א��em=#H��?�%z/#�م���68"�ز%�y :ن�א����

��=/�F�5��R�"n1 �y?��א)@�%��א)�א ���%�aא���������� �y�/�..������������#$?�)��%�#���#d%�&#mא�=� �X8)��2#$%

J��א.(�

 !فأين كان طوال هذه املدة وملاذا مل يبادر بتقديم البالغ ؟
واالحتفـاظ ) يده وقدمه وعينه(وتكتيفه حتجازه إبقاموا لزعم بأن الجناة باوال يمكن هنا التذرع 

 :ذلك أن هذه الواقعة في ذاتها تثير الشك والريبة في األتي.. لعدة ساعات ثم إطالق سراحه به 

.. لماذا سـيقوم الجنـاة بـالتحفظ علـي المـذكور واحتجـازه لعـدة سـاعات  -

 وقـد حققـوا مـا أرادوا فلمـاذا يحتفظـون) كمـا زعـم(فإن غرضهم السرقة 

 .به ؟؟

فإذا كان للجناة غاية وهـدف .. ولماذا تم إطالق سراحه بهذه البساطة  -

فمــا هــو ؟؟ وكيــف تحقــق ؟؟ حتــى يقومــوا بعــد ذلــك .. مــن احتجــازه 

 .؟؟بإطالق سراحه دون إلحاق أي أذي به 

أال يكفـيهم بضـع دقـائق حتـى يقومـوا .. ولماذا االحتجاز لعـدة سـاعات  -

ــر اإلطـــار األمـــامي  ــه بإصـــالح وتغيـي ــرة علـي .. المزعـــوم إطـــالق األعـي

 !!.والهروب بالسيارة إلي مكان مغاير لمكان الواقعة ؟؟
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٣٥

وكـيـف ـيـزعم المجـنـي علـيـه بأـنـه ال يســتطيع تحدـيـد الوـقـت اـلـذي مكـثـه  -

إال يستطيع القول بأن الواقعة حدثت في الرابعة فجـرا ثـم لـم .. محتجزا 

صــر أو شــيء يطـلـق ســراحه ـمـثال إال قـبـل الظـهـر أو بـعـد الظـهـر أو الع

 .من هذا القبيل ؟؟

�k)�א��5�2א- 1غ�w/�..�����"#f�n(=�א)�5���Edא�&�%$�"������..�)��S��?��$��J=م������
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 الوجه الثالث للعوار الذي شاب أقوال اZني عليه 
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٣٦

 رية والفيوم مع العلم أن املسافة بني حمافظتي اإلسكند

 )  عشر كيلو مرتيثالمثائة واحد( كم ٣١١ال تتجاوز 

 وال تستغرق أكثر من أربعة ساعات بالسرعة املقررة للنقل الثقيل

 ���X8���%�##t?ن��##ES�;=##�ن�א�##k�D##(ذ�<##nא���)##��و�J##�m���##��و?�3##א)��5�3##fא�%

��%����d%�®
m8ن��E�������1m?�א��)�%�t?���26%���8و���.�

��1מ�$�(��++��وز�א9�
&��و1,�ون����1$���و$ن��ز

���Vن�ذ	��د	�ل���ط"�1	��א	ذ>�وא	زو��وא	
(+�ن

 للعوار امس الوجه اخل
 �������	1���������1د�و������$����מ��..�א�+�����Oزو��و
(+���ن�$�وא	�����..�$��������1د���+?!�� �		�


���'����א�;�
�E(����!��د<��
+�����=؟؟؟؟؟א	���
����א	&������$ن�א	وא�&�������وמ����� �	���?�؟؟����0מ�

��א�؟؟؟؟؟؟؟؟���&
�.�א	����1א	�א

 سادس للعوار الوجه ال

����������������������S�2(#�و#$%��#/�
#�;��#�?�א� #�<1ق�%#=;��6�;<#%8lא�&�%$�"� :��א)"� :ن�א�y%ز

�;�و�t7##��..�وQ�5##_א�א��##�م�..�א�/@##��?##�Iא�?##�م�-4�##��,��2##$%א)���##�c)����د)"##Sא(@##��

���>�d(�68'���������א���� :R��?�y$�/���"6ذא�(�ن�א-<��������،�"?=%�I?��������#?��(א�� ��
�� :6#"����8?��8?�م�א)�#�k

�!!�./�68�I"�א�6'��؟؟

  ويف هذا الصدد تثور تساؤالت
ـم مــا إذا كــان اإلطــار األمــامي هــل يعـقـل أن يكــون ســائ - ق الســيارة ال يعـل

 ـ؟؟األيسر انفجر من عدمه 

 .هل يعقل أن يتم توجيه عدة طلقات لإلطار وال ينفجر ؟؟ -

ـيس مــن المنطقــي أن وـفـي حــال انفجــار اإلطــار  - ـاري أـل ـق ـن األمــامي بطـل

 !.وقد يصل األمر إلي انقالبها ؟.. تنحرف السيارة بشدة 

فإذا كان غرض الجناة سرقة السـيارة والحمولـة ..  بخالف ما تقدم جميعه -

ــون الســـيارة  ــي اإلطـــار ويعطـل ــران عـل ــق .. فلـمــاذا يطلـقــون النـي بمـــا يعـي

 !.هروبهم بها أو االنتقال إلي مكان أخر ؟؟
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٣٧

 ����D#(ن�ذ�#)��#��..�#�8אل�������������A�#%و�A�#9��#?�X=#?א��Q�#b�27#t/م�=#�S��#?��#$��I#?و

א�&�%$�#"��#��/#�>�א)�D#dوא)�/�a?�5��##=א���"�و�I#?���#(�"#68א�@#���=�א�#9א("�?�������������������������3#

��������
�;�א������o،�و8ن��S'>�א-<�lא)���D#(��7ذ	6#���������5)� ��ض���?R�;�{� �#=��c#��Sא)@#��

��א�##&�%$�##"�و(:##6"�{�א�%�##=אmR��"##�$%�B�##���א)@��0##א�@##$��א)##��2�Qو�##�bR�5��##6��?R

�c����,��2$%א)��4Rو.�

  للعوار بعساالوجه ال

�9و�אق�!���א	�د1و�������
�س���/�$ن�א	<���$��מ�א	���
���א	&���������)��C!>�א	!�و	��(��ل�

�..������������������.א	��1ن�א9و�אق�א	+���+<
���$ن�+	���א	!�و	����	
..�+��دמ�
�Cو�+�ن���و#�+�ن�������..�و

א	+�����������(و+&(�د�
+��د�מ�א�C9ول����..���	+�5و�ض�وא�C�W��89و�+(���د�#���:�+���$�������'!دא��

�.و	���	מ��5&ل�)����

  ومن ثم يتضح
������)+��
�	��و�������א	!�و	�������	����و$و�א�(����..����د@�א	,����وא	��
���������א	وא�&����

������,�

���ز��א��9و�אق��	����	���'��:�$ن����ذא�א	+���و��Mو+���د�מ�$و�אق����0�������وD��<��מ����..�

ل�ذ	���د1و�		,��وא	��
������ذא�א	,�8ص�א	��ذو������������)��0���و�ود�(&(د�
+�د�מ�$Cل����א	+

�س(���.؟؟)�א	�����1	��(و���א	��#ق)���ل�

 وهذا كله 
الشـكوك والريبـة وأن دليلـي اإلثبـات المقـدمين حولـه يؤكد بأن االتهام الراهن برمتـه تحـوم 

ببراءة المـتهم الثـاني المحكمة قضي عدالة من النيابة العامة يفتقران للمصداقية وهذا يكفي ألن ت

 .مما هو مسند إليه 

 ملا استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا وذلك نفاذا 
فــي صــحة محكمــة الموضــوع  أن تتشــكك المحاكمــات الجنائيــةمــن المقــرر أنــه يكفــي فــي 

ا محصـت مـادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يفيـد أنهـ لكي تقضي له بالبراءة ، التهمة إلي المتهم إسناد

 عـن بصـر وبصـيرة ووزانـت بينهـا الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلـة الثبـوت التـي قـام االتهـام عليهـا

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل

ورأت  ولـم تقتنـع بهـا التـي قـدمتها النيابـة العامـة فـي الـدعوى لـم تطمـئن إلـي أدلـة الثبـوت المحكمة
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٣٨

صـلت فـي أسـباب سـائغة إلـي ارتيابهـا فـي خ والل بهـا علـي ثبـوت االتهـامدأنها غير صالحه لالست

 .أقوال الشهود وعدم االطمئنان إليها 

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

 السابع  وجهال

 ..ضد املـتهم الثـاني  .. ؟؟؟؟؟/ بطالن أي دليل قد يستمد من أقوال املتهم األول 

وذلك لثبوت تهاتر أقواله وتناقضها وعدم صحتها وتعمـده إخفـاء حقـائق منهـا 

أنه قريب للمتهم الثاني ، وهذا فضال عن إدالئه بأقوال ختتلـف متامـا عمـا أورده 

 .مبا يستوجب عدم األخذ بأقواله ولو علي سبيل االستدالل .. اZني عليه ذاته 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
 –زم فـي أصــول االسـتدالل أن يـكـون الـدليل اـلـذي يعـول علـيـه الحـكـم مـن اـلـال

 مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتـائج بغيـر تعسـف فـي االسـتنتاج –وفق كفايته 

وال تنافي مع حكم العقل والمنطق، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كـان مـن 

 .ليهاشأن األسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلي النتيجة التي خلص إ

  ٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٧٧ لسنة ٤٣٧٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضـح وبجـالء تـام القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم 

أن القاعدة األصولية تقرر بعدم جواز االعتداد بأقوال مـتهم ضـد أخـر حيـث أنهـا قطعـا لـن تكـون 

.. بكـل الوسـائل المتاحـة ٕمحاولة التخلص من االتهام والصـاقه بـاآلخر ن الكيد والتلفيق وعمنزهه 

 فضـــال عـــن إكراهـــه عـلــي اإلدالء ـبــأقوال غـيــر  ..وـهــذا ـهــو ـعــين الـحــال ـفــي أـقــوال الـمــتهم األول

دور ـفـي الواقعـة أو عـلـم بـهـا إللصـاق االتـهـام ـبـه حـيـث ـحـاول أن يخـلـق للـمـتهم الـثـاني  ..صـحيحة 

 عـن عـدة حقـائق قاطعـة بعـدم صـحة أو مصـداقيةوراق قـد أسـفرت إال أن األ.. ٕوانقاذ نفسـه منـه 

 ومن ضمن هذه الحقائق ما يلي .. بأقواله هذا المتهم األول حال إدالئه 

 احلقيقة األويل 

�M�&��:���Eא	�+(מ�א	<����':��ن��8?ل�$����$+���'	��������� ����+)
$ن�א	�+(מ�א9ول�ز1מ�


ق�	���&��+��$����
ل�ذ	�..�وط	>�������ل�!�و	��!د�د����?��.�
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٣٩

 يف حني أن الثابت 
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 قيقة الثانية احل
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���E:��&����א	

 وهو األمر الذي يقطع بأن 
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 احلقيقة الثالثة 
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 حني زعم املتهم األول  يف
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٤٠

 وهذا يتضح منه 
 أخري غير تلك المـذكورة اتأن المتهم األول يروي واقعة أخري أو يصف سيار

والتـي تـم إكراهـه علـي بما يثير الشك أن الواقعـة ممـالة عليـه .. بهذا االتهام 

خرجت منه األوصاف علي هذا النحو ف.. ، ولكنه ال يحسن اإلمالء الزعم بها 

 .وانقلب الكيد علي الكائدين .. المشوه 

 رابعة احلقيقة ال
������������������+�����
���M�C($ن�א	�+(מ�א9ول�����
!�و��א	<����'	���	ط	
��	���ل�!�و	���!د��د�


و������ن�א	!�و	����������)���ل���%��!���	'����
��ن�	���و��ود�$,��8ص��	<���ن������..�وא���!������+و+
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 ا علي فرص صحته وهذ

��������������#tHR�"#
?�h#$0(و68"��#=�{�א��?�F�;�
l� �"(���1%���26��(א�y��/=ل�%$8�2ن�א�
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��Jא���)��و/�(.!!�

 فلو كان من اجلناة 
أو يكشـف ) عرفـهطالمـا قـرر بأنـه ال ي(رح له باسمه  لم يصلوجده ملثم أو يحمل سالح أو 

فهو األمر الذي يؤكد وبحق انقطـاع صـلة المـتهم .. أما وأن أيا من ذلك لم يحدث .. وجهه إليه 

 .الثاني بالواقعة 

 امسة احلقيقة اخل
���������������
���.�.و
�5�ض��C!��$��وאل�א	��+(מ�א�9ول�������..�$���و������ق��+�Cل���"�א	!������א	
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 وليس أدل علي ذلك
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٤١

�;��J�6�ca6وאH=;�؟؟���.�

 احلقيقة السادسة 
&���ل�
�	��ط������وذ	����!�������������
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 ثم يعود ليزعم 
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 ملا كان ذلك
يضـــحي ظـــاهرا وبجـــالء تـــام أن أقـــوال المـــتهم األول افتقـــرت .. مـــا تقـــدم ومـــن جملـــة  

للمصداقية وعلي األخص فيما أورده بشأن المتهم الثاني ، بما ال يجوز التعويل عليها ولـو علـي 

 وبذلك يضحي هذا االتهام قائم بال سند أو دليل بما يسـتوجب القضـاء ببـراءة ..سبيل االستدالل 

 .المتهم الثاني منه 

 ثامن الوجه ال

لعـدم ابتنـاؤه قـد أفسـد يف االسـتدالل أمر اإلحالة الصادر عن النيابـة العامـة أن 

فيما خيص املتهم الثاني علي مثة دليل مادي معترب علي اشـرتاك هـذا املـتهم 

ممـا يعيـب هـذا .. كما شاب حتقيقات النيابة العامـة قصـور شـديد .. عة يف الواق

 .االتهام برمته ، ويقطع برباءة املتهم الثاني منه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة .. بداية 
 الـتـي وجـمـع االســتدالالت بالبـحـث عـلـي الـجـرائم ومرتكبيـهـا الضــبط القضــائييـقـوم ـمـأمورو  

 .زم للتحقيق في الدعوى تل

  علي أن ٣٤كما نصت املادة 
أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد ..................... لمــأمور الضــبط  

 .علي اتهامه دالئل كافية 
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٤٢

  علي أن ٣٥/٢وكذا نصت املادة 
ت دالئـل كافيـة إذا وجـدوفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ، ....................  

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 

 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

  علي أن ٦٣وأيضا نصت املادة 
بنــاء علــي فــي مــواد المخالفــات والجــنح أن الــدعوى صــالحة لرفعهــا إذا رأت النيابــة العامــة  

 .الخ ..............وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة ي جمعت ، االستدالالت الت

  علي أن ١٥٩قضت املادة .. وكذلك 
يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـة أن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

  ذلكملا كان
 ���������������������!�C	,��ع���د�א,�+�ط��	מ�$ن�א��+�D?��
و�ن�8?ل���	��א	�Cوص���5�$א	ذ���+��Qو
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������������א	!��..�����������
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�#��د�4�J#V=/#��8و���������������������kא�#Sدون����/�
lא���Eu�2(Rאق��8?��و8ن���Sم� ��H)��א�و
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��.��א-�H)�� �)�10ن(��2$%���k	��7א���Sم�א�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 

��S�y=/��א�د)��و8ن��ESن�Q_,�א)��#��3Vوא�د)#��8�h���������������(��#@?��#/��S�5��#�k�)ن�/�


��Q�o �h_,�א�@��)���و?�=א��א)��� ��،�و8ن�/�Eن���א����yوא�����7"�)$��� ��8و���R?��א)

�I?א����/Rود�א)���6ن�=H�5�D(ذ�y���.א��dع����7$aא�

 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (
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٤٣

 كما قضي بأن 
المختلفـة ، أدلتها أو عناصرها  أن تستخلص الواقعة مـن لما كان من حق محكمة الموضوع 

قائـمـا ـفـي أوراق وأن يكـون دليلـهـا فيـمـا انتـهـت إلـيـه إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ـسـائغا 

فـإذا اسـتند الحكـم مـن أوراق الـدعوى ، أسـس صـحيحة  األحكام يجب أن تبني علـي فيالدعوى ، 

إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات ، فإـنـه يـكـون معيـبـا البتـنـاؤه عـلـي أـسـاس فاـسـد 

فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتـداعا للوقـائع بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 . الخيال وانتزاعا لها من

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 ذلك ملا كان 
ـة مــا تقــدم   ـو هــذه وتطبيقــه علــي أوراق االتهــام الماثــل يتضــح وبجــالء تــام .. ومــن جمـل خـل

ٕواثبـات اشـتراكه فـي الـراهن فـي حـق المـتهم الثـاني األوراق من ثمة أدلة كافية علي إثبات االتهـام 

ثمة دليل معتبر وقصرت في تحقيقاتهـا  عن تقديم عجزت النيابة العامة محله إذالواقعة المزعومة 

 .قائم بال سند ويخالف الحقيقة قصورا يجعل هذا االتهام 

 إذ أن الثابت أوال 
)�و�ذא�א	��+(מ�א�9ول����(؟؟؟؟؟/�$ن�א	���
��א	&���������
�	+!��ق��"�א	�+(מ�א	<����������� 
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�����!د��
(��'	��!د�א	
ط?ن�.�

  من الدستور علي أن ٥٤فقد نصت املادة .. بداية 
ال يجوز  ، وفيما عدا حالة التلـبس ، ال تمس ، وهي مصونة الحرية الشخصية حق طبيعي

ـبــأمر قضـــائي مســـبب ســـه ، أو تقيـيــد حريـتــه ـبــأي قـيــد إال  ، أو تفتيشـــه ، أو حبالـقــبض عـلــي أـحــد

  .يستلزمه التحقيق

، ويمكـن مـن مـن تقيـد حريتـه بأسـباب ذلـك ، ويحـاط بحقوقـه كتابـة ويجب أن يبلغ فـورا كـل 

إلي سلطة التحقيق خالل أربـع وعشـرون سـاعة مـن وقـت  وأن يقدم  ، فوراهوبمحاميبذويه االتصال 

 . تقييد حريته 

 مـع  ، فإن لم يكـن لـه محـام نـدب لـه محـام ،حقيق معه إال في حضور محاميهوال يبدأ الت

 .وفقا لإلجراءات المقررة في القانون  المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة ، توفير
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٤٤

  من قانون اإلجراءات اجلنائية بأن ١٢٤ويف هذا اإلطار قررت املادة 
 يهـا بـالحبس وجوبـاوفـي الجـنح المعاقـب عل يجوز للمحقق في الجنايـات      ال

 إال بعــد دعــوه أو يواجهــه بغيــره مــن المتهمــين والشــهود، أن يســتجوب المــتهم 

 .............. محاميه للحضور 

لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعـد دعوتـه ، وجـب علـي ٕواذا      

 ............ المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا 

 حمكمة النقض بأن ويف هذا الشأن قررت 
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 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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٤٥

 أضف إيل ذلك مجيعه 
 إجراءات ١٢٤أن االستثناء الوحيد الذي أورده المشرع من وجوب تطبيق المادة 

 !!!!هو حالة التلبس أو السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة.. جنائية 

 وحيث أن الثابت باألوراق 
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 ا كان يستوجب وهو م
حـتــى ـمــع الـفــرض بوجـــود غرـفــة الســـادة المحـــامين مغلـقــة وعـــدم عـلــي الســـيد المحـقــق 

فقـد كـان عليـه إرجـاء التحقيـق .. استطاعته انتداب محام للمتهم الثاني وفقـا للدسـتور والقـانون 

فإنـه .. وبـال مبـرر .. أمـا وأنـه لـم يفعـل .. لصباح اليـوم التـالي حتـى يـتمكن مـن تنفيـذ القـانون 

 .يكون قد خالف القانون بما يبطل التحقيقات ويهدر أي دليل مستمد منها 

 كما أن الثابت ثانيا 
و
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 كما ثبت ثالثا 
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٤٦

�����������1�#a�S�"H�#t/R�c$#���#?����2$%..�����������������#?��(א��# ��
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  وأيضا فالثابت رابعا 

5�(���D��1א:�+��ل�'	����ن�א	!��د%�	�&�����أ ��M	�1	����+���ن�א	���
��א	&����	מ�+
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&��د�'ط��?ق�א���19���א	�������������C�8����)+)������ز��1מ�(�����د��א	�������1	�����1	����א��9�ض�وو
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 ومجاع ما تقدم وغري الكثري 
���+و�>�1	����א	���
����א:�+����ل�	�&�����������ن��..������������0א9�������$���و�� +������

�%!�

ط�א	����M�	��א�D+	��א	�&�����)�؟؟؟؟؟(א	!�د%��و�א�$و�
�	�	�ل�+V
�.$و��0�;�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص علي أن ٩٠السيما وان املادة 
ت حاـلـة األمكـنـة ينتـقـل قاضــي التحقـيـق إـلـي أي مـكـان كلـمـا رأي ذـلـك ، ليثـبـ

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

���1ن�ذ	���������������� ���(�و�א��9��א	�ذ@������..�و��و�وא��>�1	�(���������..�$���و$ن�א	���
��א	&�������د�$�

�.�&�>�+!����+(��و��!د��
(��'	��!د�א	
ط?ن�

 وكذلك فالثابت خامسا
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٤٧

 قد ثبت سادسا .. ويف ذات السياق 
א��9��א	�ذ@�	�מ�����..�$ن�א	�����1	����د�$���
Eن�א	�����א�+و	وא�����1	����+��5א	�!�ول��������������


�"���..���0מ�$���د	�ل�
�	�Lא	8طو���وא9����������..+و	���א	���
��א	&����<���א�+��מ������++
'ذ�$����

ن�א	وCول�'	��א	�����א	!�����ن����M+�)	ذא�א�.�

 إال أن اZني عليه 
.. قد تعمد تجهيل نوع الهاتف المحمول الذي يزعم االستيالء عليه ورقـم شـريحة الهـاتف  

ب علـي النيابـة وضـعه فـي وهـو األمـر الـذي كـان يجـ.. حتى تعجز الجهات المسئولة عن تتبعـه 

بالمعلومات الكافيـة لتتبـع هـذا الهـاتف أو اسـتبعاد المجنـي عليـه االعتبار واإلصرار علي إمدادها 

ــات المزعومـــة للواقعـــة  ــة اإلثـب ــم تفعـــل ممـــا يقطـــع بالقصـــور الشـــديد فـــي .. مـــن أدـل إال أنهـــا ـل

 .التحقيقات

 قد ثبت سابعاوكذلك ف

� ����I?��Q�����"#0/=/"�و�=?�"����	� �"��5-8د8���U��Xن�א�&�%$�"������B�#4א�"�"#���ESو�"�


�;��S=وא�%$�"� = �Ddא������������7$lن�א: �y%������3..�(���ز���S�2$%��?��(א�� ��
و �)��8�J	���א)

�"$����B1�R�J���"�$%�¨0(א�cdE(א)"�$%�cdE(�3א���S�"tk��yn�.�(�

 ورغم ذلك 
ـ قراراتـهـا والـتـي ـلـم تنـفـذ ع النياـبـة تنفـيـذ ابـلـم ـتـوالي أو تـت

الفـعـل مـمـا يقـطـع ـبـأن للواقـعـة صــورة مـغـايرة تماـمـا لـمـا ب

 .في أقواله ) المجني عليه(أورده السائق 

 ملا كان ذلك
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�������##�=$(��##���(�´�I##%�1##tk�،��##��$%�h##4وא��##Q��##م���##��(א�I##%���)�##@?Rא)��?##��،�و��## ��
א)

����א���Sم���Hل�א����yא)���26دون����8د)��������������PVوא)���6?��Rא�($#"�?#��3$#"����..�ن�،�و_Qو

���tو¯S�B1##�م� #�אB;�א�#�������y/..�א�د)��وא)�א�oQא���V.����68א)_(��Q�5_,�א�_(�;��������

�"�(R�=
@?��Q��U�Jm��א.�

 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

 
 

٤٨

 بناء عليه

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
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