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  جنايات  حمكمة

 دائرة جنايات 

 
��ذ
	�����د��ع�

 ��د����ن�

 

 

 ...................... / السيد 

   أول متهم       ............./ وشهرته 

 

 

 ضـــــــــــــــد

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

  جنايات      لسنة      وذلك يف اجلناية رقم 

  كلي     لسنة     رقم بواملقيدة 

                                                                     -/ -/-دد لنظرها جلسة واحمل
�
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��א��و�وع

�:ة متهمين آخرين هم بععن سفضال ........ ./ األول  العامة المتهملنيابة اتهمت ا 
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ........................... 

- ............................� 

 :أرتكبوا ما يلي  ... محافظة – .... بدائرة مركز -/-/-بزعم أنهم بتاريخ 

 املتهمون مجيعا 

بـأن ..  عمدا مع سـبق اإلصـرار والترصـد – ........................... / قتلوا المجني عليه

) مسـدس( لهـذا الغـرض سـالحا ناريـا مششـخنا وأعد األول مـنهم، بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله 
 وـمـا أن ظـفـر ـبـه األول،  فـيـه ه علمــا بتواجــدالمــتهم الثاـلـثوتربصــوا ـلـه فــي المكــان اـلـذي أحــاطهم 

 فأحــدث إصــابته هلــقاصــدا قتن نــاريين مــن ســالحه النــاري ســالف البيــان حتــى أطلــق صــوبه عيــاري
والذ بــالفرار مســتقال دراجــة ناريــة قيــادة الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي أودت بحياتــه 

 حال تواجـد المتهمـين مـن الرابـع وحتـى األخيـر علـي مسـرح الجريمـة محـرزين ألسـلحة المتهم الثاني
 .شد من أزره  لل)بنادق آلية(نارية 
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 املتهمني من الرابع وحىت األخري 
 حــال كونــه ممــا ال يجــوز التــرخيص )بندقيــة آليــة(أحــرز كــال مــنهم ســالحا ناريــا مششــخنا  . ١

 .بحيازته أو إحرازه 
مما تستعمل علي السـالح النـاري سـالف البيـان حـال كونـه ممـا ) عدة طلقات(أحرزوا ذخائر  . ٢

 .ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

 املتهم األول 
  .)مسدس فردي اإلطالق(سالحا ناريا مششخنا  بغير ترخيص أحرز  -١

اسـتعملهم علـي السـالح النـاري سـالف البيـان حـال كونـه غيـر  " عدد طلقتـين"  أحرز ذخائر  -٢
 .مرخصا له بحيازته أو إحرازه 

 بناء علي هذه االتهامات اجلزافية التي ال تصادف الواقع واحلقيقة و

 ي حمض ختمني وافرتاض من عنديات النيابة العامة والقائمة عل

����������	
����م������..��א�����������������������������א�و'��&���$%���$�#�و��!�� אد�א
�.א� א5د�7$�6و5אق�و3$��א����12א�&�'�0א�)/���(#�.����د���-�+,+��*�()��

�א�و�����

بمحضـر محـرر مـن ي اسـتهلت فيما أسـفرت عنـه األوراق التـتتلخص واقعات االتهام الماثل  

 :والذي قررت من خالله.. بسراي النيابة ..  صباحا ٩ر٤٥الساعة  -/-/-بتاريخ النيابة العامة 

�5�?���1س�$ א$���=>��������������;�: ���89إ ��@AB..ق�6.�/5���7-�����1ل������D�'B�9 د� $�
���ED+���1F�75א��+���*�?�������	���
*���������J�K�������.��%-����L�MאG����B�..����������������H���Iאل�א

�.دא�1�0Aم�א�P�A���<Qא�&��Oא�)�$��..�../��+;�.
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 فعلي الفور انتقل 
رفقـة سـكرتير التحقيـق إلي حيث مكـان الواقعـة .. محرر المحضر السيد وكيل النائب العام  

أفـرد (كما تبـين وجـود جثـة مسـجاة علـي ظهرهـا .. وجد تجمع كبير من األهالي ولدي وصوله .. 
بالمحضـر رقـم .. ..الضـابط بمركـز شـرطة .. ../ السيد الرائـد ه وتقدم إلي) محضر مستقل بوصفها

 . الثابت من خالله  -/-/- المؤرخ .. أحوال ..

�	�#�.����ذ���א���S+�������������#��5..�../�א�H�I.�+�;�����$3ن���..����,�U��..
و���א���1Bאز���$	����א��	�0א�%���،�وא��Yوع��Wא��	�B��V5..�..��0دא

�7/Aوذ�\D*.��
 مقــررا بــأن ..مــأمور مركــز شــرطة .. ../  محــرر بمعرفــة العقيــد أنــهوثابــت بهــذا المحضــر  

شــقيق (.. ../ جنــي عليــه المــذكور قــام بتســليم نفســه علــي أثــر اتهامــه مــع آخــرين بقتــل المــدعوالم

 ../ ٕواصابة المدعو ، )المتهم األول حاليا

 وبناء علي ما تقدم 

������5����5.�ض��  ��
����L&�\�-� م����.���א�,+�$���א�%�)�א�HI.�+;���1+�(�א�−/−/−
���م(��)�.�W*�.��و���1�b-5و�aא� א�%��=�J�0א�א

 مســـاءا ١٢ر٣٠ الســـاعة -/-/-واقعـــة وبـــذات تـــاريخ الهـــذا 

ـقــد ـحــررت محضـــرا .. / كاـنــت ـشــقيقة المجـنــي علـيــه الـمــدعوة 

  زعمت من خالله .. ..بمركز شرطة 

  ../بقتل شقيقها المدعو.. .. ، .. ، .. ، ../ بأنها تتهم كل من �
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 وأردفت قائلة
شـقيق ( ../ قتـل علـي أثرهـا المـدعو.. بأن هناك مشكلة بين عائلتها وعائلة سالفوا الذكر  

بتسـليم وقـد قـام شـقيقها .. ه تلـبق) المجنـي عليـه حاليـا(وقد تـم اتهـام شـقيقها ) المتهم األول حاليا

) علـي حـد زعمهـا(فوجئـت وأثنـاء عرضـه علـي النيابـة واليـوم .. لعرضه علـي النيابـة العامـة نفسه 
 .بقتله .. بقيام سالفي الذكر 

 واستطردت زاعمة
علـي بالشارع وأن المذكورين قاموا بهذه الفعلة بأن هذه الواقعة تمت أمام جميع المتواجدين 

وبــاقي  ..  " المــتهم األول "ثــم زعمــت بــأن قاتــل شــقيقها هــو.. إثــر الخالفــات المــذكورة ســلفا 

  .!! المتهمين قاموا بتحريضه

 ثم قالت 
ولم تـدع بـأن بـاقي المتهمـين هـم مـن أمـدوه .. بأن المتهم األول استخدم في الواقعة طبنجة  

 .!!! بمكان الواقعة أو أنهم كانوا حاملين لثمه أسلحة ؟أو كانوا متواجدين بهذه الطبنجة 

..  الســاعة الواحــدة مســاءا -/-/-وبــذات تــاريخ الواقعــة هــذا 

 -: الذي قرر بأنه ../  ألقوال الرائد استمعت النيابة العامة

 عرض المتهمين علي النيابـة ليـوم الواقعـة وكـانوا جميعـا يسـتقلون سـيارة المعين في مأمورية 
ـزال المتهمــين  ..التــرحيالت  ـي ســمعه صــوت .. المــدخل الغربــي للمحكمــة أمــام وحــال إـن ـاهي إـل تـن

 .طلقين ناريين متتاليين 

 وعلي وجه السرعة توجه 
ــ  ــي ـب ــه .. وهنـــا ..  الســـتطالع األمـــر اب المحكمـــةإـل ــي علـي  ملقـــي علـــي ../ أبصـــر المجـن

خلـف الشـخص يقـوم بالعـدو  ../ أمـين شـرطة يـدعي كما أبصـر األرض جراء إطالق النار عليه ، 
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 جلباب كحلـيوكان يرتدي ) من ظهره(وأبصر هذا الشخص من خلفه الذي أطلق األعيرة النارية ، 
 .وقاما بالهرب ) خلف أخر(دراجة بخارية ثم استقل مستقيمة اللون ويجري بطريقة غير 

 واستطرد زاعما 

 ��D��Uאم�א��c	��*ن����\$���3;����1ول�א���B�dc��Yא��eذ����P��+� 	��;��$ص����gא�V5���,א��
�.א�5�Yع�$�
��75وو9 د�* ق��V5�h:>�ن�א� א�%���1ل�دون�א*	%���;���DU\�אزد�1م�

+�*$�*ن�(�دמ�)��$%��و�%$�'%��� ذ���מ�����������%�����$$#د	�א"!�	�� ����ذ��א�وא������	�������:����و����(


ن��ذא�א����ط��و#ودא����وא�������א.)ل�؟*.(!�

 وعقب ذلك 
 قــام بإعــادة المتهمــين إلــي ســيارة التــرحيالت وقــام بإخطــار مركــز الشــركة إلرســال قــرر بأنــه 

وهــو ( .. / مــدعوالمجنــي عليــه بالالــذي كــان يجمــع الكالبــش الحديــدي ثــم قــام بفــك .. تعزيــزات 

 .)ص مقبوض عليه في اتهام أخرشخ

 وأضاف بأنه كان برفقته كل من 

- ��'�i����/...�
- ���j��/�A�/... 
- ... 
- ... 
- ... 

�#�	� �Y.��%$5د���.�;%���ن� ���� .. .�
,�#�א� /..)��k$D<$� א�����Vن��+�א
;+�.�HIא�l�)�.وא��1
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 )١(ملحوظة هامة 
�ذא����7(ن�!!�..��../�#'��(�*��*د(��+�ق�و�		��4ن�א��$%מ�א�ذ�3
�ن���*د����א���

��و#ودא� 
ن*� ��מ �'8� 9*�� �א�	وא*� :�$� 
ل� ��(� �(دמ �;�+� �'		�� ��
� <�$*+� �'8

��+�+8����.���وא�

 )٢(ملحوظة هامة 
)�א��$%מ�א.ول(و(ن�8و)�=�א��$%מ�א�ذ��3		��!4'��8'��8ط�ق�א��*�	*ن�א�'�	**ن��

���		��4'���)*	�א������و��$�<�א��دن�و*	$د3		�� ���� 
����(���א�'�*ض�$�����@���#�

�א��$%מ�8'��	#ل��+ن� א�!��د�א�ذ�3
�ن���*دא����א��#'��(�*��وא�ذ��3		�8ن�8و)�=��ذא

�.وطو*ل�א������

 كما قرر صراحة 
بأـنـه ال يعـلـم .. ـثـم ـعـاد وـقـرر .. ـبـأن معـظـم أـفـراد الشــرطة الـمـرافقين ـلـه شــاهدوا الواقـعـة 

..  سوي بعد ارتكاب الواقعـة وأثنـاء هروبـه وأبصـره مـن ظهـره شخص مرتكب الواقعة ولم يشاهده
 .وال يعرف هوية المتهمين وال أرقام الدراجة البخارية 

 كما أضاف

كـان عاقـدا  ما إذا كـان مطلـق األعيـرة عليـه وال يعلم.. برأسه بأن المجني عليه أصيب 

 .النية والعزم لقتله من عدمه 

العامة ألقوال شقيقة المجني تاريخ استمعت النيابة الوبذات هذا 

 .   التي قررت ../ عليه 

وعند .. عليها ) المجني عليه(حيث كان مقرر عرض شقيقها إلي النيابة بـأنها توجهت  
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وكان /.. زعمت بأنها خاصة بالمدعو .. وصولها إلي مركز الشرطة شاهدت سيارة حمراء اللون 

 .) المتهم الخامس( ../ معه المدعو 

 مةملحوظة ها
��Aد�(د����	و
�8ن�א��ذ �دמ�)�$%��((���א�	Bמ��ن��A		ذ�:�و�� �د�� ن��8وא�%�

�Cא	א�����	دل�('%��8ن�א�+*��و(دמ��!��د$%����وא���� 8�Eن�א��A��D�ن��8وא�%��א�$���מ�$


�ن��%���$%מ�وא�د���ط�و�و�א��$%מ�א��G�س�و����!Gص�GH	��*س��ن���ن���%$	
א�$��ذ

� �א��$%�*ن �א.. ��)� 
�ن�وذ�:� �א�+*�	� ��4ن Aد	8و� �א�$� A�*	�$א�� ��ن ����$� �'�*ض

�	*G.א��א��� �	א��$%�ون��ن�א���%��$+*.�

 كما زعمت 
ـأن هــذين الشخصــين عـلـي خــالف مــع عائلتهــا   ثــم توجهــت بعــد ذلــك إلــي مقــر النيابــة .. ـب

كـمـا . .وـبـدأ المتهمــون يهبطــون منـهـا .. وهـنـاك شــاهدت ســيارة الـتـرحيالت واقـفـة أـمـام ـبـاب المحكمــة 

يـنـزالن .. شــخص أخــر ) الكالـبـش(ومعــه ـفـي ذات القـيـد الحدـيـدي ) المجـنـي علـيـه(شــاهدت شــقيقها 
 .من سيارة الترحيالت 

 وهنا زعمت 
بأنها شاهدت المتهم األول حال إطالقه أعيره ناريـة مـن طبنجـة كانـت لديـه علـي شـقيقها  

 .ثم هربا من المكان ) .. انيالمتهم الث (../ ثم جري وركب علي دراجة بخارية خلف المدعو.. 

 وعقب ذلك قامت باالختباء 
وزعمت بأنهـا .. ثم توجهت إلي مركز الشرطة وقدمت بالغ !!!! خشية إطالق النار عليها 

 :ما وقررت بأنه.. وقررت بأنها شاهدت المعتدي علي شقيقها .. كانت بمفردها 

?���م�$D'mق�א�,��5.�+;�..�א
	�#�א6ول� -� Jو.�
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-  .�
 .وJ �א�����Vن�*�(!�א��5א��9א�&5�c-��)�א
	�#�א�����n(..�/�א

 أما عن دور كال من 
فقد قررت بأنها شاهدتهما في السيارة الحمراء وانتابها الشك في .. في الواقعـة  .. .. ، .. 

 !!!.ثم قررت صراحة بأنها لم تشاهد أيا منهما أمام النيابة ولكنها تتهمهما ؟!! حدوث شيء 
8'��+*+$�*ن��*�����د�(�دמ�)����#���ع�$��:�א�	وא*����*�����������������9$#د	�א"!�	�� �������:����و��(

�).�و�מ�$!��د���8)���7وא���+*$�>�(دמ�و#ود��ذ��א�+*د���

 زعمها بأنها رأت الواقعة برمتهابدليل أنها علي الرغم من 

 إال أنها لدي سؤاهلا عن عدد الطلقات التي أطلقها املتهم األول 

 ي شقيقها أجابت عل) حسبما تزعم(

  "شـــــــــــرفمع" 
 ���������������+��Y$�� .G
�%�#��-?�א*	���Eא�@����Eא������3$�E5�������..������;��3$�E5�������,<و�

�!!!.��ن�-����p	�;�؟

 ووصفت مالبس املتهم األول 
.. وكانـت المسـافة قريبـة جـدا بينـه وبـين شـقيقها .. "  أسود مخطـط" بأنه كان يرتدي جلباب 

هـذا بـرغم أنهـا سـبق وقـررت بأنهـا ال تعلـم أيـن اسـتقرت " (ضربه في وشه "  بأنه وعادت وقررت

 !!!!) .الطلقات 

استمعت النيابـة العامـة ألقـوال المـدعو ) -/-/-(وبذات التاريخ 

ـ (../  ـذي كــان مقيــدا بــذات الكالـب / ..  مــع المجنــي عليــه شاـل
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 فقرر  

.. مجـرد دخولهمـا مـن بـاب المحكمـة وب..  مـع المجنـي عليـه بأنه هبط من سيارة الترحيالت
وأثناء ذلك قام الشـخص المـذكور دفعه خفيفة دفع هذا الشاهد فقام ب" مرحبا " فوجئ بشخص يقول 

ثـم  .. بإطالق عيارين ناريين في وجه المجني عليه الذي سقط علي األرض داخل بـاب المحكمـة
 .ولم يفق سوي في سيارة الترحيالت ) الشاهد(اغشي عليه 

 رد هذا الشاهد قائال واستط

 ���������;+�.�HIא�O�L��Vא���dcYא��r�%-���;�3$�..�������;�<�i�#��%-�;�,<��3;����..�و�$�;��Lوو

�����������.�V���0،�	 *�Mא�&,+���،����s،�و��ن�-�- '�،�"�����O�&�9و"�.�

 وعن السالح 
ن فـي وجهـه مباشـرة ومـوأطلـق منهـا عيـارين نـاريين طبنجـة المستخدم قـرر بأنـه عبـارة عـن 

 .مسافة أقل من متر ونصف تقريبا 

 وأضاف مقررا 
وأردف ـبـأن أـحـد أمـنـاء الـشـرطة .. بأـنـه ال يعـلـم قصــد الـقـائم بالتـعـدي عـلـي المجـنـي علـيـه  

 !!!!!!!!!!!. هرول وراء هذا الشخص ../ يدعي 

اســتمعت النيابــة العاـمــة  .. -/-/-وبــذات التــاريخ أيضـــا هــذا 

ه تتـبـع الـمـتهم األول وـلـم  المزعــوم أـنـ../ ألـقـوال أـمـين الشــرطة 

 فقرر .. يقم باللحاق به 

.. ../ـكـان الراـئـد الـتـرحيالت ـلـدي وصــول ســيارة  .. .. عـلـي محكـمـة أـنـه ـكـان مـعـين حراـسـة 
أول خـطـوه داـخـل ) ومــن معــه(وـلـدي دخــول المجـنـي علـيـه .. ) اثـنـين ، اثـنـين(يرســل إلـيـه المتهمــين 
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وـقـام ذـلـك الشــخص ـبـإطالق عـيـارين .. ـلـف مــن الخ.. ../ ـقـام شــخص باختراـقـه والخفـيـرالمحكـمـة 

إال أنـه  .. فقام بالعـدو خلفـه.. في اتجاهات غير مستقيمة ناريين في وجه المجني عليه ثم هرب 
 .استقل دراجة بخارية وهرب فلم يلحق به 

 وأضاف قائال 
لـم يتحركـوا خشـية المتواجـدين الذي حاول اللحـاق بـذلك الشـخص حيـث أن كـل بأنه الوحيد  

 !!.وم ذلك الشخص بإطالق النار عليهم أن يق

 وعن وصف ذلك الشخص قرر 

�/p��;�3$د��و������������������ �*��O��&�9و�����.�V����،�و���sא��� ن�،�وv	���uא�&,+���،�-�
�M@w�..��x,&'�;%,���.+��W�?-5و9;�א�HI.�+;�٩و��ن��!�'�����. 

 وأضاف 
م والنية علي قتل المجني عليه مـن وما إذا كان عاقد العزقصد ذلك الشـخص بأنه ال يعلم  

 .كيف علم بمكان تواجده عدمه ، وال يعلم 

ـة العامــة أ .. هــذا ـت النياـب  حــرزت فــارغين لطلقــين نهــاوقــد أثبـت

  ملي كانا بجوار جثة المجني عليه ٩ناريين 

 صباحا استمعت النيابة العامـة ألقـوال الخفيـر ١١ر٤٥ الساعة -/-/-وحيث أنه بتاريخ  

 وقرر  .. .. /النظامي 

بـجـوار ـبـاب  .. ../ وأثـنـاء وقوـفـه ـمـع الراـئـد  ..أـنـه كــان معــين لنـقـل المتهمــين إـلـي محكمــة  

فوـجـد المجـنـي علـيـه فنظـر ـفـي اتجـاه ـبـاب المحكـمـة ـسـيارة الـتـرحيالت ـسـمع صــوت طلـقـين ـنـاريين 

ولـم .. ي فقام علي الفور بإعادة باقي المتهمين إلي سيارة الترحيالت مـرة أخـر.. واقع علي األرض 
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 . يري الشخص الذي قام بإطالق األعيرة النارية

 وأضاف بأنه 
نـوع  بأنـه ال يعلـمكمـا قـرر .. قـام بمالحقـة ذلـك الشـخص  .. ../  أمين الشـرطة سمع بأن 

 .السالح المستخدم في الواقعة 
�$د��%��:����و���(� *�E��*)��+א�!%�د�����)�ن�א�وא�>�8ن��ذ

 وأقر املاثل 

�/��p��3 5-����$ ��9 د�
3���z���Jא����W)���%{�-���א�و.�����|�� �}��/�)�=���0א� א�
U& ق�.�

 قرر   .. أمام النيابة العامة ./ وبسؤال الخفير النظامي .. هذا 

ـه كــان معــين خدمــه داخــل ســيارة الـتـرحيالت ب ولــدي وصــول .. لتــأمين إحــدى المتهمــات أـن
عـدم ب.. / ثـم أمـرهم الرائـد .. اخ سمع صوت ضرب نـار وصـر.. السيارة وبدأ المتهمون في النـزول 

 !!!!!.ثم عادت السيارة إلي مركز الشرطة .. وأعاد المتهمين الذين كانوا نزلوا النزول 
������..����מ�*
��ن��و#��ود����وא������8)���7../�+��*$�*ن��*���������د�8ن�א�	א���د��:����و�����(�

��.)*�ط����دמ�)����8وאل��ذא�א�!��د

.. يق المجـنـــي علـيـــه  ـشـــق../  تـقـــدم الـمـــدعو-/-/-وبـتـــاريخ 

 بشكوى إلي النيابة العامة وبسؤاله فيها أجاب باألتي  

قتـل فيهـا شـقيق المـتهم األول ) حاليـا(أنه علي أثر مشاجرة بين عائلته وعائلة المتهمـين 

وـتـم تحرـيـر محضــر ـبـذلك وظــل بقـتـل الـمـذكور ) المجـنـي علـيـه(وـتـم اتـهـام شــقيقه ـطـارق .. حالـيـا 
بإقـنـاع المجـنـي علـيـه ) ../ الـمـدعو( اآلوـنـة األخـيـرة ـقـام نجــل عـمـه وـفـي.. المجـنـي علـيـه هــارب 

بنـاء  -/-/-وبالفعـل توجـه إلـي مركـز الشـرطة يـوم الجمعـة .. بأن يقوم بتسليم نفسه للشـرطة حاليا 
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 بتهديـد العائلـة األخـرى بعـدم المسـاس بـه ٠٠/ وبعـدما قـام المـدعو .. علي اتفاق مع رجال الشرطة
  .أثناء تسليم نفسه

 الفعل مت تسليم اkني عليه ملأمور مركز الشرطة وب

 مع التنبيه بأنه مرصود ومهدد بالقتل مبا يستوجب محايته 
 دون زعمـا بأنـه فـي اليـوم التـالي ـتـم ترحيـل شـقيقه مـن مركـز الشـرطة إلـي المحكـمـةواسـتطرد  

أنهــا مــن  مــع خــارج المحكمــة كمــا أن ســيارة التــرحيالت أنزلــت المتهمــين  ..حراســة مــن الضــباط 
وكل الخدمة المعينة علـي هـذه السـيارة كانـت مـن األفـراد فقـط ولـيس .. المفترض تدخل المحكمة 

 .بينهم ضابط 

 ) قررحسبما (كله ونتج عن ذلك 
وقـرر ) .. علـي حـد لفظـة(بعلم رجال الشرطة الذين باعوه ) المجني عليه(أن تم قتل شقيقه  

ولـه عالقـات مـع يتـردد علـي المركـز بصـفة مسـتمرة ..  )المـتهم الثالـث( ٠٠/ بأنه علـم بـأن المـدعو

أنـه علـم بـأن المـذكور .. وقـرر أيضـا .. وانـه بلطجـي ويعمـل مرشـد .. المأمور وضـباط المباحـث 

ثـم توجهـا  .. ٠٠/  صباحا وتقابل مـع مخبـر يـدعي ٧في ذات يوم الواقعة الساعة ذهب للمركز 

 الوقت حتى علم بأن المجني عليـه سـوف ومكثوا لديه لبعض) في المباحث (٠٠/ لضابط يدعي 

 .يرسل إلي النيابة 

 وعقب ذلك 
ألنـه كـان غادر المذكور مركز الشرطة وأبلغ أهليتـه حتـى يقـابلون المجنـي عليـه عنـد النيابـة  

 .وبالفعل تم قتل شقيقه  .. د ضابط مع المأموريةجيعلم بأنه لن يو

 )مقدم الشكوى(وأضاف املذكور 
كما يتهم ) .. ..وشهرته  (.. ، .. ، .. ، ..(قيقه ولكنه يتهم كل من أنه لم يري قاتل ش 
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 .بالتواطؤ مع أنفي الذكر .. /  ، وشيخ البلد ..،  .. ، .. بالكامل ، ..مركز شرطة 

 وأردف قائال 
كمـا أنـه اسـتعمل طبنجـة ، كمـا سـمع بأن المعتدي علي شقيقه هو المتهم األول ، أنه سمع  

أن المــتهم كـمـا ســمع بأنـهـا اســتقرت ـفـي رأســه ، وأـنـه ســمع ـقـين ـنـاريين ، أـنـه ضــرب علـيـه طلـسـمع 
 ) ... ، و.. ، و..(األول كان معه 

 كما قرر 
كان مقيدا بيد أحـد رجـال الحراسـة ولـيس بيـد مـتهم ) المجني عليه(بأنه سمع بأن شقيقه  

همـين وكبـار رجـال  وأهلية المتالتواطؤ بين مركز الشرطةوقرر بأن ذلك دليل علي .. أخر كما قيل 
ليـكـون شــخص مقاـبـل شــخص وينتـهـي الـخـالف عـلـي .. عـلـي أن ـيـتم قـتـل المجـنـي علـيـه .. البـلـدة 

 .ذلك 

 ../ ومبواجهته بأقوال الرائد 

 ��������+���L�/��{א���6 אل��z���J��9 د�6ن����..������5$��3ن� �?��<-�~�M$���Sא�א����Jو�ن�
3 5-�������.&��75.?����אد�$�ون��&�ط�
�.�-���Y.���ذ��eو���5$3ن���0א
��G..�א

 واختتم هذا الشاهد أقواله

���م����	�������������$	 9+;�א�cא6ول����?�������'�i�G���و%�#��..و%�#�������95ل�
�;�+�i�0	����'א 	��$�#J/{א�&���و�b+i.�

ضــابط نـظـام بمرـكـز (.. / وحيـث اـسـتمعت النياـبـة العاـمـة ألـقـوال 

 فقرر باألتي  ) .. ..شرطة 

حيـث ) ../ كمـا زعـم الخفيـر(لتعيـين خـدمات المأموريـات الخارجيـة دمـه انه لم يكن معـين خ 



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض
 شريف محدي خليفة

 المحامي
 ماجستير في التحكيم الدولي 

 )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) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ١٥ - -  الجيزة                                  - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 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 

 

- ١٥ -

والـذي دون المأموريـة ) ةخدمـة ليليلـ (-/-/-حتى الثامنة صـباح يـوم في الخدمة ) بايت(أنه كان 

  ." ../ الشرطة " الخاصة بالمجني عليه هو أمين 

 وأردف قائال 
ــد  ــأن الراـئ ــي ../ ـب ــان عـل ــةرأ ـك قيـــد  الســـيد المحقـــق علـــي دفـتــر  وقـــام ـبــإطالعس المأمورـي

 :الذي قام باإلطالع عليه وأثبت ما يلي .. المأموريات 

�...����5������p��$����-5 3
�و�����..�א*��	�5�#א(����١٩٨#�������א�	&�J,�����ن�א*��	Dم�א
��'���i..�/���Aو��..�������p��$����,J�&	5-���������������١٩٩��א� 3
�����;�.����E���&KB�8א

����.�#���%�����	
?�א��א*��א
%+,��و��������J$,��-	���وא*	Dم�א�l+� 	א�,+�$��وא����
� �+�lא��א(���)�..���٢(..)�١(�E�&KB�#	-�~و�/..���'��i�������%:�eذ��E�&KBو����/
..�. 

 )أمحد عزمي(عاد الضابط املاثل وهنا 

 خـــرج علـــي رأس ../ ليقـــرر بأنـــه ال يعلـــم مـــا إذا كـــان الرائـــد  

ســـبب عـــدم توقيـــع ذـلــك كمـــا أنـــه ال يعـلــم !! المأمورـيــة مـــن عدمـــه 

 !!.الرائد علي المأمورية 
 طلـبــت النياـبــة العاـمــة إـجــراء تحرـيــات -/-/-وبـتــاريخ .. ـهــذا 

 .  حول الواقعة برمتها بمعرفة األمن الوطني 
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  -/-/-وبتاريخ 

 وقرر  .. ../ حضر املدعو

 بأنه لديه أقوال جديدة ستغري جمري التحقيق 

 قواله مقررا وبالفعل استمعت النيابة العامة أل

 ���'�i�G���?����	
3 �0����-5א%��.�+������$���B��Mא�,+�$��..�ن��?<-�~�..�
�?�א��א(���������������ذ����rD���eو��;�*&!�و�����������5�zא���Bو�M(������.����,$�/..���������،�و���;����../��،��א6

�z5��-���+دق���L�;א��#Uو���!�����;�����5 ل�אBא����������*�k@$�?�r�A.�
  وأضاف قائال

وـلـم يـكـن هـنـاك وعــدد أرـبـع خـفـراء فـقـط  ../ أن المأمورـيـة ـكـان عـلـي رأـسـها أـمـين الـشـرطة  

طلب منه القول بـأن هـذا الضـابط كـان ..  ../  المذكور في مواجهة الضابط ينوأن األم.. ضابط 

 .مع المأمورية 

 واسرتسل مقررا 
انــت مقيــدة بأحــد نزلــت أمامــه إحــدى الســيدات ك حــال النــزول مــن ســيارة التــرحيالت هبأنــ 

..  حتـى تـم قتـل المجنـي عليـه ثم نزل هـو والمجنـي عليـه ومـا أن دلفـا مـن بـاب المحكمـة.. الخفراء 
 .وتلك السيدة المذكورة شاهدت الواقعة برمتها لكن الخفير أخذها واعادها لسيارة الترحيالت 

 ../ ومبواجهته بأقوال اخلفري 

 اوأخذ أقواله.. / وطلب استدعاء المدعوة .. قرر بأنه يكذب  
 وعن موقع سيارة الرتحيالت 

وأن ـبــاب .. أمـــام البواـبــة المواجهـــة للمعهـــد األزهـــري  .. ـقــرر بأنـهــا كاـنــت خـــارج المحكـمــة
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 :وقرر صراحة .. السيارة كان في اتجاه المعهد وليس في اتجاه المحكمة 


�	���א������������������د��وא��ن�א������ن�א���س����و��وא��������

����אس�������دون�אن�������.�ون��و�

 حضـر إلـي ديـوان النيابـة العامـة -/-/-هذا وفـي ذات التـاريخ 

وـقـرر ـبـأن لدـيـه أـقـوال يرـيـد ) شــقيق المجـنـي علـيـه (../ الـمـدعو

 :اإلدالء بها وهي كالتالي 

فتوجــه إليــه فقــام بتعزيتــه فــي ..  لــه ..فــوجئ باســتدعاء مــأمور مركــز  -/-/- بتــاريخ أنــه
ه بأن الوضع الحالي أحسن من السـابق وأن راجـل سـقط فـي مقابـل راجـل وانتهـت ثم قرر لشقيقه 

وطـلـب مـنـه الـكـف .. وأـنـه وأشــقائه يســتطيعون اآلن مباشــرة أراضــيهم الـتـي كاـنـت جـفـت .. المـشـكلة 

 .علي تقديم شكاوى ال طائل منها علي حد زعمه 

ـاريخ حضــرت المــدعوة  ـه  (../ وـبـذات الـت ) شــقيقة المجـنـي علـي

 ابة العامة وقررت بأنها ترغب في إضافة األقوال اآلتية  إلي الني

��7��� 9 د���7�?<��~���������������E��S1א� א�%���و�������a��1ل���1و����.,��א�,+�$��א�%�
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���1و�aא
	�����1ل� .G
�.א� א�%��א

  السابقة وعللت أقواهلا
وأنهـا علمـت مـن النـاس بـأنهم ـمـن .. بـأن األشـخاص الـذين اتهمـتهم بيـنهم وبـين عائلتـهـا ثـأر  

 .قتلوا شقيقها 
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ـاريخ  ـي أـقـوال -/-/-وبـت ـة العامــة إـل أحــد  (../  اســتمعت النياـب

 )   المتهمين الذين كانوا بسيارة الترحيالت

وـلـدي وصــول .. فــي حكــم علـيـه للمعارضــة رحلين إـلـي المحكمــة  كــان ضــمن المــوـقـرر بأـنـه 
ثم نزل منها المجنـي عليـه ومعـه .. األزهرية سيارة الترحيالت إلي المحكمة وقفت في جهة المدرسة 

شـخص حتى أتي من ورائه .. وما أن دلفا إلي باب المحكمة الكلبش الشخص المقيد معه في ذات 
 .وأطلق عليه عيارين ثم هرب 

 وأضاف 

 �3$����?<-�~�;����dci�V����,J�;)و5א�V�9�..��M$�����-5 3
����~�->?�.����5س�א
�.و~�->?��1�V����,Jא*���lא�HI.�+;��و�1 �;�..�

 وعن وصف الشخص املعتدي علي اkني عليه 
واسـتخدم فـي ..  كحلـي مخطـط بقصـير القامـة ، ومليـان ، ويرتـدي جلبـاقرر بأنه شـخص  

ـم ..  عليــه واســتقرت عياراتــه فــي رأس المجنــي.. اعتدائــه طبنحــة  ـك الشــخص وـل وقــرر بهــروب ذـل

 .يتعقبه أحد 

ــاريخ   ورد إـلــي النياـبــة العاـمــة تقرـيــر الطـــب -/-/-وـبــذات الـت

 الشرعي مقررا بما يلي   

 محمود ومن الفوارغ ../ ٕبتوقيع الكشف الظاهري واجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفى  

 :المرسلة تبين ما يلي 

ـالرأس" أصــابه المـتـوفى  -١ ات طبيعــة نارـيـة حيوـيـة حديثــة حــدثت مــن عيــار ـنـاري معمــر ذ " ـب
أصـاب المجـنـي عليـه ونـفـذ مـن الجـثـة دون أن يسـتقر األـمـر الـذي يتـعـذر بمقـذوف مفـرد ، 

ـوع الســالح ،  ـد ـن ـاره أو تحدـي ـد نوعــه وعـي ونظــرا لعــدم ثبــوت ثمــة عالمــات قــرب معــه تحدـي
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 .ار القريب ري أن مسافة اإلطالق قد تجاوزت إطالق الننفإننا اإلطالق ، 

مـع األخـذ ( من الخلف لألمـام فـي الوضـع الطبيعـي القـائم للجسـموقد أصابه العيار الناري 
 ) .في االعتبار المدى الحركي الواسع للرأس واتجاه ماسورة السالح لحظة اإلطالق

 .وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة جائزة الحدوث  الواقعة  -٢
وهبـوط ابته النارية ومـا حـدث مـن تهتـك دمـوي إصـابي غزيـر إلي إص تعزي وفاة المذكور  -٣

 .المراكز الحيوية 
 . الوفاة معاصرة للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة -٤

ــإن اإلصـــابة جـــائزة )  ملـــم٩ فـــارغ طلقـــه نحـــاس عيـــار ٢عـــدد (مـــن خـــالل حـــرز النيابـــة  -٥ ـف

 .الحدوث من مقذوف هذه الطلقات 

لعامـة ألقـوال المـدعوة  اسـتمعت النيابـة ا-/-/-وبتاريخ .. هذا 

 فقررت    ) .. التي كانت بسيارة الترحيالت (../ 

كانت هـي ..  في سيارة الترجيالت ومقيدة مع خفير ولدي الوصول إلي المحكمة بأنها كانت 

..  المقيـد معـه وخلفها مباشرة المجني عليـه وزميلـه منها وتوجهت إلي باب المحكمـة أول النازلين
 رضعلـي األونظـرت للخلـف فوجـدت المجنـي عليـه وقـع ق أعيـرة ناريـة وفجأة سمعت صوت إطال

 .فقام الخفير بإعادتها إلي سيارة الترحيالت .. 

 ../ اما ما قرره اخلفري ونفت مت

 يف أقواله ووصفته بأنه كذاب 
 علـي المجنـي عليـه النهمـا كانـا خلفهـا بمسـافة وقررت بأنها لم تـر الشـخص القـائم بالتعـدي 

كما أضافت أنهـا لـدي عرضـها فـي اليـوم  .. وانه الذ بالهرب ولم يتعقبه أحد.. تقريبا خمسة أمتار 
  .كان هناك حرس أكثر وكانت السيارة تقف أمام باب المحكمة مباشرةالسابق علي النيابة 
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 ونفت املاثلة مجاع ما جاء علي لسان 

  ../ الرائد 

ولــــم يظهــــر .. وقــــررت بــــأن المأموريــــة لــــم يكــــن بهــــا ضــــابط  

 .الضابط إال بعد إطالق النار علي المجني عليه 
 كما نفت ما جاء علي لسان 

 ../ أمني الشرطة 
اللحـاق بالشـخص الـذي أطلـق النيـران علـي بعدم محاولة أي من رجال الشرطة حيث قـررت  

 .المجني عليه 

  استمعت النيابة العامة ألقوال -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 وقرر.. )  الرتحيالت سائق سيارة (../ العريف شرطة 
 لسيارة الترحيالت ولدي وصوله إلي المحكمـة بـدأ المتهمـون فـي النـزول مـن أنه كان السائق 
ثم سمع صوت عيارين نـاريين ونظـر تجـاه بـاب المحكمـة فوجـد شـخص مصـاب وأخـر .. السيارة 

 .يلبس جلباب أسود اللون يجري 

 وعقب ذلك 

 بعـد الواقـعـةة بـوكس  بسـيار../  الراـئـد ثـم جـاءحضـر المـأمور  

 .) خفير (../ وكان قائدها يدعي 
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 وأكد املاثل 
وأن هـذه هـي ..  حضـر بعـد الواقعـة ../  والرائـد بأن المأمورية لـم يـأت فيهـا ضـابط تمامـا 

 هـو مـن ../المرة األولي التي تقف فيها سيارة الترحيالت عكس بـاب المحكمـة وأن أمـين الشـرطة

 .أمره بذلك 

 رتكب الواقعة وعن وصف الشخص م
وكــان لديــه .. أســود اللــون وقصــير القامــة وســمين الجســم قــرر بأنــه كــان يرتــدي جلبــاب  
 .طبنجه

وقـرر أنـه حاضـر ..  ،../  حضـر الرائـد -/-/-وبتاريخ .. هذا 

ـمـن تلـقـاء نفســه إليضــاح أن هـنـاك ـلـبس حصــل ـفـي التحقيـقـات 

 فقرر بما يلي   .. ويريد إيضاحه 

وأن هـنـاك  .. ..عـلـي مأمورـيـة نـقـل المتهـمـين إـلـي محكـمـة  يـكـن مـعـين ـلـماـنـه بـتـاريخ الواقـعـة  
بإثبـات أنـه فقـام مـن تلقـاء نفسـه .. ضابط أخر كان معين عليها ثم تم تعينه علـي مأموريـة أخـري 

فخـرج ورائهـا بسـيارة بـوكس وتـرك .. التـي كانـت خرجـت بالفعـل ) ..محكمـة (علي تلك المأموريـة 

 . رأس تلك المأمورية ر بالنوبتجية إلثباته علييخب

 واستطرد قائال 
ســـمع صـــوت أعـيــره نارـيــة وشـــاهد شـــخص يجـــري وأمـــين أـنــه ـلــدي وصـــوله إـلــي المحكـمــة  

فـلــم يســـتطع فـعــل شـــيء ســـوي أـنــه أعـــاد .. ـثــم حـــدث هـــرج ومـــرج ..  يجـــري وراؤه ../ الشـــرطة 

 .المتهمين إلي سيارة الترحيالت 

 وقرر بأنه 

 ���&�5���?�א�$�z�J���i�����;��+�.�M�	��Aא��;��%s�����B��J���,�����و��� �u9$��3ن�..�,���U;�و
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 ثم عاد وقرر 
بأـنـه ال يعـلـم ـمـا إذا ـكـان ـقـد تنـبـه عـلـي أي ـمـن الضــباط ـبـالخروج ـمـع تـلـك المأمورـيـة ـمـن  

 .أثبت نفسه علي رأسها وخرج ورائها .. بط ولكنه عندما علم بخروجها بدون ضا.. عدمه 

 ومبواجهته مبا قرره سابقا بالتحقيقات 
ثم يعود .. ولكنه لم يكن علي رأس المأمورية حال حدوث الواقعة قرر بأنه كان متواجدا  

بأن الشاويش النوبتجي أثبت أنه انتقل ثم يعود ليقرر .. أنه اثبت نفسه علي رأس المأمورية ليقرر 
 .)أي بعد الواقعة( البالغ والجثة لمعاينة

 أثبتـت النيابـة العامـة ورود تحريـات األمـن -/-/-هذا وبتـاريخ 

 الوطني  

الذي اثبت أن تحرياته أسفرت عن أنه  ../ والمحررة بمعرفة المقدم  -/-/-المؤرخة  
والذي كان مطلوب ضبطه .. وبصحبته المجني عليه  .. ٠٠/ حضر المدعو -/-/-بتاريخ 
إلي ديوان ) شقيق المتهم األول حاليا (../ بمقتل  الخاصة  لسنة   اره في القضية رقم ٕواحض

 ) .../ العقيد (وذلك علي خلفية التنسيق مع مأمور المركز .. ..مركز شرطة 

  -/-/-وبتاريخ 
بيـنهم  مـتهم مـن ١٤لعـرض  .. ../ برئاسـة أمـين الشـرطة قامت المأمورية من قوة المركز  

مســتقلين ســيارة ـتـرحيالت وـلـدي الوصــول إـلـي المحكمــة وقـفـت .. عـلـي النياـبـة العامــة  المجـنـي علـيـه
د وضــع بـاب السـيارة بالمواجهـة ـمـع بعـمـن الجهـة الغربيـة خـارج مبنـي المحكـمـة سـيارة التـرحيالت 
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جميــع الشــهود اثبتــوا أن بــاب ســيارة التــرحيالت كــان جهــة المعهــد : ملحوظــة ( بــاب المحكمــة

 )ابة المحكمة األزهري وليس جهة بو

 واستطردت التحريات قائلة 
الذي كان بادر أحد األشخاص بأنه لدي نزول المجني عليه ودخوله من باب المحكمة  

في يف املواجهة  بإطالق عيارين ناريين علي المجني عليه) مخطط(يرتدي جلباب كحلي اللون 
 . بقائدها خارج المحكمةارية بدون لوحات كانت تنتظرهبخالرأس وفر عقب ذلك مستقال دراجة 

 واسرتسل قائال 

 �����������G��:ط��&Sא��?�V����%��?.���U��~�;�3 5-���.��ض���������..$3ن�{�-��$��	%��ل��+��م�
١٤���#�	���b-5�	$−/−/−�������� 	
��������..�../��$�pA��<���p م�א�rDA���.�eوذ��;�	��?

�;+�.�HIא�!+�i�zدد�-.�

 كما أوردت التحريات 
ر بين المأمور وشقيق المجني عليـه عقـب الواقعـة كـان الغـرض منـه بأن الحديث الذي دا 

احتواء الموقف ودفع أهلية المجني عليه للتصالح مع خصومهم وأنهـاء الخصـومة الثأريـة تجنبـا 

 .لحدوث خسائر بشرية بين الطرفين 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 

  حمضر يفيد أنه مت ضبط ودأثبتت النيابة العامة ور

 )املتهم الثالث حاليا( ../ املتهم 
المحضـر أنـه بالتوجـه إلـي مسـكن المـذكور شـوهد يجلـس أمـام بـاب المسـكن محرر وأفاد  

إال أنـه قـد تـم ضـبطه وبتفتيشـه لـم يعثـر معـه .. وما أن شاهد رجال الشرطة حتـى حـاول الهـرب 
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 علي شيء 

 وبسؤال املتهم املذكور أمام النيابة العامة 

 قرر باألتي 
فـي يـوم الواقعـة بأنه بالفعـل كـان بـالمركز وأضـاف .. االتهامات الموجهة إليه بإنكاره كافة  
فــأخبره المتواجــدين بــأن .. للســؤال عــن تــرخيص الســالح الخــاص بــه ..  صــباحا ٨ر٣٠الســاعة 

فـي فخـرج لـيجلس علـي مقهـى  .. وسيحضر بعـد نصـف سـاعة .. رئيس المباحث لم يحضر بعد 

  .../ لمركز ومعه مخبر يدعي امواجهة 

 وعقب ذلك 
ـفـوجئ بأشــخاص يجــرون مــن ناحـيـة شــارع المركــز وعـقـب رجوعــه إـلـي بلدـتـه عـلـم بخـبـر وـفـاة  

 .المجني عليه عند باب المحكمة 

 ونفي هذا املتهم 
 .جماع ما تم توجيهه إليه من اتهامات من أهلية المجني عليه أو غيرهم  

�ذא���..�J*	�$د���−/−/−و��*������	��د*وאن�א�'*�����א�������א�

�وط�@�א"ط�7ع�(����א����*��وذ��:����������..�	�*س��	ع�א��������9–�../�

�.���"#	א�Cא�$�	*��Aא�'%��*���*%��

 -/-/-ذلك بأربعة أيام فقط وحتديدا بتاريخ وعقب 
 وقـــــرر بأنـــــه أجـــــري التحريـــــات بمفـــــردة ../ حضـــــر العقيـــــد 

 وباالستعانة بمصادرة السرية والتي أسفرت عن األتي 

 ���b-5�	$�;��−/−/−���$���������'��i�G����?����..��7Fא
������S1��+)��U- אن��;�+�.�H�Iא�
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����������#��5��+Sא����1+����;�@� ��O&@;�و�z5�S1B.���ذ�;U���#+�U	$و��م��;U�������������,�U��
�V5دאB..�0	�$א������P��*���+��#�	
��.../��،�و�LB$��../��وא

 ثم مت حترير حمضر بذلك 

����G��
3 �5א..����	��r��p−/−/−+�$���א�%�����L&�\�-� م���������و��.��;�.����א�,����..�:%����
�������75�+*�?����;��1ل��Gو�;�B��ED+1Fא�����<Qא�O�$5ج��A����#�	�
���م�א
�	�#����..�../������5א

�Uس��������?�#���ن�� ز�;��z�hא�HI.�+;��������٩א6ول�$D'mق�.+�5���?-5-����..��a��13�
�������;��+��Eو�9;�وא����ود�W�;	$�LB�..����5�0د�	م�$��%�و�وא*���#K����E��1 5-��$�ون���h��9א

�#�	��
وذ������1�eل�� א������$����9א
��	������..�و����א���$5���J)�א
��	�#�א������n(�../��+���د�7א
�����-5������*����?�=>������)�$,�دق���+�����(:�U\�א� א��1��%�O����$..א5ع����� �Y��1א���Wو�

)�..($��D�lل�*��+��75א
��	�#�א��א�و.����8א� א�%��������م�א
��	����א
���� 5-?�$�*��	..�א���&+����
�ن�وא�%;�$����א
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��-5������*�����1�..M$�Sא�א��J�V *��1����$�0�-�~وא�%����+,+��و��J(.�

 واستطرد قائال

���������� .��
���+����$+�,�#�و$���א �pA�!$��U��e���$א� �������	�
א���H�I(../�$�3ن�א
;��+�.�(�W�#���5��+��Sא������,��U���V5دאB�..��G�����و�ن�א
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  الضابط املاثل ملا تقدم وعقب إثبات

 ../ جاءت أقواله جمرد ترديد ملا قرره الضابط 

 )املعدلة (-/-/-يف أقواله املؤرخة 
 يفيد األتي   .. ورد كتاب من مركز شرطة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 �0��� �#�5�75�+Uم�.?�א�D%	*�����;�$3Yن�א ��c	U
��W)�eא5�>��Oא� א�%��وא
l$א��א�#�	
�א �وא) ���3Y$��S=��-�}دون���+Sא���z�J��و��$���9א�..�
S& '��.���ذ

�75�+Uא��z�Jص� p���S=��-�}ن�*&�8.�م���O�	<א�����:-����B�l9א�
 )ذات تاريخ الواقعة( -/-/-تم ضبط تلك السيارة بتاريخ : أوال 

وتم التعامل معها علي أنها مفخخة أو مسروقة وتم 

رقعات والتأكد من عدم والمفانتقال رجال المباحث 
 ..وتم إيداعها بهندسة الري بتفخيخها وسحبها للمركز 

 !!.؟

نظرا لتالحق األحداث اإلرهابية أغفل ضباط المباحث : ثانيا 

 .تحرير مذكرة ضبط للسيارة 

غير مقصود من قبل ضباط في حالة وجود خطأ مادي : ثالثا 
جاري فإنه .. المباحث لعدم تحرير مذكرة بضبط السيارة 

�.اتخاذ الالزم إداريا قبل المتسبب 
 أعـــادت النيابـــة العامـــة ســـؤال أمـــين -/-/-وبتـــاريخ .. هـــذا 

     - :فقرر..  عن أقوله ../ الرائد  بعد عدول ../ الشرطة 
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ولكنه لم يركب كان علي رأس المأمورية ../ وأن الرائد .. بأنه يتمسك بأقواله السابقة  
وقرر بأنه لم يره حال التوقيع .. وأنه قام بالتوقيع بدفتر المأموريات .. معهم سيارة الترحيالت 

 .ولكنه كان موجود حال االستعداد للمأمورية 

 وأضاف 
/ بأـنـه يؤـكـد أـقـوال الضــابط  .. ../ بأـنـه ال يعـلـم لـمـاذا ـقـرر ضــابط األـمـن اـلـوطني العقـيـد 

 .المعدلة رغم أنها غير حقيقية ..

 كما نفي صحة 
منـذ  ../ وأكـد علـي وجـود الرائـد ..لتي قـررت بعـدم وجـود ضـابط بالمأموريـة  اجماع األقوال

 .بداية المأمورية وكان يشارك في إنزال المتهمين من سيارة الترحيالت 

 ملا كان ذلك 

����م������و ��،�وא�%��אم�����Vא6ول�-�J�������Sא�אA	�������Vدو�����5	�#�����..�$��&,���.���
������aא�16א�\�U:�z�9א ��ن���ع��?�����i.����א� א�%���.��د�و.��ل�.�?��������،�و�د�+�0.���

���>�?�א�	% -��0.�+�;�ذ������e;����د�������../��� א�;�،�}/��ن����3�$���9 אل�א��M$��Sא�%�+����������
����������������������i��������?���n����%$��-�9��� .G
�;�א�-��	��،� 	%�Vد���-�z���Uد�+�0�;��V�5

�0�?����l�$5-��م�،�:���-����������������������V �*ق��(	U�����.��م��9Bא(�����Wא��+������������.���א� א�%��و~�
�?�א��U,��،�و�+����.��א���� אل������������������������Aو�O5�S	�*�0و� |���.�E��9�;و�ن��� א����+*�

�5 ��
�.�א6ول�~�-�#����د�+�0�د�V.���אFiא��א
	�#..�א��M$�Sא

 وهو األمر الذي 
 � �� � �����	و	� ��!و���*+�س C�#� ��د �����א� �א�'*��� �(ن �א�)�د	 �א"���� 	�8� 8ن
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�����)و	�وא��وא	� �����*+$و#@�$)د�3��
���א��و�وع�א��و�	���%ذא א��ط7ن�و$)و*���،

� ������د� �א��$%מ٣٠٨(�7 �وא+$���د �א�#'��*� AאCא	א"#� ���'ون ���ن �ذא��א.ول� ��	אDن �ن

� �א'%*�	 �(ن 7��� �ذא� ،� ���*�� �*��
� �د�Eل ��D� �و#ود �دמ�� �)���אE$%�מ ��)� �د�*ل 38


د�8ن��%ذ��א�وא����)و	����P*	��$������%ذ��א�وא��������אE$%�מ�א�	א�ن��	�$���Q*���

�8���و8'%���מ� 
�ن�*#@�(���א�'*����א�������ذل��ز*د��ن�א�#%د����$��*ق��ذא�אE$%�מ�،

�ل�;$� �*�ط����	א��Cא��$%מ.. �אE$%�מ�و�و��� �ذא�@*��و���א.ول�א.�	�א�ذ�3*� '+و@�����
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 الدفاع 

من خالل دراسة أوراق االتهام املاثـل وفحـص ومتحـيص واقعاتـه يتضـح  : الوجه األول

د الشرطة يف أقواهلم صـورة مغـايرة ااط وأفربأن للواقعة التي أوردها ضوجبالء 

، فضـال عـن متاما يف احلقيقة والواقع ، وهو ما يؤكد كيدية هذا االتهام وتلفيقـه 

دليل قد يستمد من أقوال الضابط وأفراد الشرطة لتضـاربها  نهيار مثة اثبوت 

 الـذي أقـر شخصـيا ../ وانعدام صحتها ومنها علي سبيل املثال أقوال الرائـد 

 .قط االتهام الراهن األمر الذي يسبعدم صحة أقواله السابقة ، وهو 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن .. بداية 
الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات ـمـن  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـه إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
عـن بصـر وبصـيرة ووازنـت بينهـا الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلـة الثبـوت التـي قـام االتهـام عليهـا 

 .ت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وبين أدلة النفي ورجح

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
في صـحة محكمة الموضوع أن تتشكك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية من المقرر قانونا  

طمـئن إليـه فـي تقـدير إذ المرجع فـي ذلـك إلـي مـا تتقضي له بـالبراءة ، إسناد التهمة للمتهم لكي 

وبأدـلـة وأحاـطـت بظروفـهـا مــادام حكمـهـا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت واقـعـة اـلـدعوى اـلـدليل ، 
 .وداخلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات الثبوت التي قام عليها االتهام 

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

 ملا كان ذلك 
يتضح .. نية أنفة الذكر علي واقعات وأوراق االتهام الماثل القانووبتطبيق جملة المفاهيم  

ومن هنا .. الذين تم سؤالهم باألوراق أن عماد هذا االتهام قائم علي أقوال ضابط الشرطة واألفراد 

ونجد كل من رجال الشرطة مع األخر ، واهن وضعيف إذ تضارب  االتهام أساس هذايتضح أن 

خلق واقعة تختلف لاإلدالء بأقوال تخالف الحقيقة أو يحاول خر أن كل منهم يلقي اللوم علي اآل
ومنهم (كان علي رأس مأمورية نقل المتهمين كما نجد منهم من أكد أنه ، عن الواقع والحقيقة 

بعدم ) بل ويعترف(صراحة ثم يعود ويقرر ) محل الواقعة(من المركز إلي النيابة ) المجني عليه

 صحة ذلك 

 وهذا كله 
لما هو موصوف صورة مغايرة تماما فإنما يدل علي أن للواقعة .. علي شيء إذا دل  

، وأن االتهام قد وجه كيدا وتلفيقا للمتهمين الذين أدلوا بأقوالهم بأقوال ضباط وأفراد الشرطة 

 . جميعا وعلي األخص المتهم الماثل

 وهذا أيضا يقطع

 Yאل��&�ط�و���אد�א� ���?���	U-����0+א�$���+�����5د� S��,��'��א��-?��$5�S א�و
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أجمعوا علي أن المجني عليه في أوراق االتهام الماثل من تم سؤاله كل ما من شك أن 

بقتل شقيق المتهم األول  التهامه ..إداري   لسنة   في القضية رقم ٕوب ضبطه واحضاره كان مطل

  قام بتاريخ - .. بناء علي اتفاق بين أهليته ومأمور مركز شرطة –وأن المجني عليه .. حاليا 

 ) .../ العقيد (ساءا بتسليم نفسه إلي هذا المأمور  م-/-/-

 وهنا جتدر اإلشارة 

..�(���א�HI.�+�;�و�&���5א�&����7א���-?���S1وא�وא�%��������B�������������������;�U���;�+��Uن��&��5.���� 
��L د�و��אد����������������������;����eذ���;�+�.�H�I%��$��5,�-������-���א ��
3 �5א
�&� א�.���א�U+��א

�;�	�.�
 وهذا يؤكد حبق 

وأن حيـاة المجنـي عليـه مهـددة بـالخطر أن المأمور المذكور علي علم تام بخطورة الموقف  
ـفـي الـيـوم مأمورـيـة نقـلـه إـلـي النياـبـة العاـمـة ـبـين أن ورغــم ذـلـك فـقـد ت.. ومــراد قتـلـه وأـنـه مرصــود 
.. موكولـة إلـي حراسـة هزيلـة ال تـوفر األمـن واألمـان لنفسـها .. أربعـة عشـر مـتهم التالي ضمن 

 .ذلك أن قوام هذه المأمورية !! فكيف لها أن توفره للمتهمين ؟؟
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 أمني شرطة وأربعة خفراء فقط 

����jو��א�	,&+�;�������������������و��-�#�� �V��W�0�	���$د�����dc�i�#�,�+$�?��#�	����Y.���%$5�
?�א� א�%�����+���E�.�*�0&��e��$��1א�L�5 3
�..���א

أن قصـور الشـرطة فـي تـأمين المأموريـة كـان سـببا وهو األمر الـذي قـد يكـون مـن شـأنه  

وذلـك دون ..  وبـين المجنـي عليـه للزج بالمتهم في دائرة االتهام باعتبار أن هناك ثأر فيمـا بينـه

ولذلك نجد أن أقوال كل من سئل قد تضاربت مـع اآلخـر بمـا يؤكـد .. البحث عن الفاعل الحقيقي 

 .أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاولت التحريات أن ترسمها بأوراق الدعوى 

 هذا فضال 
�ذא��د��و�%	�#�*��ووא������.و	אق�..�(����)	��A*��א�!	ط����Cא	ون�א���(�9و
*

� �אE$%�מ�אE$%�מ � �)�ق �د(מ ��� ���و!;* ����!� 
ون*� ��د 	4Dא�� ��4ن ��'%מ �'�� א���طل

�.����$%�*ن�

  ونظرا 

���� ���75 p$���iن��� <-�r *��+S���$�#�	
�#���������1�W�#������B.�م�
�Vא���H�5�$,�#����p �5א6.�

 وبالتايل 

ور بالزج بالمتهمين  هذا القصككان عليهم استدرا 

 .وساعدهم في ذلك وجود ثأر فيما بين العائلتين 
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 فـي التحقيقـات حيـث زعـم بهتانـا للوهلـة األولـيحـال سـؤاله  .. ../ أقـوال الرائـد عدم صحة  
أنه معين علي رأس المأمورية وأنه كان راكب بسـيارة التـرحيالت ، ولـدي الوصـول للمحكمـة كـان 

ســمعه صــوت طلقــات ناريــة إلــي ثــم تنــاهي .. بــاب الســيارة ويقــوم بــإنزال المتهمــين يقــف بجــوار 
كمـا أـقـر ـهـذا ..  ../وشـاهد الشـخص الـذي أطـلـق األعيـرة الناريـة يـهـرب ويجـري ورائـه أـمـين الشـرطة

بأنـه حـاول اسـتعمال سـالحه إليقـاف ذلـك الشـخص إال أن الزحـام ) علي خالف الحقيقـة(الضابط 

 .حال دون ذلك 

  ذلك وبعدما تبني بهتان مجاع ما تقدموعقب 

  وخمالفته للحقيقة والواقع وبعد الواقعة بشهر تقريبا

 يأتي هذا الضابط ليقر بعدم صحة ما ورد يف أقواله السابقة 
وأن ضابط أخر كان معينا عليها ثم كلف .. علي رأس تلك المأمورية وأنه لم يكن معين  

 –وعقب ذلك .. ت المـأمورية دون وجود ضابط معها ومن ثم خرج.. األخير بمأمورية أخري 
علم بعدم وجود ضابط مع المأمورية فقام بإثبات نفسه عليها  –وعلي حد زعم الضابط المذكور 

 .ثم استقل سيارة بوكس ليلحق بسيارة الترحيالت 

 وهاتني الروايتني املتضاربتني والغري صحيحة كالهما 
أدعـي ابتـداءا حيـث .. ف الحقيقة والواقع فيما أدلي بـه قد خالتؤكد وبحق أن هذا الضـابط  

المأموريـة ثم يزعم بأنه حاول اللحاق ب .. صحة ذلكعاد وأقر وأعترف بعدم ثم انه كان علي رأسها 
وهو األمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصـورة التـي .. لعدم وجود ضابط علي رأسـها 

 .راق حاول أن يرسمها هذا الضابط باألو
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حـال حـدوث الكلـبش  الذي كان مقيدا مع المجني عليـه فـي ذات شخص ال../ أقوال المدعو 

��.−/−/−$	��b-5أمام النيابة العامة .. الواقعة 

 فقد قرر صراحة 
 وأمـين ../ وأن كـال مـن الرائـد-/-/-بعدم صحة أقواله التـي أدلـي بهـا بـذات يـوم الواقعـة  

 .أجبروه علي القول بتلك األقوال المكذوبة  .. ../ الشرطة 

 أما احلقيقة 

����..�/�������ن�א��א(���� ��V ��*�#���%�?��<-�~����+1����-5 3
~�->��?�.������5س�א
���gو$%��א�;'�i.�

 ليس هذا فحسب 
الذي سبق وأقر بأنه كان مقيـد مـع إحـدى السـيدات ولـم ../ بل أكد عدم مصداقية الخفير  

 .ت ينزل من سيارة الترحيال

 ذلك أن احلقيقة

�7�+Uوא��/�gא�א�Jن��;%?�*+��75א��J���ED+1Fא����M&J�?���ن�..���ول�B
?�א���Yد�p$�7+��א� א�%���O��	���e��$�����/�gא�א�J.�

 ومل يكتف هذا الشاهد بذلك 
وبابـهـا .. خــارج المحكمـة ) علـي غـيـر المعتـاد(بـل أـقـر صـراحة أن ـسـيارة الـتـرحيالت وقفـت 

حتـى وصـال إلـي بـاب وبنزوله مـع المجنـي عليـه مـن سـيارة التـرحيالت .. عكس باب المحكمة كان 

 .المحكمة الداخلي ودلفا منه لم يكن أي حراسة ترقبهما 
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 وهذا دليل قاطع 

 ��.������z5�������Lم��.������'�i�G��و���#��د� א��3�$ אل��..��و���אد��z%+�#���..�&�ط�
)� '���L����A2+��א� א�%��.�

�	א��*ل�א�א�د�
المتهمـة التـي هبطـت مـن سـيارة التـرحيالت قبـل المجنـي .. ../ ما جاء علي لسان المدعوة 

أن مأموريـة نقلهـم مـن مركـز الشـرطة إلـي المحكمـة .. حيث قررت وبوضوح تـام .. عليه مباشرة 

 .)علي حد وصفها(وأن من يزعم بخالف ذلك هو كاذب .. لم يكن معها ضابط 

 كما أقرت صراحة 

 ����ED+1F�75א��+*�?��G��?%����ول���+����-�������..�����وא�g/�א�����Vن�� Jو
�/�gن�א�	و$��O���/...��

 وأضافت املذكورة مبا هو أخطر  
�	و�����(����������A��'�
���������د����		4��A'%���������א�*��وמ�א�+����ق����!��	��(�����א�وא�

����������+��*�	�מ�و���������@�و
�'���A+��*�	��א�$��	�*�A7$��دGل�א���
�����و*��$���..�א�'*������א�

�.א�$	�*��A7���وא#%����@�א���
������!	������+�����8ل��ن��$	�

 أما يف يوم الواقعة 

 ���������O���&�����U��%
�����0A*��+��75א��ED+��1FאQ>�����و����ن�$�$������Wא������א�#����
���<Qא��..�א��gو$%��א��'�i���.و~�->?�J,����1א*��� -��$���0د��
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 تقدم مل تكتف املذكورة مبا 

ـبـــل أـقـــرت صــــراحة ـبـــأن أي ـمـــن رـجـــال الـشـــرطة وأفرادـهـــا 

بـل .. المتواجدين لم يحاول اللحاق بالمعتدي علي المجني عليه 

 .ٕاكتفوا بالتفرج واعادة المتهمين إلي سيارة الترحيالت 
 وهذا يقطع 

 ��������'�Yא�����z5����و���0�?�ز.�#��ن�ذ������������e..�../��و��$@;�א��א(�����../�$Gو�5و$�	�ن�
��.��V�9و5א��@�!�א���Lص�.���א�HI.�+;�א6

�G�سא�د�*ل�א�

واـلـذي ـقـرر بأـنـه وقــف .. ســائق ســيارة الـتـرحيالت  .. ../  عرـيـف الشــرطة ـمـا جــاء ـبـأقوال 
وعقــب نــزول المتهمــين ـفــوجئ .. عنــد ـبــاب المحكمــة المواـجــه للمعهــد اـلــديني بســيارة التــرحيالت 

يجري وكان هناك أخـر سـاقط أرضـا عنـد أسود  بصوت طلقين ناريين ثم رأي شخص يرتدي جلباب
 .مستقال سيارة بوكس  .. ../ وعقب ذلك حضر مأمور المركز ثم حضر الرائد .. باب المحكمة 

 ومن هذه األقوال 
ولم يكن علي رأسها ضـابط .. يتضح وبجالء تام أن المأمورية لم تكن مؤمنه بشكل كاف  

وهــو مــا يقطــع بعــدم  .. ../ الرائــد  .. وبعــده ..حضــر المــأمور وأنــه عقــب حــدوث الواقعــة .. 

 أو تلـك التـي أدلـي بهـا بتـاريخ -/-/-بتـاريخ الواقعـة سواء التي أدلـي بهـا صحة ومصداقية أقواله 
-/-/-.  
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+�دسא�د�*ل�א�

 لـيـزعم أـنـه ـقـام ..ـيـأتي مرـكـز شــرطة عـلـي الواقعــة أـنـه بـعـد ـمـرور أكـثـر ـمـن ســبعة أشــهر  

وأنـه والمتهمـين مـن ..  وزعـم أنهـا تخـص المـتهم الرابـع -/-/-عـة بضبط سيارة بذات تـاريخ الواق
 .الخامس حتى األخير كانوا يستقلونها إبان الواقعة 

 وهنا يثور السؤال 

- �?-��b-5�	$�75�+Uא��e���M&��E�&K2�5�1�Vא����sא����SQ؟−/−/−א�.!!�

���ذא�~�-��	#�AB@����5א�,+�$����א�%�����$�z���J�M&��Sא���U+����92�75א��א�	�� -����p�	وא��!��+

 !.$���3Y؟
��%$�75�و�z�J�0��5א
��7؟ -�+U�5א� ���W�8&Uא��� !.و

 لعل ما تقدم 
حتـى رابـع رضـه الـزج بـالمتهمين مـن الغأن ظهور هـذه السـيارة بعـد كـل هـذه المـدة يؤكد  

وهـذا يؤكـد أن مـن شـأن .. األخير في براثن االتهام ولم يثبت بدليل  مادي معتبـر اشـتراكهم فيـه 

الحقيـقــة وعـــدم صـــحة أقـــوالهم وعـنــدما تتكشـــف .. ال تمـــت للواقـــع بصـــلة اإلدالء ـبــأقوال  ـمــا حـــدث
ويبــررون .. يهرعــون إلــي النيابــة العامــة لتــأليف قصــة وهميــة جديــدة ال تمــت للحقيقــة أيضــا بصــلة 

 !.ذلك كله باالرتباك ؟

 وعقب ذلك 
وتحديـدا راد القسـم مع نفسه ومع بـاقي أفـ ../ يتضح جليا باألوراق تضارب أقوال الضـابط  

  ه جميعاوبما يقطع بأن الحقيقة بخالف ما قرروذلك كله بال مبرر  ..  والخفر../ أمين الشرطة 
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 وكانت الطامة الكربى
ـر مــن ســبعة أشــهر  ـه عقــب أكـث يــتم الــزعم بــأن المركــز ضــبط ســيارة مزعــوم أنهــا تخــص أـن

خـطـار النياـبـة العاـمـة الـتـي وـبـدون تحرـيـر ثـمـة محضــر يثـبـت ذـلـك ودون إ -/-/-مـنـذ .. الواقعــة 

�.غاية أخري وراء إخفاء الحقيقةهناك وهذا كله يؤكد أن .. تتولي التحقيق في هذه الواقعة 
 ملا كان ذلك 

���?���م����و�������..�����������M$��Sא��ن�א��J�����x	-�?Jم�א��א����و���K� J$��$3و5אق�א
��������������'��i�G���:����Wא� א�%�������� א�א��+����������A..و���א��Y'��وא
�c -?�وא���gא��א�%��

���,Jא��א����������������J����+������م��L ���75א:��-�. ����eYوא��-&���Wא� א�%��$�	���،�و-�@��l$�3ن���א
�������W א¡#������������J�zو5د���
�����7�-�(�..����#�	
و�+���א�>+���وא�	��+�!��%��م������و�ن�א��Gج�$��
+�1�����-��� Jو�،�;�&��l'���0+و9 د�د��;	 J��v�7�8א� א��'�W�;+�B��,U�.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا
 أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ، ال يصح

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
خذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي وشهد علي ذلك شاهدا فلم تأوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من اثر في ثبوت التهمة المسندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

,�ز.��א
	����L�W �75א� א�%��وא*	�����p1 ¡��.���א�,� �א��5�Vوא�zא��Y د� 
�و�+�� �,<v�!+��	א��eذ�� �دאم� ;�+�}� ��<Qא���.��%	-� ���ن �-�J 9� �د��.� �%-
�א��Y د� ���J� ��6 אل ��<Qא� �א'�¢,�ن £ .�$� ;1�'� ��<����� �¤ ز ��و D+�	U


�א ����$�א ��دא�?� �א��د ��Jא ;+�.� V @,-� �
� ��+����� ����و���� ��$��� E�&KB� �אد
�O �@
�pد�75.���א.�

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

تضمن االتهام املسند للمتهم قد جاء مشوبا بالفسـاد أمر اإلحالة املأن  : الوجه الثاني

مثة دالئـل كافيـة وإمنـا ابتناؤه علي يف االستدالل والقصور والعوار وذلك لعدم 

قام علي حمض افرتاضات وختمينات بأنه طاملا كان اkني عليـه متهمـا بقتـل 

دون .. شقيق املتهم األول فإنه وباقي املتهمـني يكونـوا فـاعلني هلـذه الواقعـة 

ا ني ممـمثة دليل أو شاهد رؤية أو ضبط أداة جرمية مبا جيدر معه براءة املتهمـ

  .مهو مسند إليه

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤ت املادة حيث نص
وأن األدـلـة عـلـي إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة  

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

الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لهـا وكافـة الظـروف المشـددة أو المخففـة للعقوبـة ومـواد 
 ويندب المحـامي العـام وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهوده وأدلة اإلثباتالقانون المراد تطبيقها ، 
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مـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن قــد مــن تلقــاء نفســه محا
وكـــل محامـيــا لـلــدفاع عـنــه ، وتعـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة 

 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

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

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

 )٢٦/٤/١٩٩٢لسة  ق ج٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

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

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

 . التحقيق ثانيا وال تستطيع أن تلقي التحقيق أو تعيد القضية لسلطةالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١الطعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

 ������������E���+��	�0وא�K�
���م�א�و$	@&+!�����א
��J+#�א���� �+�������א�����.����و5אق�א
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 فالثابت أوال
المـتهم بقتلـه .. ../ أنه تم الزج بالمتهم األول في هذا االتهـام فقـط لكونـه شـقيق المرحـوم  
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علـي نسـج الثـم تـم ..  ثـأرفـتم تخمـين الواقعـة علـي أنهـا مجـرد واقعـة ) .. المجنـي عليـه حاليـا (..

 ../ فهـل كـون المـتهم األول شـقيق للمرحـوم.. اتهـام ال يمـت للواقـع والحقيقـة بصـلة  التخمين هذا

 !.دليل كافي علي أن من قتل األخير هو المتهم األول ؟ .. )المتهم بقتله المجني عليه حاليا(

 كما أن الثابت ثانيا
ـمـتهم األول ـهـو ـقـد خـلـت ـمـن ـشـاهد رؤـيـة واـحـد يؤـكـد ويقـطـع ـبـأن الأن أوراق هـذا االتـهـام  

فجمــاع شــهود الرؤيــة قــرروا بأوصــاف للقــائم بالجريمــة تنطبــق علــي .. القــائم بقتــل المجنــي عليــه 
وهـذه .. سمين وأسمر البشرة وقصير القامة ويرتـدي جلبـاب فقد قرروا بأنـه .. أشخاص كثيرة جدا 

 .أوصاف ال يمكن حصر من تنطبق عليه 

 هذا فضال 
 الذي كان مقيدا مع ../ لمتهم هو المدعو ذي قرر أنه شاهد االعن أن شاهد الرؤية الوحيد  

في الوقت الذي قرر فيه ..  طويل القامة ورجل مسنالمجني عليه قد أكد بأن المتهم الذي أطلق العيارين 

هدر هذه الشهادات لما بها من متناقضات األمر الذي ي.. آخرين بأنه قصير القامة وممتلئ البنية 

 .واقعة صورة مغايرة تماما للصورة التي حاول أن يرسمها مجري التحريات صارخة تؤكد أن لل

 ومل يأت شاهد واحد 

��������..��+�@�l$3ن�א
	�#�א6ول�J �א���(#�$���zא� א�%���������� �r��Lא6و�z�Jن���rDא���J
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 والثابت ثالثا 
ـه (../  ومعهمــا المــدعوة ../  ، األمــين ../ أن الضــابط   ـي علـي وجمــيعهم ) شــقيقة المجـن

ـثـم أتضــح بـعـد ذـلـك أن .. زعــم بهتاـنـا بأـنـه رأي الـمـتهم األول حــال اعتداـئـه عـلـي المجـنـي علـيـه 

جميـع أـقـوالهم كاذـبـة وغيـر صــحيحة وأنـهـم ـلـم يكونـوا بمـكـان الواقـعـة أصــال ولـم يـشـاهدوا أـيـا ـمـن 
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ق بأنـهــا للـقــائم بالتـعــدي عـلــي  األـمــر اـلــذي يقطـــع ـبــأن حـتــى األوصـــاف المزعوـمــة ـبــاألورا..أـحــدثها 
 .المجني عليه من نسج خيال سالفوا الذكر 

 والثابت رابعا 
عـن بتفاصيل شفوية مرسـلة الماثل برغم أنها أتت بأن التحريات التي أجريت حول االتهام  

إال أنهـــا عجـــزت عـــن التوصـــل ألداة الجريمـــة .. الواقعـــة فـــي محاولـــة إثباتهـــا فـــي حـــق المتهمـــين 

وهـذه .. وبيـان مالكـه وكيفيـة التحصـل عليـه .. المزعـوم اسـتعماله فـي الواقعـة ) لـم م٩المسدس (
 .أمور بال شك أهم من تلك التفاصيل المرسلة الواردة بالتحريات 

 كما أن الثابت خامسا 
والمســتندات الرســمية المقدـمـة ـمـن الـمـتهم األول أـكـدت أـنـه ـكـان ـبـذات ســاعة أن األوراق  

 ".لدغة عقرب" العام ليتم عالجه من ..كان بمستشفي .. ة في حقه وتاريخ الواقعة المزعوم

 !فكيف يكون املتهم األول مبكانني يف آن واحد ؟

 ��b-5���	$��K���1����%ن�א� א������$�nو�ن�א����+�*�−/−/−��.���U�٢٠5٩��1א��&��L��..�Wو
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	�#�א6ول�$�

 وهذا دليل قاطع 
ي انهيار هذا االتهام في حقه وعدم تصور ارتكابـه لـه وهـو مـا يؤكـد قيـام هـذا االتهـام عل 

 .علي سند واهي 

 والثابت سادسا
) كبيـر ـفـي الـسـن(قـرر ـبـأن الـقـائم بالتعـدي رـجـل مـسـن محــل هـذا االتـهـام شـاهد الواقعـة أن  

 .وطويل القامة 
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 ففضال عن أن تلك األوصاف 

 ال تنطبق علي املتهم األول

   شاب يف ريعان شبابهفهو
أن يقـوم رجـل مسـن ويرتـدي جلبـاب بالعـدو والهـرب وسـط ـهـذا  ن غيـر المتصـور عقـالمـف 

 عـام ال يسـتطيع اللحـاق بـه ٣٧بل وأن أمين شرطة يبلغ من العمر ) الموصوف بـاألوراق(الزحام 

  .غير متصورة الحدوث وغير مقبولة عقالفجميع ذلك يجعل من هذه الواقعة .. 

 سابعاوالثابت 
لـم يقـرر أي مـنهم بـأن المـتهم األول هـو ) .. ، .. ، ..(أن أشقاء المجني عليـه أنفسـهم  

انحصـرت فـي رجـال الشـرطة المقدمـة مـنهم بشـأن هـذا االتهـام من قتل شقيقهم وأن كافة الشـكاوى 

 .ٕواثبات اشتراكهم في الواقعة وتسهيل المساعدة في ارتكابها 

 ل وباقي املتهمني هم األوة إيل املتشاراإلوكانت 

 ����������������������!+��i�0�	�$�#�	�=�������وא��Fאض�'�
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 والثابت ثامنا
وغـيـر ) مجـهـول(تماـمـا أن هـنـاك احتـمـال ـقـائم ويـطـرح نفـسـه بـقـوة أن يـكـون شــخص أـخـر �

وأن أي مســاس .. ظــاهر بــاألوراق قــد اســتغل اتهــام المجنــي عليــه بقتــل شــقيق المــتهم األول 

وقام بارتكاب الواقعة الراهنـة وأقـدم علـي قتـل .. للمتهمين ) والحال كذلك(بالمجني عليه سينسب 

 .المجني عليه إللصاق االتهام بالمتهمين 
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 ويف ظل غياب الدليل 
تهام الـراهن فـي حـق المتهمـين المـاثلين يكـون مجـرد الشـك دليـل علـي بـراءتهم علي صحة اال 

فساد ما اعتصـمت بـه النيابـة بقائمـة أدلـة الثبـوت وبمـا وهو األمر الذي يؤكد .. مما هو مسند إليهم 
 .أمر اإلحالة الذي قدمت بموجبه المتهمين للمحاكمة يستتبع بطالن 

 كما أن الثابت تاسعا
حتـى األخيـر فـي الواقعـة وأنهـم كـانوا يقفـون بشـارع لرابع راك المتهمين من اأن واقعة اشت 

لمسـاعدة المـتهم األول والشـد مـن أزره فـي قتـل المجنـي ) بنـادق آليـة(جانبي مشهرين األسـلحة 

 .عليه 

 هي واقعة هزلية 
ـة ..  عـلـي صــحتها ال دلـيـل وال شــاهد وال حـتـى قريـنـة  فمــن أـيـن أـتـت النياـبـة العامــة باألدـل

 وهـذه الروايـة ـلـم تـرد إال علـي لســان شـقيقة المجنـي علـيـه لكافيـة المـبـررة إلقامـة االتـهـام فـي حقـهـما
  .التي أقرت بأن أقوالها كيدية وملفقة لوجود واقعة ثأر بين عائلتها وعائلة المتهمين) ..(

 فضال عن 
قض مـع مـا أنهـا قـررت بـأن السـيارة كـان بهـا المـتهم الخـامس وآخـر لـيس مـن المتهمـين بالتنـا 

 .ورد بالتحريات التي أكدت بأن سائر المتهمين من بعد الثاني كانوا بالسيارة 

 وكذا فإن الثابت عاشرا 
هـي .. أن واقعة ضبط السـيارة الخاصـة بـالمتهم الرابـع معطلـة علـي مقربـة مكـان الواقعـة   

محضـر بواقعـة وذلـك لعـدم تحريـر .. واقعة غير صـحيحة وال توجـد فـي األوراق ثمـة دليـل عليهـا 

 .الضبط المزعومة 
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 هذا فضال 
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  وهو ما يؤكد 
للزج بالمتهمين إلسـدال السـتار علـي الواقعـة معتصـمين بواقعـة أن القصور األمني كان سببا  

 .الثأر فيما بين المجني عليه والمتهم األول 

 ملا كان ذلك
ـي .. وـبـرغم جمــاع مــا تقــدم � ـل مــادي واحــد عـل ـد عقمــت عــن مــيالد دلـي ورغــم أن األوراق ـق

وبنـاء عـلـي العامـة إال أن النيابـة .. صـحة االتهـام فـي ـحـق المـتهم األول أو غيـره مـن المتهـمـين 

 دون ـتـوافر ثـمـة دالـئـل كافـيـة تخـمـين وافـتـراض ـمـن عـنـدياتها حرـكـت االتـهـام الماـثـل قـبـل المتهـمـين
 .علي صحة هذا االتهام 

 فضال عن أن الثابت باحلادي عشر 
كـــان ســـببا ـفــي محاوـلــة إلصـــاق االتـهــام ـبــالمتهمين وـقــد ســـاعد ـفــي ذـلــك أن القصـــور األمـنــي  

وقــد اســتبان ذلــك .. ين المجنــي عليــه وهــو مــا اعتصــم بــه مجــري التحريــات الحالــة الثأريــة بيــنهم وبــ
مــن حالــة التخــبط الــذي أحــاط بمــن شــاركوا فــي المأموريــة التــي رافقــت المجنــي عليــه لعرضــه أيضــا 

 .علي النيابة 

 وهو األمر 
الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول مجري التحريات أن يرسمها  
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 .لدعوى بأوراق ا

 كما أن الثابت بالثاني عشر 
أن النياـبــة فـــي قائمـــة أدلـــة الثبـــوت قـــد التفتـــت عـــن مـــا جـــاء بكـــل أقـــوال الشـــهود بالتحقيقـــات  

ت مـع أقـوال الشــهود الـذين التفتـت عــنهم ضــرغـم أن هــذه التحريـات قـد تناق.. واعتصـمت بالتحريـات 
  .لتهاترها قائمة أدلة الثبوت بالنيابة 

 وهو األمر 
ي يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول مجري التحريات أن يرسمها الذ 

 .بأوراق الدعوى 

 وهذا تصرف بال شك جيايف القانون 

 ويبطل أمر اإلحالة برمته ذلك 

� �א�,�� ��S�� W� ;+�.� ���–א
	 א 7�� 
�א �א¡+¢� ��1>�م Wن�–�و��
0$� �وא�1	��ل ?jא�� ��.�H&�� �� �א�,�(+� �-> ن�א16>�م �¤��8ن

��()�Uא�+���وא6د���א���J�,&.�
 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 وحيث خلت أوراق هذا االتهام 

�����������@�-�Vא����D@&$�lن�����א����������12?����د�+�r���0و%	 �-�+��א�+���وא�Gم�א6
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أوراق االتهام املاثل أسفرت عن أن للواقعة الراهنة تصور مغاير متامـا :  الوجه الثالث

للتصوير الوارد بالتحريات ويف أمـر اإلحالـة وهـذا يتأكـد ويتجلـى ظـاهرا مـن 

اخلاص بإصابات اkني عليه اختالف الدليل القوىل وتناقضه مع الدليل الفني 

 .التي أودت حبياته 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة  ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
مـــادام حكمهـــا يشـــتمل عـلــي مـــا يفـيــد أنهـــا محصـــت واقعـــة اـلــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا تـقــدير اـلــدليل 

ـة النفــي فرجحــت دفــاع المــتهم أو وبأدلــة الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام  ـين أدـل ـت بينهــا وـب ووازـن

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 كما قضي بأن 

 ���0L6����������������������0א���W��� ن�א����+�0א��� ��S�ز����ن��@��$!���� אل�א���Y د�و��+���;��
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 ملا كان ذلك 
علــي أوصــاف معينــة لواقعــة االعتــداء علــي كافــة شــهود الواقعــة أجمعــوا والثابــت أن وكــان  

 :وذلك علي النحو التالي .. طالق األعيرة النارية عليه ٕالمجني عليه وا

.����ن�א
%	��V.����א�H�I.�+�;����ل���;�'��	��ن���5-	��ن�����������������..���% א��+%���� −١
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يف حني ورد بتقرير الطب الشرعي ما يلي 
أي أن الـطــب .. نتـجــت ـعــن عـيــار ـنــاري معـمــر بمـقــذوف مـفــرد أن إصــابة المجـنــي علـيــه  - أ

فـأين اسـتقر .. ي أن هناك طلق ناري واحد هو الذي أصاب المجني عليـه الشرعي أشار إل
 !!.العيار الثاني المقال عنه علي لسان الشهود ؟؟

أن الطــب الشــرعي أكــد عـلـي أن العـيـار الـنـاري اـلـذي أصــاب المجـنـي .. واألكـثـر ـمـن ذـلـك  - ب
كـال واقعـة رغم أن جميـع الشـهود أكـدوا أن مرتكـب ال.. جاء بالرأس من الخلف لألمام عليه 

 !!.العيارين الناريين للمجني عليه في وجهه أي من األمام إلي الخلف ؟

رغـم أن .. أن وضع اإلطالق كان من الوضـع الطبيعـي القـائم للجسـم  قرر الطب الشرعي -ج
كان قصير القامة بمـا يسـتحيل  الشهود أكدوا أن مطلق العيارين علي المجني عليـه بعض

 .بل يكون من أسفل إلي أعلي .. !!الق معتدل ؟معه تصور أن يكون وضع اإلط

 ومما تقدم مجيعه 

 ����;���
�����و5د�������7�-���(�75 ��L�0��K�
�����م�א�-�J���������Sא��ن��� א�%����=���0א
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انهيار الدليل املستمد من تقرير الطب الشرعي لتناقضه مـع حمضـر : الوجه الرابع 

فضال عن كونه غري .. مناظرة النيابة العامة جلثة اkني عليه تناقضا جوهريا 

جازم جاءت نتيجته احتماليـة غـري يقينيـة مبـا جيعلـه دليـل فاسـد ال ميكـن 

 التعويل عليه 

  أوراق هذا االتهامباستقراء

����������������������?�-	�J�����xא��ن�א�,+�$���א�%�������������n9�Eא�H�I.�+�;�$%���د���(!���+����
�?����.���L&��١٠�����1א���U.�����−/−/−و����د��S=�e�����Eא�������������A5..��1و�aא� א�%����������Lو

�;+�.�HIא�E�$�LB�;�DA����	א�,� �א����.�:�
كـون فتحـه دخـول لطلـق إصابة بالحاجب األيسر في منتصـف الحاجـب يشـتبه أن ت-١

 .ناري 

 .ٕ واصابة أخري في العين اليسري بجوار األنف مباشرة تكسوها الدماء  -٢

 ومن هذا الوصف الوارد مبناظرة النيابة العامة 

 يتضح األتي 

و�+��.+��5وא������1و5د�$	��-����..�L���-5������'���,J+����$�8א�HI.�+;���������ن�� �
��.�Yא�@�8א�. 
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 بعكس ما قرره الطب الشرعي 

����+���م�.����rDAא¨��P�gא�?�.א���Vز.#��ن�א�z�hאD'2ق�
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 وهذا عكس ما قرره الطب الشرعي 

���������������������������%���-���z$�3ن�.��م�א*�	��א�5א�%+���5א�,�����n��$�V5©� ل�دون��W1+,����و5د�
�!!.و.+��z5و� ع�א�DU\�وو�L;�؟� .;�

 عه يمما تقدم مج
ـبـين محضــر مـنـاظرة النياـبـة العامــة لجـثـة المجـنـي ـمـدي التضــارب والتـنـاقض  يتجـلـى ظــاهرا 

عـلـي نـحـو يمـكـن مـعـه الـقـول ـبـأن ) تقرـيـر الطــب الشــرعي(ـمـع ـمـا ـهـو ثاـبـت ـبـالتقرير النـفـي علـيـه 

وهو ما يهدر ثمـة دليـل قـد يسـتمد .. الطب الشرعي فحص جثة مغايرة تماما لجثة المجني عليه 

 .من هذا التقرير 

س�"ذא� ���#��

عمادهـــــا .. غـيــــر جازـمــــة ال تفـيــــد اليـقــــين بــــل جـــــاءت عبــــارات تقرـيــــر الطـــــب الشــــرعي  
 :حيث جاءت تلك العبارات كالتالي االحتماالت والظنون 

�.و�!�א�	p �5א� א5د�:����7א�,+��7G)�9��$א��و��aא� א�%��−
−��$�L2א��aو����و�rא�@��	�ن�א
�*����7G)�9א�?.�

 ملا كان ذلك 
 �8�A'�

מ�א��و�	��$�ط���و#و@��*�מ�א.�
�מ�א�#'��*��و��

�מ�א�'�ض�و�8



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض
 شريف محدي خليفة

 المحامي
 ماجستير في التحكيم الدولي 

 )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) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٥٠ - -  الجيزة                                  - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 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 

 

- ٥٠ -

(���א�#زמ�وא�*�*ن��ن�א�وא���א�ذ�D*�3$��א�د�*ل�א���$�	�وQ$�E+س�(���א��ن�وא�E$��ل�

�.وאE($��	א�Aא��#	د��

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

 األمر الذي يؤكد 
وهـو مـا .. لح دلـيال علـي صـحة الواقعـة الراهنـة أن عبارات تقرير الطب الشـرعي ال تصـ 

الســيما وأن النياـبـة العاـمـة اتـخـذت ـمـن تقرـيـر الـطـب .. يجـعـل ـهـذا االتـهـام ـقـائم عـلـي غـيـر ســند 

وهـي ركيـزة واهيـة .. الشرعي ركيزة أساسية ودليل لثبـوت صـحة هـذه الواقعـة فـي حـق المتهمـين 

 .وجب إطراحه وعدم التعويل عليه ودليل معدوم الصحة ال يتسم بالجزم واليقين بما يست

توافر دليل قاطع ودامغ علي براءة املتهم األول مما هو مسـند إليـه  : سامالوجه اخل

يفيد بأنه كـان .. وهو مستند رمسي صادر عن مستشفي جنع محادي العام .. 

يف ذات ساعة وتاريخ الواقعة متواجد باملستشـفي ليتلقـى العـالج مـن لدغـة 

 عقرب 

  أحكام النقض علي أن حيث تواترت
دـفـع ـبـبطالن مـن حيـث أن الـبـين مـن محاضــر جلسـات المحاكـمـة أن المـدافع عــن الطـاعن  

بهـمـا بدالـلـة البرقـيـات المرفـقـة لحصــولهما قـبـل صــدور إذن النياـبـة العامــة الـقـبض علـيـه وتفتيشــه 

حـوافظ باألوراق ، كما يبين من المفردات التـي أمـرت المحكمـة بضـمها أنهـا اشـتملت علـي ثـالث 

إال أنـه مـن المقـرر أنـه يتعـين علـي المحكمـة ................. مستندات كل مهم معال بـاألوراق 

أن توريد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها علـي وجـه يفصـح عـن 

 .أنها فطنت إليها ووازنت بينها 

 )٢٦/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣١٦الطعن رقم (
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  ملا كان ذلك
صادر عن مستشفي بمستند رسمي  قد تقدم لعدالة الهيئة الموقرة وحيث كان المتهم األول 

يفـيــد بــأن الـمــتهم األول دخــل للمستـشــفي بــذات ـســاعة ..  قســـم االســتقبال –نجــع حمــادي العــام 

 " .لدغة عقرب " لتلقي العالج من )  صباحا٩ر٢٥ الساعة -/-/-(وتاريخ الواقعة 

 خلو أوراق هذا االتهام وهذا املستند مع ثبوت 

 من مثة دليل مادي معترب علي أن املتهم األول

  هو مرتكب هذه الواقعة يكونان دليل دامغ 

 علي براءة هذا املتهم مما هو مسند إليه 

 �����\���U:א6ول��#�	��
��-���ع����������e��Y.���م�و��9 د�א����:��������,	��U
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حيث أن النيابة العامة حينما أقامت االتهام املاثل ضد املتهمني  : دسساالوجه ال

بعد الواقعة بثمانية أشهر تقريبا مل تستند إال علي التحريات التي أجريت 

رغم أن املستقر عليه أن .. ومل تستغرق سوي ثالثة أيام كدليل وحيد 

التحريات وحدها ال تصلح دليال إذ هي جمرد قرينة ورأي kريها ال جيوز أن 

 .تكون سندا وحيدا لإلدانة 

 بداية 
فإن المسـتقر عليـه فقهـا وقضـاءا أن التحريـات ليسـت إال 

 ترقــــي إلــــي مرتبــــة الــــدليل ، فهــــي ال تعــــدو أن قرينــــة وال
تـكــون مجـــرد رأي لصـــاحبها يخضـــع الحتـمــاالت الصـــحة 
واـلـــــبطالن والصــــــدق والكــــــذب ، وهــــــي ـبـــــذلك ال تصــــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام النقض بقوهلا بأن 
ن تعــــول ـفـــي تكــــوين عقـيـــدتها عـلـــي التحرـيـــات ٕمــــن المقــــرر أـنـــه وان كــــان يجــــوز للمحكمــــة أ

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـابحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 
وهــي مــن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع قرينــة مســتقلة علــي ثبــوت االتهــام 

عــرف مصــدرها ويتحــدد ، حتــى يتحقــق الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن ي

 .القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل المستمد منها 

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣طعن رقم (
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 كما قضت بأن 
ٕوان ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة  

إال أنـهـا ال تصــلح وـحـدها ألن تـكـون ـلـة طالمــا أنهــا مطروحــة عـلـي بســاط البحــث  لـمـا ســاقته مــن أد

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وكذا فإن املستقر عليه 
يل المسـتمد منهـا سـائغا وال يتجـافى مـع المنطـق أن يلزم أن يكـون اسـتخالص الحكـم للـدل 

وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا  .. والقانون
 أو ببراءتـه أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمهو مقـرر 

ـدة بنفســه ال تحقيــق ، علــي عقيــدة يحصــلها هــو ممــا يجريــه مــن ال مســتقال فــي تحصــيل هــذه العقـي

ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات يشاركه فيها غيره
إال أنـهـا ال باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة ، طالمــا أنهــا كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث ، 

 .ليال أساسيا علي ثبوت التهمة تصلح وحدها ألن تكون قرينه معينة أو د

 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق االتهـــام الماثـــل يتضـــح وبجـــالء تـــام  

النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل علي صحة نسبة هذه الواقعة للمتهمين سوي من خـالل تحريـات 

  .../ األمن الوطني المجراة بمعرفة العقيد 
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  -/-/-الذي مثل أمام النيابة بتاريخ 

 لإلطالع علي أوراق القضية 
مقررا بأنه سوف يجري تحريات .. من حدوث الواقعة وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر 

 !!!.لم يأت بها ضابط من قبل ؟!!! ختامية وشاملة وتفصيلية 

 ط هذا وبعد أربعة أيام فق

 -/-/-وحتديدا بتاريخ 

 �E�-�}�9א��B�?���;�א�	��� ��5א���م�א�,+�$��א�%���M$�Sא�� �Wوא�%���J�0nא
,�����+���5��W���i$%���-�م��و����0؟�	�0��K�1.!!�

 ثم بدأ يرتل مزاعمه 
التي جاءت مجرد تلخيص ألوراق القضية من وجهة نظره الشخصـية التـي ليسـت لهـا أي �

.. لـم يقـدم عليهـا ثمـة دليـل مـن صـنع خيالـه وبدأ يردد قصة هزلية .. أهمية في اإلثبات حجية أو 

فلـم !!) فهـم زمـالءه ؟(ولم يفوته أن يتغاضى عن كافة األخطاء المعتمدة من قبل رجـال الشـرطة 

 .يوردها أو حتى يمر عليها مرور الكرام 

تم عـلـي الطبيـعـة ـبـل أنـهـا ـهـذا وـمـن أبـلـغ األدـلـة عـلـي أن ـهـذه التحرـيـات غـيـر جدـيـة ـلـم ـتـ 

 .مستقاة من أوراق هذا االتهام العاجزة بدورها عن إثبات الواقعة في حق المتهمين 

 ما يلي 

 الدليل األول 
تاريخ حضور محرر  -/-/-حتى تاريخ سواء أمام الشرطة أو النيابة أن أوراق التحقيقات  

تلزم لقراءتها .. ه وعشرون ورقة كان قد تجاوز مائ..  لإلطالع عليها ../ التحريات العقيد 
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زعم بأنه بجلسة واحدة إال أن  الضابط المذكور .. واستيعابها وفحص ما فيها أسبوع علي األقل 

 !!. ورقة ؟١٧٠لدي النيابة العامة استطاع اإللمام باألوراق المتجاوزة عددها 

 الدليل الثاني 

��+���E�-�}�V�9��;�3$�5.?�)�5$%���-�م��و����0(�ن�א
�� S$��%$���9�5%���-�م� 
���i���+�����,��K�1��%وא��..�z5 p��0+�	U-���.و�Jא��

 الثالثالدليل 
فكان .. لم تجر علي الطبيعة يقرران بأن هذه التحريات المزعومة ولكون العقل والمنطق  

الطبيعي والمنطقي أن يخفي محرر محضر التحريات مصادرة المزعومة ويتعمد عدم اإلفصاح 

 .نها ع

 الدليل الرابع 
أن هذه التحريات لم تأت بثمة دليل علي صحة هذا االتهام فلم تأت بشاهد رؤية للمتهم  

كما لم يتوصل إلي السالح المستخدم ولم .. األول المزعوم أنه هو المعتدي علي المجني عليه 

 .يتنم ضبطه 

 الدليل اخلامس 
مصداقية هذه التحريات وهو ما ينطبق ذاته قرر بعدم صحة و .. ../ أن أمين الشرطة  

 .عليه وصف وشهد شاهد من أهلها 

 ملا كان ذلك 

���م� �������?3���א�,+�$��א�%���..�و��E�-��	א��z�J��$�iא����O +%و5}#�א�
����	
,���د�+�Dو1+�א�.����z�J���Lא� א�%��1�W!�א��c		��..���rDA���.�eوذ�
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,��دא�.���א2دא���� א���E.�+;��1>�م�א�,����D+د��E�-��	م�9 אز�א��ذ�א��.�?.�

 لثبـوت أن عدم جديـة التحريـات وانعـدام داللتهـا يف االتهـام املاثـل : سابعالوجه ال

جمريها إستنتج ما توصل إليه من حتريات من خالل قـراءة األوراق دون إجـراء 

طني التـي و إال لتوصـلت حتريـات األمـن الـو... حتري جدي على أرض الواقع 

لـذات ...  قبـل التحريـات سـند اإلتهـام املاثـل -/-/-بتـاريخ .. / أجراهـا املقـدم 

املعلومات التي توصلت إليها التحريات التي إستندت إليها النيابة يف توجيه 

 : اإلتهام املاثل 

�eذ�� ...&�'� �����+��	�� ����i�&� �و�1ل ��א�%� �א�,+�$� ��9Bא���7&��i�1+���ن
+($�E�-��	و� .���א��W�z5ودو���&<���.��א� L ل���+���א� א�%��و

 وحيال ما طلبه
 ورود تحريــات األمــن الــوطني المحــررة بمعرفــة -/-/-محضــر المــؤرخ الفقــد اثبــت فــي  

 .لم يشير بتحرياته إلي أيا من المتهمين في ارتكاب الواقعة  والذي ../ المقدم 

 ة إال أن النيابة أعادت طلب التحريات عن الواقع
 باألمن الوطني لإلطالع على ملف الدعوى ../  حضور العقيد -/-/-ثم أثبتت بتاريخ  

ٕ مما مقتضاه أنه لم يكن لديه ثمة معلومات عن الواقعة واال لما طلب –ًتمهيدا لتجهيز تحرياته 
 .اإلطالع على ملفها 

  وعلى الفور وخالل أربعة أيام
التي مفادها أن تحرياته التي توصلت إلـى أقواله  إلى النيابة وأدلى بحضر الضابط المذكور 

  .في واقعة االتهامإرتكاب المتهمين الثمانية للواقعة وحدد دور كال 
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 وذلك خالل هذه الفرتة الوجيزة 
 -/-/-لي التي أدلت بأقوالها بتاريخ ع) ..(ته المستندة ألقوال الشاهدين اجاستنتاوردد فيها 

  .-/-/- بها بتاريخ في أقواله التي أدلى .. )..(، 

 وذلك على الرغم من ثبوت 
 قد عدلت عن أقوالها التي سطرتها وزعمت فيها رؤيتها للمتهمين وقالت ..أن الشاهدة 

 .أنها رددت كالم سمعته من آخرين لم تحدد شخوصهم 

 كما أن الثابت 
 أي أن  ...لم يذكر رؤيته للمتهمين األول والثاني حال إرتكاب الواقعة ..أن الشاهد 

إستنتاجات وتخمينات إستقاها من التحريات التي وردت على لسان الضابط مجريها ليست إال 

 .دون أن تبنى على أدلة تسوقها وتستند إليها  ... قراءة ملف الدعوى واقوال الشهود فيها

 استقر قضاء النقض علي أنهفقد  .. وحيث كان ذلك 
 ويكـون لهـا بني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـاالتي تالتحريات الجدية هي تلك التحريـات  

دور هــام ـفـي مجــال اإلثـبـات الجـنـائي حـيـث أن للمحكمــة أن تـقـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي مــا جــاء 
 .بتلك التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض ( 

 فحيث كان ذلك 
لـم تحريـات الأن ًإبتـداءا ات التي تم إجرائهـا حيـال واقعـة االتهـام فإن البين وبجالء من التحري

علـى الـرغم .. بهذا ثمـة جريمـة قـد تكـون اقترفهـا أيـا مـن المتهمـين ًة  نافي...تتوصل لحقيقة الواقعة 
  .االمدة الكافية إلجرائههذه التحريات قد استغرقت كون من 
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 ورغما عن ذلك .. إال أنه 
بعـد ( -/-/- المـؤرخ ةعلـي لسـان مجريهـا فـي محضـر النيابـة العامـيـة  الثانجاءت التحريات 

 من أنه قـد توصـل مجـري التحريـات إلـي )ستمعت ألقوال الشهود فيهااأن أتمت النيابة تحقيقاتها و
  .رتكاب المتهمين للواقعةا

 وهذه التحريات 

 �������,	U�3���$���nد�+U-�0 ����و-�~�;+�B���L ���$���0..�.�+�;���+���ز.#���-���1+�ل�
���Eא5א���א�<��Eد�א��-?�.�� א�.?��� א¡#و5د �Yא��;$���i.��

 وليس أدل علي ذلك 

���������������E���+��	א�,+�$���א��E��i�$����%$��B�z��J�;�3$�5 א���-�~�E�-��	א��Vن�����?�..
�����;+�B���L ���
���L ����������������..�و����B�0�L 	א����و~�-	�>?����Vא�	��-��W�Eذ��eא

� �B���L+;�א�,�����������������ª5��
���$%���=��J��Sא�E��+��	�7א��i�&�W��J5א��	�1ل�א*��+�$��א�%�
−/−/−�..������ .��
�?���i د�.+��ن�א� א�%����������א�H�I..�/�و�����i$;�א�?�<-�~�Vوא����;�+�.�

�;U��� J�;א�F.m$�..�9א�Bم��.������� JوE�-��	��0א�L6א�W�.�
 وقد أكد ذلك أيضا 

ة قـرائن تفيـد معرفـة حقيقـة واقعـة االتهـام سـواء نفيـا لهـا  لم تتضمن ثمـكون أن تلك التحريات 
ولـم  ..  المستخدم فـي الجريمـةوال السالحالمتهم  من ضبط فلم يتمكن مجريها.. أو إثباتا القترافها 

 ما نسبه للمتهمين من أدوار فـي اقتـراف الواقعـة خاصةيثبت في أقواله سبيل توصله إلي ما قرر به 
وهو ما يقطع الشك باليقين من أن مجري التحريات أخذ بما سـطر .. لعدم بأفعال اختلقها من ا.. 

 .مما يكون إجراءه لها زعما ال دليل عليه ..  بأوراق التحقيقات وسطر بموجبها محضر تحرياته



 محدي خليفة

 المحامي بالنقض
 شريف محدي خليفة

 المحامي
 ماجستير في التحكيم الدولي 

 )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) 

 

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٥٩ - -  الجيزة                                  - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 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 

 

- ٥٩ -

 فقد استقر قضاء النقض علي أنه 
ت مـــن الواجبـــات المفروضـــة قانونـــا علـــي مـــأمور الضـــبط القضـــائي أن يقـــوم بـــإجراء التحريـــا 

أن تتضــمن هــذه التحريــات كافــة القــرائن التــي تفيــد فــي معرفــة الالزمــة بــأي كيفيــة كانــت بشــرط 

 .الحقيقة إثباتا أو نفيا لواقعة معينة 
 )٥ ص ٢ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 وكذا
 ) ق٦١ لسنة ٤٨٨٦ طعن رقم ٤/١١/١٩٩٢نقض (

 وهو ما يقطع 

�E�-��	א6و5אق��د�+�0א–$%�م��9-��א��W��+1 א����و.�م�1DL+	���−�,+�$��א�%�
�#�+�B�8U���v�#�	)א $���Sא���;%�2دא����-ً��?�א
	����:��-�Gم�

 سبق  مما
يبين وبحق أن سند االتهام الذي اعتصمت به النيابة العامة في تقديم المتهم لالتهام فإنه 

أوراق الدعوى وهو األمر الذي أسفرت عنه الماثل قد جاء فاسدا في االستدالل متناقضا مع ما 
 .يلتمس معه المتهم الحكم ببراءته من االتهام المنسوب له 

 بناء عليه 

 عدالة اهليئة املوقرة احلكم األول من  يلتمس املتهم
    .ببرائته مما نسب إليه

 هم األول وكيل المت                                            
                                                       المحامي               


