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�א��و�وع�

���������������..�؟؟؟؟؟/�������������
ع�ود
��	ع�א�������� ��������	����وא�'&%��$��#א"!���� ��
����������������������(���و�3د���9/.���،�ذ�5�6ن����א�א3!��م��1��0/.�-�א
,א+�)�و*(�:���;�3�(�א!�

�����������$��$�א�%��1=�و>א�0�א��!��،�وא�?�א<@����Aא�	א1%$�و���/+�..������=B��>��>5�C�D������).
��>E���..ز/(

  ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة قسم شرطة  .. ؟؟؟؟؟بتاريخ  

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار علــي ذلــك  .. ؟؟؟؟؟/ قتــل المجنــي عليــه 

ـأن بـيـت النـيـة وعـقـد الـعـزم عـلـي  بباعــث ســرقته ومحتوـيـات مســكنه ـب

إزهــاق روح أيــا مــن يعتــرض طريقــه أو يفضــح أمــره إبــان ســرقته ، 

مــن شــرفة المســكن وراح يعـبـث متســلقا ه ســلفا ودـلـف للعـقـار خاصــت

بمحتوياته باحثا عن ضالته فحـدث األمـر أنـف البيـان حيـث شـعر بـه 

المجني عليه علي حين غره ، فباغته المتهم وسـدد لـه عـده ضـربات 

قاصـدا إزهـاق روحـه ، "  مفـك " حوزتـه بقاسيات بالبطن بـأداة كانـت 

ي أبانها تقرير الصـفة فتحقق غرضه بمقتله ، محدثا به اإلصابات الت

 .  التشريحية ، والتي أنهت حياته علي النحو المبين باألوراق

وقد ارتكبت تلك اجلناية للتخلص من عقوبة جنحـة السـرقة 

 .وهو أنه يف ذات الزمان واملكان أنفي الذكر 
 ســـرق المبـلــغ الـمــالي والمنـقــوالت المبيـنــة وصـــفا وـقــدرا ـبــاألوراق -

الســالف ذكــره ، وذلــك مــن مســكنه والمملوكــة للمجنــي عليــه 

واستولي علي المسـروقات من الشرفة بعدما دلف إليه متسلقا 

 .وفر هاربا علي النحو المبين باألوراق 

ممــــا تســــتخدم فــــي االعتــــداء علــــي " مفــــك "  حــــاز وأحــــرز أداة -

األشخاص واستخدمها فـي االعتـداء علـي المجنـي عليـه علـي 

 .النحو المبين باألوراق 
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 ء علي هذا الوصف املبتور السند واملعدوم الدليل وبالبنا

B1$�א�����و
���I	אد�א3!��م�א��	א>د����Hو>אق�وذ�������������6 %J�$��$�א�%���B=�א�&��'

زم�������K�9و�3د�����$��%&1����������L�9..�دو�����K�����M)Nوא��������Oא��P���B�������).������"�א!�

������-)�
'����Aא��QRא���'��)"�وא3
,א+)�،�א�@�T�"�����(��;	!و�P<�Uאل�	و���15
����A'
�9&Bא�א�����9א����-./���ع���;�������Xو�Eد��$����..��Wא!�Y�$Zم�]�/�(	B\[��<

�������^���@����Eن��.	א�$��%1]��	>���_������@�����bو��a`م�@'���J�$�������M�و����א/���X�����	������)
�>�������).��c�Hو>אق�و<�.�

 ورغم ذلك مجيعه 
 ��و�(���#����و$���������)��ل�$���"�������א����&�����א����د���א���������א�%������א����$#מ�����

�#�&����(א�$���ط�"$#����"�����א��و��وع������وא��دא+�*������%د�د��ن�א�دوع�و(و���א�د�ع��������

�
�����..�و�מ�$
מ���")#��و$�"�/#��)���������"��#��א�
������طو���؟؟؟؟؟)מ�(/د�

 حكمت احملكمة 

�$��B1%J�"א<dع�א��Ye��@<	��QD�/؟؟؟؟؟������..��א���c���>���)/�'���fאم����/g
�$�0�hא�i@<j������،�و�5`�����.�


�د�ط%�ن�*����������..�و"����3מ����$ض�א���$#מ��#�ذא�א�
����1א��%�دوמ�א����د�وא��د��ل�������������������

�����������؟؟؟؟؟����������؟؟؟؟؟�ط��ق�א��
ض����ط%ن�א��
�د�����מ������������..��وא��ذ�6$�دאول���دو���5��

�������7$��������؟؟؟؟؟ و�

 حكمت احملكمة 

��$��.'��Q$�،�و�Wא�	+�	ع��������'B	ل�&%�����אmR	م�/.�����lm�fو/��ض�א�
���(��@�K�$��)mU�-�����$���Q'د��א���/��؟؟؟؟؟����'�oא����mnא�X%��	ن�
�����و

�p�q5���0دא��@�K������
��mZ��.�

 وبالبناء علي هذا القضاء 

د�(*��د��א�:و�אق�����9*دא����א��"�����א���و����8*��د��א�"��מ��#�����ن��د��د��������������������������..

�א�"�מ�א����ض�،�و������)����د�#���ن�(د�����ط%��*�����א��1א���$#מ���������������������وذ���*����و��1

�. و����د�����9
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  وحيث تتلخص واقعات االتهام املاثل فيما يلي
 –ثمة شاهد رؤية واحـد .. فإنه ليس علي هذه الواقعة المنسوبة بهتانا للمتهم .. بداية  -١

ــك أن الثاـبــت  –ٕواال كـــان قـــد تقـــدم ـلــإلدالء بأقواـلــه  ــد اســـتهلت أن األوراق ذـل بالمحضـــر ـق

معــــاون مباحــــث قســــم  (؟؟؟؟؟/ النقـيـــب المـحـــرر بمعرـفـــة  م ٧,٤٥ الســــاعة ؟؟؟؟؟المــــؤرخ 

يقـيم بالعقـار رقـم  .. ؟؟؟؟؟/ الذي اثبت تلقيـه بـالغ بوجـود جثـة لشـخص يـدعي ) ؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟

 وباالنتقال إيل مكان البالغ 
..�א�������*���������وزوج����������..�ط
�����א��
��מ���ذא��א��������..�؟؟؟؟؟/�$
��ل��+���ن���د*��������


����@�د�5..��و����%�ش�؟؟؟؟؟ א�ذ�6$��ن�(����ن��وא��دAמ��#ذ�5א��
 .و�

  شقة ا<ني عليه بأنه قام بالطرق علي باب  ..؟؟؟؟؟/ وقرر املدعو 

 !أكثر من مرة فلم يفتح أحد فقام باستخدام مفتاح لديه ؟

�������
�5م�[����Kو�-./�-'.����Kوא���زو��K	
b�$1א��X�����	>�$����=�B\E
�،�$�
د@�$��._�
��������>E���r[وو���./�stא�u�l��A�Qد����"�א�	5;�v	[�$.>
�×������.r�;5�،د��5ز>ق���/

1(�ش�،��������������o���5ن�	������.r�;5�،د�	5;��y>��!ن�	.X���9r;5و����،�"Q���$.>
�M�א\
�o��5�-.qدא�(<	f��.r;5و."�

 نطقة البطن كما تبني إصابة ا<ني عليه بعدد ستة طعنات مب

 ) السرة(أعلي وأسفل 

ــين  ــذ ووجـــد الهـــاتف كمـــا تـب ــواب والنواـف ــع األـب ســـالمه جمـي

.. المحمــول للمجنــي عليــه وكــذا ســاعة اليــد الخاصــة بــه 
 .وكافة محتويات الشقة 

 ؟؟؟؟؟تحــرر محضــر مــؤرخ .. بنحــو شــهر كامــل .. ار ذكــره مــالوبعــد تحريــر المحضــر  -٢

الواقعـة المشـار بأنـه بشـأن ) رئيس المباحـث (؟؟؟؟؟/ بمعرفة المقدم ..  صباحا ٢الساعة 

اكتشــف بــأن .. تنفيــذ خطتــه وأثنــاء .. بوضــع خطــة لكشــف غموضــها فقــد قــام  .. إليهــا

ويشـتهر عنـه سـرقة المسـاكن بأسـلوب التسـلق ! المتهم هو أحد العناصر السـيئة السـمعة ؟
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فـي أكثـر مـن امـه ، وقـد سـبق اتهمسـرحا الرتكـاب جرائمـه ، وأنه يتخذ من مكان الواقعـة 

 ؟؟؟؟؟ جـنح ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟ٕوأنه مطلوب ضـبطه واحضـاره فـي القضـية رقـم .. قضية 

 !.؟

 ملحوظة
��د�$�מ�$�@��ذ������5(�����ط�و9"����א��$#מ���א�
����א��ذ�و����������

��B���$ن�(ن��&��س�א����"�����������3؟؟؟؟؟���"������"����������D��)�5د�"�����

���B���$؟؟؟؟؟א�ذ������������D�A�$و����E�6(ن�����د$��*��מ�א�)����*��

�����������Dو������Fو*��מ���،����*������(�������ط�و9"��������$מ�$�@��ذ��א�"

�؟؟؟؟؟��������G؟؟؟؟؟����������؟؟؟؟؟���א�
���������؟؟؟؟؟��$#מ��$������Bא

�����Dون�ذ���؟..�!�

��Aزא/(���وא;��Xد���Qא�����������..�א��-./�oB'א����m�5��1��>E���������AB�+����5�<و��[��Lدو
>�5و�אgذن���'�W���./�oBא�'�Q$�א��א��$�5و������QD�3)�א��.����uBو�D����$�Dد�	Kو

��oB��'א"�א����K��و5ن�א�'���oBא����J�z�p	�����5�c��K..�و��	�������a`م����lXBن�)���;3
����1<�$�Q'א��W�<دjא��<QDgوא�ABQ؟؟؟؟؟א���$����}��؟؟؟؟؟���K؟؟؟؟؟������@�|����P���r�!

�}@<���3���.؟؟؟؟؟

 واستكمل الضابط مزاعمه بأنه مبناقشة املتهم اعرتف 

 ة القتل يف حق ا<ني عليه حمل االتهام املاثل بأنه ارتكب واقع

�	א)������������������(�ز/������;���~/���������H�(א<��Nن�א������5د����א�E���A�Qو@���،��"א���
�/.��-��������"���15אص����>���������v��j�������$1א���������Kא��0א��m!<د�א�6
'����א/������
&-�א��N>א)�%!.�

 ملحوظة����
و�د�����1و���������������F"���3و"��ص����ول�(��..�و����Iמ������$
��دמ��

����د�ن����@%���ل� ���ذ�ن�א�����Kد��ن���א�����$#מ���$����Fد�����ن�(��������

��ل�و��$��Fد���..���ن�*د������)� ��و�ن�و(��אص���Kد�����(א��ذ�و��ن��

���ن��/��دא���������ط�א�وא�%����و ��و�א���ذ���6)��ل�"�
����א�و/��ل���������

א���#��ول���$��#��������(א�و"���د������ن�א����$#מ�و ��ذ�5א�وא�%����
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����$#מ��������L��9(ن�א������������מ�$
��מ��#��ذא�א�$"����ل����..�)א:����س

�������Mد�(ن��زא*מ�א����ط�������وA@و����מ�$
מ�*���د��ل�

��א�	א���������$�%1m!<א���r���r[وא�A�Qوא;,;�9א��..����������j%	د���C��Dز/����'��م�א�������
��
�f�-��;��Nאم����Z�
�����m^و�،���./�stא�$'f"�6r��"��!ز	ن���.�

 ملحوظة ����
���������
��ن��������F�������Nد�$��Fد�������؟؟؟؟؟/���ق�و�د�����א���د�א��


���"���ل�א�وא�%�����������+�א:����وא��وא��وא���ذ���A����..מ������D�����

��$���מ�$"�����������$Kدאמ�������Aא���ن������)�D���A$���"����@א���"�

������ن�������(ن� �������%����������ن�א���������א�%�������!�א��ز*��وמ�؟

����+�א:��وא��وא��وא�ذ����N*�ن�و��ود��������������N����א�وא�%��(�د


����ن����ن�/�د��ن�*ن�����9$���������&�����מ��������A..�دא���א:د����א�

����)������������Aא��G$@����()�6)ود���������ز*מ���"���@�����"���#������9و

�����/��دא���� ��ذ���5(�����ذ�"�و"��د�5"�א������ط�����Aد*و������������

�.).א��وא��

����A�Qא��v
��}�א�~��
$�!��MBو�K	د���B�m$�/.�-���������������..�و5+�����m^��Eن�א������%��
��P<��K�$�B�'D.�@�$�א;��	�-�/.������������@�����)��������������./�s�t5و>אق�א�o�%���	�T�=�>و�

���-����.Bن�و��st/.�������ج�����������������)�..�و��و)�א�0(����K	�
و�W��א�א��	�1=�
"��$1�Xد�����"�א�	�K	����_�����$��jא��-���������و+�������XB"������"�א�bد@$����gو�3א�U

�.و��%�����א��rא>�
 ملحوظة ����

��א:و�אق�$������ن�)���A� د���ن�א�����אن�(و�א�������������Kو�"���س�����)�������

�א��������*������א�$�����������9�����Aא���$E�)��..�א�%
�����(و�����I מ��

���و�������� ��ذ�5א�وא�%����/��"�"�������ن����ن���..��ز*�#����א������ط�

����L��و��د������"���س�א�%
�������������..�*��#���A� د����א���Mد�(ن��و�د����

���������(���و(ن�ذ�����מ�����..������E$�L�)�����(������+�/و��א�$�@�ز�
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وא�%���/�و�����E�����$�������������ط��������������"د�3،���M����Pد�(ن���������

�.��:و�אق�

��������A�Qن�א����3.�وא@$�א:`��$�א�	א>د��/.-��)m�;وא�..�������=�]
'��E��<�1ن�א��������1
�����./�stא���(�%&���%�"��6r�ن��	ز!�����"����pא���..�������1<]��+<5��X';5���D

�؟؟�<���
��\��0�.�Wد�

 وأضاف أيضا 
فـك ، واسـتولي علـي المبلـغ المـالي مـن الحقيبـة وتخلـص مـن المـتهم تخلـص مـن المبأن  

 .باقي محتوياتها ، بعدما حاول استخدام الكروت االئتمانية إال أنه فشل في ذلك 

 ملحوظة     
 �������������
����س� ������)�����د����ل�*�����א���$��1Nא����$#מ�*�����א�"

�����������Q�����������(�����*و�)�،ز�א������ط�*��ن���..�א��ز*و��������*������

���"�و�������(9�����������$&Lא����و����ن���(א��$#מ�א��$Kدאמ�א����و

��א�����������������!@$"L�3ذ����د�"د��������������������K$و��מ����و����

و و�����מ��)�������������)��$/و���/�"��א��"�و���א�@����Aא��ز*و������

�زמ��%دמ�/"��(و��/دא����א����ط�א��ذ�و��.��

تجدر اإلشارة إلـي أن تقـارير الفحـص الفنـي وأهمهـا تقريـر قسـم  -٣

 البيولوجـيـة والبصــمه الوراثـيـة ، وقـسـم األدـلـة الجنائـيـة الفـحـوص

لــم يشــيرا مــن قريــب أو بعيــد إلــي وجــود أي بصــمات للمــتهم ..

ـة أو بصــمة  ـا وراثـي ـه بالمكــان أو بالشــقة ، أو أي خالـي ـة ـل وراثـي

ــــي أي شـــــيء  أو علـــــي النافـــــذة المزعـــــوم دلوفـــــه داخلـــــه بعـل

اربـا وهـو وكذا خروجه منها ه) بعدما فتحها باستخدام مفك(منها

ال يـتـرك الـجـاني وـلـو بصــمه أاألـمـر اـلـذي يســتحيل تصــوره عـقـال 

 .واحده وفق التصوير المعيب الذي قرره ضابط الواقعة 
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 وهو األمر الذي يثري الشك والريبة بأن الفاعل شخص مستفيد بشكل 

 من وفاه اSني عليه ولديه مفتاح أصلي وميكنه الدخول واخلروج  أو بأخر

  شبهه دومنا إثارة أي
فـقـد أنـكـر الـمـتهم الماـثـل أي عالـقـة ـلـه بالواقـعـة الراهـنـة ، .. إـلـي جمـلـة ـمـا تـقـدم أضــف  -٤

ممـا يجـزم بمـدي أهميـة (المـواد المخـدرة منـذ ثـالث سـنوات بأنه تعـافي مـن إدمـان مقررا 

 إال أن ذلـك )توقيع الكشف الطبي عليه وتحليل دمائه وبولـه إلثبـات زور مـزاعم الضـابط

  .لم يحدث 

 ضاف املتهم كما أ

و$מ�א"$��ز��5��
�מ��������N)؟؟؟؟؟(�ن�א�$"
�ق���(ن�א�
�ض�*�����د�$מ���ل�*���A(��מ��������� 

����$
(�6(ن�א�
��ض�א�@%����������(؟؟؟؟؟�����B����$��L�9..��دون�*����*���א�������א�%�����������..��

���)؟؟؟؟؟*���א��$#מ��د�$מ�

���א�B\g)���9א�st/.�����(؟؟؟؟؟/�و�������I�'Zא��/	��..���א�� −٥fو����C��)�א���..
�@��	م��������r!��3��j!א�-��'.!����>E��<���1؟؟؟؟؟�$/�����������زوج����j/��..�'�'��fא��٣,١٥א�

)�א��<-���(؟؟؟؟؟/�א��/	B\gא���f�(�..��������������-�'.��P��Kو5<���و�W	�!�Pن�وא���E���$�_.�5
�+<5���Kو�-./���m;�$'~���..�$�%�B&��]��
��b@�vون�5ن�א�	%;gل�אK<؟و! 

 والده وعقب ذلك توجه إيل شقة 
الذي أخبرة في البدايـة " سيتي كيلينك " فوجده علي سريره واستدعي طبيبا يعمل بعيادات �

قام الطبيب برفـع الفانلـة .. ثم بعد ما علم بوجود دماء علي األرض .. بأن الوفاة طبيعية 

فعـاد وقـرر بـأن الوفـاة .. وطعنـات فـي الـبطن " زرقان " ني عليه ووجد جالتي يرتديها الم

 .!! ؟؟طبيعيةغير 

 قرر.. وعن سبب عدم وجود ا<ني عليه علي األرض 

 بأن زوج شقيقته أخبره بأنه ومعه حارس العقار قاما بحمله 
 .ووضعه في سريره 

�
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 ملحوظة ����
(ن����A� د�א8)�������א�)�������א����$د*��$�����ن�����ن� ���ذ�5א:����وאل�

و�N ���������..�א�D�%�8،�وA� د�א8)����א�)���3א�$د*��ط�����������

���������*�����������ذא����מ�$
��מ�א���������א�%������..���D��A*�����א��

���$د*�&#מ�و����A$#מ�*�����A� دو�5،�و*�ن������$"������������������

و���9ذא�����وא�و��دوא�(�6(دא��(و������RNد����ون���د������������������ن���������

�.؟؟$מ�א�$Kدא�����א�وא�%�

�������C�)�א��B\gא���f��15�)�)��������./�s�t�9א���(����������a�|א�~�'$�و�$��D���'r!���>E���
����������>m��Wن���"-f�9وق�و5ن������"-f�p5�..����_�[�$B�'D�$ن��E��<�1د�و/��\

��Eو>א���1א�]�$�و���و)�א�03(�ن��������������������r�D3دא��0א���./�stن�אوE�����15ن���..��
�������������	��و�B����(���D���./�s�).��"����������$@<��m�;g�6א����،�-�.�H�6א��Bو5د��-��"�א�
�Mm�Bא���@���W�M��Dم�1<E�.�

 ملحوظة ����
����������ن�������*�����א���������א�%�������"���3 ��ذ�5א�"��������و�%�

وא�و/ول�*���9ذא���ن��د�$מ�א�$%��ل�$���א���و���ن�����������"$وא ���

�$����G%������!���ل�א��$#מ��%د�א������א���د*���#�����ن�*د����؟�������

�����������������������E����K)و���ون���وא�%���$/�و������$
����(�#��א������

�.و/@��א����ط��#$����

بـــأن البلكونـــة الخاصـــة بشـــقة .. لشـــاهد الثالـــث وأضـــاف ا�
بـهــا حدـيــد ، كـمــا يوـجــد ـكــاميرات مراقـبــة .. المجـنــي علـيــه 

 .باإلضافة إلي حارس العقار 
 ملحوظة    

��א��ز*�وמ�د�Kول�א���$#מ���#���،�و��ذא���������������� ��Aود�"د��د�*����א��و

����)���מ���$מ�א���%���"�و�$@��E#�����������(�����א�����א������������8���،

���������
�وא����א�����ط�����#$��ن�����ل�ذ�������زמ�������.�.�و�ود�"���س���%
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ط���،�و���מ�و*��دמ�/��"$#�������������Dא����$#מ����ن�א�"د���د���$�$�

������
؟؟��%��ل����ل������$
��دמ��.א��������א��،�(و����A� د�5"����س�א�%

���*�����$��K)ن���وא�%��$/و��)����
�.(و�د�5א����ط���Mد��

قرر الشاهد بأنه ال يعلم شيء عما أورده الضـابط .. وأخيرا 
فإنـه ) المزعومـة(ٕوانما بناء علي تلك التحريـات . .بمحضره 

 !.يوجه االتهام للمتهم بقتل والده ؟
 قرر).. وشاهد اإلثبات األول) .. حارس العقار (؟؟؟؟؟/ هذا وبسؤال املدعو   -٦

)�א���<-��������(؟؟؟؟؟/�א!����9jא���/	���..���W��>E@	م�א�	א���$%1�B\gא����f–������.وزوج���
���./�stא�(��qE@ن�E��P#q5و�������������،�����./�s�tא�-������c��@א��>;$�و�����.���

�������������./�stא�{�r@��.
��Bو&�ق�/.-�א���_jא���q5�9%r�>�א�~�����..�و�Bqeم��'

��->���������..�א����QZ
ن��%���\���/�د�������������������و]�%����..�������rJ���Z�rم��.~�'$���rJد�Pو�1

��
E��،�����Kض�/.��-�و<Hא�-��./�-��'.������./�s��tن�אE����P#q،	'���;����>ل�م�א��j!3�
��v%;g
	��P�K.'-�/.�-�و����Kو��	א>�;�.����������������..����./�stא����\��]%�א��~

���=>
/�'�א�����A';��>5/.-�א��.����������"�>q"����.K~��و���.�\����QD)���..��	א>�א�
�v%��;gא�..��W	��!����>H�����./�s��t�9א���������)��@���Z���v%��;gل�א��K<م���'


)�$�%�B&��]��
�)�.وא�	

 رغم ذلك

د ـقـــام الشــــاهدين األول والـثـــاني بحـمـــل المجـنـــي علـيـــه فـقـــ�

ووضـــعاه ـفــي الـســرير ومعهـمــا ـشــخص ثاـلــث ـمــن الجـيــران 
 . ؟؟؟؟؟؟/يدعي

�
�
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 ملحوظة ����
��L�9..��$"����א������*�����ن�������מ�Iמ�$"ذ���א��D�%�8%د����

(ن�א�A� د�ن�א:ول�وא�)����(/�א�*���"����وو�%��������5؟؟����������

�����:و�אق�و(ن���������(�M��Lد�ذ����Fن���وא�%������(���������Eو����/��

������.!� �����ن�$%�د�א��3�%��א:د���و$�����E%��מ�א�وא�%��؟���������

�����ن�(���وאل�"����س�א�%
��������Fن� ��������A� د����������Mد*������(�/

������ذא�����מ�$
���מ�א����������������$د*��1 ���ذ�5א�K���Aص��������..�؟؟؟؟؟

�!وא�$�وא��؟

ح باب الشرفة المطلة علي الشارع بأن المجني عليه كان دائما يفت.. وقرر حارس العقار �

وكـان دائمـا يسـمع صـوت التلفـاز .. وكان التلفاز الخاص به يعمـل باسـتمرار .. العمومي 

 !).ني عليه حسبما زعم الضابط ؟جفكيف يسمع التلفاز وال يسمع استغاثة الم(

 قرر .. ومبواجهة هذا الشاهد باملتهم 

 فرتة زمنية بواقعة بأنه مل يشاهده إال مع رجال املباحث بعد ال

٧− ����������D���/�$@<��m�;g�6א��$�אl%�;3م������m-�אH�.-�א��p�j،�و����1>)�א�
������������������،�����$�[�1)�א�03(<��$�א�XBאم�א��N��;א�zن��ذא���و�T@����א�st/.���و�

����������,��rא�����/�و3!���Uو�cZ�����א)�א��و!�r@����؟؟؟؟؟������D؟؟؟؟؟���5���א���m
���6א��?�!�א�����1B���$�[)��א�������$�א��jB($�א�	>א\���$�����..��cא��/����q5�(<��1��)�

������).�DNAن�������m�������$��/	
)�א�����)�وא�%�)��jBא��-��./�����'�X���!)��jو��
 .א�	א�$%1

 ملحوظة 
���מ����$מ�$�@���ذ� ��ذ�5א�
���א�א��و���מ����$מ�א����د�*�����א����������������

���#�FA����������������#�*�1*�#���وא�%�دول���E$��Lא�������א���
..�،�و�מ�$

���

�$#��و(ن���وא�%��/�و����������و و������زמ���
"$��/و��א�������

�6�K)و�د���:و�אق����������E�.�

�

�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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) .. شاهد اإلثبات الثاني ، وزوج جنله ا<ني عليه( حممد ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو −٨

�قرر 
������<>س�א�%'D�P<�1����9�B1�Pא�	א������������$�%1..���א)���f�������q5ن�E��vن����W..�و5+��

��	ن��,���cא����i��mو�ن��%��/(ل�@'	؟؟؟؟؟@	م�

وأول مـن تلقـي الـبالغ  .. ؟؟؟؟؟معاون مباحث قسم  (؟؟؟؟؟/ وبسؤال النقيب  -٩

 فقرر .. وانتقل إيل مكان الواقعة 

د¢����������Eن��nא��������$���@�دو>�Pא����j�1/.��-�!.'��-�א���lBغ�،�وא3<�'��ل������jZrو�%
������./�s��tن�א��)�K�������ن�ذ����6@��	م�..�و���m
؟؟؟؟؟�����$����/$�א����..�"א��א�

�-/�@��.Bن�א��)�.زوج��.��א�sR/.���(؟؟؟؟؟/�و�

 وأضاف مقررا 
وكـان يرتـدي كامـل .. بأنه شاهد المجني عليه نائما علـي ظهـره علـي سـرير بغرفـة نومـه �

كمـا وجـد بالشـقة " السـرة " وكان يعاني من ستة طعنات بـالبطن أعلـي وأسـفل .. مالبسه 

 .يد الخاصة به هاتف المجني عليه المحمول وساعة ال

 ملحوظة     
��מ��..��ض�א������������E$���א��وא���$�Mد�(ن�א�وא�%���מ�$"�د����������3 

و�د�)����..�د�א�وא�%�����)���(ن� �������و�����)����(�د�A#و������

(ن�*��دد�א�ط%�������@��وق������"���ول������ط�א�وא�%����(ن��/��و���������5

���#د�Dא�#�و�����������������������..���:و�אق���ن�(ن�א�ط%�����Iن����

א�"�د�א����������ن�א�ط%�����א�$���$��������ن��������������א�#�و����@�������

و�����س�$������ل�א�ط%��������$������א�/���و���و����ذא����..�א�#����و��

و و�א:����א��ذ��M��6د�(ن���وא�%���/�و���(�������������������I�6��K..�א���@����

��.א�/و���א�$��"�ول�(ن�����#�����ط�א�وא�%��

�

���$��ن�)���()���������:�وא��(و�א��وאذ�(و�Aوא د�����و����/�א"�������Fמ� 

 قرر .. وشاهد اإلثبات الرابع ) حمرر حمضر التحريات (؟؟؟؟؟/ وبسؤال املقدم  – ١٠
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د¢����������� �nض�א	�)]�i�~m���Xq��+و�z�1��>E��..�����������Z
�$�Xא����[�و����+�(��/
زل�������gא�P،�و;���1)�א�����(1����ذא�(א�����.�Mא������W����j��zو+��������א�א�%
��AאHول��%�م�وK	د��$Q�1א>�א����]<�$X$1א��;���Bf؟�.(!�

 واإلجابة علي هذا التساؤل فيما قرره هذا الشاهد نفسه بقوله
�������Dא�$���א�����:#�����6מ� �������F@"��ص�א��$���دد�ن�*�����א�%
��������מ��$����ن�)�����/����


�د�(���ن���..�و(�����������"و�א����د�א��K�ص��@"�ص�א�������ن�������������ن����������������..�א�وא�%�

�!.א�$و/ل��KAص�א��$#מ��%$��Dא�وא�%��؟

 بأنه قد توافرت لديه معلومات تفيد ..  زعم الضابط حيث
وأنـه ارتكـب .. معة ومشهود بأنـه يرتكـب السـرقات بأسـلوب التسـلق  المتهم سيء السبأن�

ٕـعـده وـقـائع مماثـلـة ، وصــادر بحـقـه ـقـرار بضــبطه واحضــاره ـمـن النياـبـة العاـمـة ـفـي القضــية رـقـم 
  .؟؟؟؟؟ جنح ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟

  زمان قرر الضابط املاثل وبدون حتديد ملكان أو

 ����������������p��q5��0����15�	א1%�$�و�%����و�1�pא������א����AB�+������m^��>E�)�����/ز�)B��D
A�Qא�..�(�������������������>Eא��<��'��$��	)Rא�i�!א	א:�����(lU��Dא�-���P�f<5ن�א�����E��<�1�)�

�����������./�st�������6�����$(�ع����א:!�iא�ص��������$�%@B��<��D؟)�و�!�������AB�Qن�א�E���<��1��)��
�}@<��.؟؟؟؟؟�ن���

 ملحوظة ����
�������

��א��������*������ �$@������������F..�؟؟؟؟؟/�(�����א����Aد������و

���������Dون�א����$#מ�����ق�א�#���$���D..�א��"���ول�و����*�����د��5

�����!�و���מ����%���و"��������%�����ذ���؟�����Lد��"���و��Mل�ذ������%�

)�מ�(��ن� ��������..�א����ط��"و�9)����אL$#�מ�"��ل�א��$#מ������طل��������

 �ذא�و*�ن����..�%��א��ز*وמ�و�ود ��و���$#������$#מ�؟؟������$���א������

����3��"�G�"�/���Iو�#�����א���$#מ�و��و ����א:و��������$����Bא���ط�

��B���$��6)מ���)���A*ض�*������ل��
�و���س��؟؟؟؟؟(����د�$מ�א�

����.؟؟؟؟؟�����ز*מ�א����ط�
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��Aא����	>������Qא��v��و@����(����د��`א/E�����)ن�א���������������>א5��\�..�������������(+
���1$�و5<���د�����������������i..�و5<���3@%(����9)��1و/'.��E��.�
و�K$�دא0($��.(ل��~�א"�א���N>א)�،�

���������-./�$.Xא��$
��-�f'$�א�st/.������א�~��"���-�;���Nאم�������"א�~>ع�א���0����Z�rم���و�1
�"�6r��"�...................�(@�Zא����QU�W��/א`�����P<�1����q5�-��.�

 وأردف قائال بأنه 

 المـتهم إلـي مكـان الواقعـة وسـرد لـه كيفيـه حـدوث اصطحب�

وذـلـك دونـمـا إذن ـمـن النياـبـة العاـمـة أو حضــورها اـلـزعم  (الواقـعـة

 ) .الجريمةكيفية ارتكابه ب
 وعن كيفية إجرائه حترياته 

د>�Pא����@$�وא;��(�)���������������������� �j����/�l�Q
�C�DBط�א�B�+�������0l�`ن��E��<�1<��א;��%
�9�����f�����(@�Zא��.�

 حوظة مل����
א��ذ��6)��%�ون����"������3(؟؟؟؟؟/�$���ض���ذ����+�(�وאل�א����ط��������

��،�و(ن�א�
��&מ��#��� �و�א��
�دמ��������������������"$���(�6��/�A#د������Fמ��

�"�.��@�دא��"�؟؟؟؟؟

 ألي حتريات  ثم يقع هذا الضابط يف خطأ جسيم يؤكد عدم صحة إجرائه

  ؟؟؟؟؟حيث قرر بأن الواقعة حدثت يوم السبت املوافق 

 قضا يف ذلك مع مجله الشهود السابقنيمتنا

 ومع الواقع واحلقيقة الثابتة باألوراق 

 ؟؟؟؟؟إذ أنهم قرروا بأن الواقعة حدثت يوم

 ملحوظة �
��L%د�ذ���Kط��F�د�6"��3(ن�(�وאل�א����ط������(ن�$�����*�������������������

���/KA�6)����*و��س������
���"������(����"�دد���وמ�����..��%�و��

��� ذא�א�$"د�د����Lמ�*ن�Kط��F�د��6ل��و؟؟؟؟؟א��وאق�"�א���
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�!.*ن�*دמ�/"���%�و��$��و*دמ��/دא��$��؟

�����A�Q�1>�א��)��9�Uא�	א���$�%1(�	+	��!م��Eن�א�������ن���5�������¥م�א�~�'$���������������..��(
���$�ZBא��$
�j���..������v�Oم����$�א�%��$�������"�;�IBאg]�א>���"و��א�@���b/�م��1��א���pز/(����א�

��א�����(m!<א�$Z[ض��r�l[5�$%1א	.�.(�

 وعن دور حارس العقار 
) محل إقامته(زعم هذا الضابط بأن الحارس معتاد الصعود إلي الدور السادس من العقار �

 !).رغم أن الحارس نفسه قرر بأنه ال يصعد إال بعد العاشرة مساءا ؟(مع بداية حلول الظالم 

 واستطرد الضابط زاعما بأن املتهم ارتكب جرمية القتل 

 !ا من جنحة السرقة ؟تهرب
و9)�����و�ود�$
��������..�و�%د����ع�א�������:�وאل�א����ط�א��ذ�و��..�������ن�ذ���� 

���*�Aא���وא�ط��&������..�א��%�ل�א���������9"����א:و�אق�������9���A*دא����"����א�����..

��#�*�1��E$�Lא�%دول�*�#��(و�א���.دو����$�@�ذ���א�א$#��א����
��)و��(9�

  كان ما تقدم ملا
الغـمـوض واإلبـهـام الـلـذين أحاطــا باالتـهـام الماـثـل ، ورغــم فشــل ضــابط الواقـعـة ـفـي ورغــم �

حيـث أن عـدم الصـحة وعـدم المصـداقية .. إزالتها بل أنه عجـز عـن إثبـات االتهـام حيـال المـتهم 

 ـبـأي ومخالفـة الثابـت بـاألوراق ومناهضــة الحقيقـة ومحاولـة اـلـزج بـالمتهم فـي ـبـراثن هـذا االتهـام

ة علي ما سطره هذا الضابط وما قرر بـه فـي تحقيقـات النيابـة العامـة ، وسيلة هي السمة السائد

إال أن النيابة العامـة .. ورغم خلو األوراق من ثمة دليل يقيني علي صحة ارتكاب المتهم للواقعة 

وصاف جزافيـة قد أحالته للمحاكمة الجنائية بقائمة قاصرة وعاجزة عن حمل هذا االتهام وبقيود وأ

ال تقوم علي سند أو دليل حيث شابت تحقيقاتها قصور شديد يجعـل عدالـة المحكمـة تتشـكك فـي 

بل يصل األمر إلي حد اليقـين بعـدم وجـود دليـل جـازم علـي .. صحة إسناد التهمة للمتهم الماثل 

ابـه لهـذه بالسـرقة لـيس كافيـا للقـول بارتكفكونه قد سبق اتهامـه .. صحة ارتكاب المتهم للواقعة 

بل أن جريمـة السـرقة ذاتهـا ال يقـوم عليهـا ثمـة دليـل ، وأن الـزعم بـأن المـتهم يسـرق .. الواقعة 

لـعـدم إـجـراء ثـمـة فـحـص لدـمـه أو بوـلـه للوـقـوف عـلـي (ليـشـتري المـخـدرات ـلـم يـقـم عـلـي ثـمـة ـسـند 

عامـة ، وهـذا كلـه باإلضـافة إلـي إمسـاك النيابـة ال) إدمانه المخدرات كما زعم الضـابط مـن عدمـه 

 رجال اإلسعاف ، الطبيب المستدعي بمعرفة نجل المجني (عن استدعاء العديد من شهود الرؤية 
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 ) .وغيرهم.. ؟؟؟؟؟/ عليه ، الجار المدعو

 ومما تقدم مجيعه 
من الوقائع السابقة التي تشرفنا بعرضها علي هيئة المحكمة الموقرة بكل أمانة لمـا سـطر  

ة صورة أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها ضـابط الواقعـة فيها من واقعات تؤكد أن للواقع

وما شاب هذه الوقائع من إجراءات باطلـة تؤكـد علـي محاولـة سـتر الواقعـة الحقيقيـة .. باألوراق 

بين ـمـن دفاعـنـا الـتـالي اـلـذي يؤـكـد مصــداقية اـلـدفاع فيـمـا يرـبـوا إلـيـه ـمـن توـمـا ـقـد يـسـ.. لـلـدعوى 

براءة ساحة المتهم مما هـو منسـوب إليـه والتـي نشـرف ببيانهـا اح عن الحقائق التي تؤكد فصاإل

 من خالل أوجه الدفاع التالية 

�����������ع�א�د

�

ق ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟تباعا ونفاذا للحكم الناقض الصادر يف الطعن رقم إفإنه : ول األالوجه 

وذلـك باسـتبعاد .. فإنه جيب تعديل أمر اإلحالة املعيب ، واملشـوب بـالبطالن 

الذي أكدت حمكمة النقض خلو األوراق مما يدل " سبق اإلصرار " الظرف املشدد 

 .علي توافرة 

 بشأن حاالت وإجـراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون ٤٤فقد نصت املادة.. دايةب

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 

<�����א������Wא���/	��������->	>1��
د>א��'B	ل�د[���
�ذא��ن�א��mnא�X%	ن��
�������������$�)mU����Q'>،�و��	א���/�W������א�����./�sB>5ع�و	+	א��W�9jr�9א�B1د>א�،�5و�]
�������������Q1�����$.m�~���@�K������
��mZ.���!<�[5�?א��$)mRא�-���$�Q'5/��)�א��o'�א�

��@�q¦.�
�3���)��،�o'��mU������=��Q1(��$�א�������u��m%�����mTد��5ن���/gא�$��)mRز�	��a�3و

��a���$���0	ز�:��������Y�Wא��DH	אل��hאد�א	��).��$�����1>!����א:�§��$�א�%����u��m%�����mT5ن��
�o'��.mZJ($�א�

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
 في خطأ حينما لما كان يتعين اإلشارة بادئ ذي بدء إلي أن الحكم المطعون فيه قد تردي �
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با ولكنه خالف قضاء أشار إلي أنه يخالف حكم محكمة النقض في أسبابه ، ألنه لم يخالف أسبا

وقضـي فيهـا بعـدم ............ يتضمن فصال في مسألة قانونية تتعلق بمدي والية هيئة الرقابـة 

، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع المبـدي مـن الطـاعنين فـي هـذا ........... 

 الـنقض ، فإنـه يتعـين الشأن مفهوما سائدا بأن محكمة اإلعـادة ال تتقيـد بمـا تنتهـي إليـه محكمـة

بالنســبة لتقــدير الوقــائع والمســائل الموضــوعية التــي تتمتــع القــول بأنــه إن صــح هــذا المفهــوم 

ـة فــإن األمــر مختـلـف ألن محكمــة الموضــوع  ـه بالنســبة للمســائل القانونـي ـة فــي تقــديرها فإـن بحرـي

لـمـا ٕ بشــأن ـحـاالت واـجـراءات الـقـبض وـلـئن ـخـال ـمـن ـنـص مماـثـل ١٩٥٩ لـسـنة ٥٧الـقـانون رـقـم 

 مـن قـانون المرافعـات فـي فقرتهـا الثانيـة مـن أنـه يتحـتم علـي المحكمـة ٢٦٩عليه المـادة نصت 

التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم بمـا انتهـت إليـه محكمـة الـنقض فيمـا فصـلت فيـه مـن مسـائل 

ا فـي المـواد الجنائيـة أيضـا ألنـه ال وجـه للتفرقـة بـين مـقانونية ، فإن هذا المبـدأ واجـب اإلعمـال 

تفصــل فيــه محكمــة الــنقض مــن مســائل قانونيــة مدنيــة كانــت أو جنائيــة ، بــل أن وجــوب تقيــد 

محكمة اإلعادة بما تفصل فيه محكمة النقض في المـواد الجنائيـة أوجـب وألـزم لتعلقهـا بالحريـات 

ـااللتزام بمــا  ـك إال ـب ـأتى ذـل ـي تحكمهــا وتكفــل حمايتهــا ، وال يـت ـادئ الـت ـي يجــب أن تســتقر المـب الـت

 .فيه محكمة النقض من مسائل قانونية تفصل 

 )٦/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٢٧٣٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����א�'<	<���r>5�$א�����/.-�5و>אق�א3!�م����������rא��$.Y�I�BX��9و��\@��Q}�5ن���..�א�
�!��)Q!��1�$	���Kא3!�م��.(����Dg5<��..����5א��/`��

�"����*�����......"�.��+���ق�א8/�א��*�دא�..�؟؟؟؟؟/��$ل�א��

������hא�P��א"�5و>אق��'�;���>5�C�Dو@�����q�("K��1��>5�{Q�@�$$�������p5د���5�9و������
���������������������������/���^�$.�jא��=�B���a`م���Eن�א��������J�،م����������5و��1@�$�/.-�]Z$���א�א3!�;

����������:%
5�����p5�W��<�5و�@~��Bm!�@�|א1%$�و	א��P���..��������5ن�l�X�����b@���$��و��	���Dgא�
������א!�م�����)Q!�)�

�IB;�"���=.�jאg]�א>���"و/.-�אE~���qHن�א��v�Oא�~�د������..��pא��

��������1<��%Xא��W�o'��$���؟؟؟؟؟
���mU($�א���/.�-�����������(؟؟؟؟؟��������א������&%�ن��'��pא��
�P<و�[�I��@�����mDא�	+	ع�א�_��$§����(@�hא�$)mU�$א��/���."�
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 وقرة يف شأن ظرف سبق اإلصرار مبا يليحيث أفصحت حمكمة النقض امل

��(د�����א���د*و�Sא��$�)���������(���وאل�א���A#ود��������"�........����Kوذ������%��د�(ن�

$�وא��!�����D(������دل�*���ذ����
�����������؟؟؟؟؟و$"������&�س����"���3מ�����


�دמ�����א*$�
���א�"��מ�ود��ل��������������)���ق�א8/�א���د�6א��$#מ�����$������Rد
��Lو

���������ل�א������*�������@ق�������)�א��$#מ(*�����ن�(ن�א�ط�*ن�������

�:ن�$��وא�������د9*����� �����א����������������א����وאد�א����Kد���و/���מ�*�����ذ�����،

���������E$ل����$
����L%ط���D()����5"$����������9א8/���א��*�����א� وא�$/����מ�*��#���

!���و����Dل����ن�א�������$�ن�،�و���ن�)��מ���Pن�א�"���מ�א��ط%��ون����������ون���

���
�����".�%����������$و

 خالل هذه العبارات ومن .. هذا 

"����IB;�vאg]��א>�/���א��������������r�>א���$�3/.-�א�$Z+א�'�������9(وא�$��>��
���rض�!�	א
l[5�..�(�����$%1א	.��$��$�א�%����	�i��m!�9@�%!�cKא�@�د����א�����...�و�	��%B��;��9�1Hא�-�./

������mn..�א��v�Oא�~�د������وא��`א�/B!��9
����~Eن�/�م�!	א
�������وذ��6j
��o1،�و������$���א�
وK	د����IB;�vאg]�א>����pא�����وא���p@~,ط���	א
��ID�W�Pא�����5ن�����������5د�$�/.-���

�א���W��mr/(.��وא���W���./���)j>و@$�و��و"��������������
��������@�$�D�Wن�	m@�..��|�و�	���
�$�ل�א����(@�	א
��א��W�$�Bא�	א�$%1א��א��Dس�;Hא�W���Z[ض��r�.�(�

 نا علي حمكمة اإلعادة االلتزام وحيث جيب قانو.. هذا 

 مبا قضت به حمكمة النقض علي النحو املتقدم تأصيله قانونا 

 وبأحكام حمكمة النقض املوقرة 

 مـن قـانون ٣٠٠حيـث نصـت املـادة ..  هـذا التعـديل فإن القانون يسـتوجب

 اإلجراءات اجلنائية علي أن 
ـــق االبتــــدائي  ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي  أو فــــي محاضــــر جمــــع ،ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
 للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة  
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وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر الجلســة بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي 

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ـمـا عســاه أن  ، قعــود المحكمــة عــن بحــثبالوصــف الصــحيح الواقعــة المطروحــة أمامهــا أن تصــف 

 وجـوب أن – أثـره –خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ير مقيدة غبأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 

 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا ليف بالحضور ، بأمر اإلحالة أو بورقة التك

أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديلــه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤رقم الطعن (

 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 

�������������������$�)mU�$א���%��I�¨���>5א�������$�r>5�$��>	>و���lqل�Y.$�אH]	ل�وא��	א�=�א�'
��و���������fא>א�	5ن�/���	ل�5و>אق�א���/l�q�����=���B!�-��ع�5ن�	+	א�����$����$�א�%��]��iא�
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��.@�%!����$)mRא����0���BX%���و��Ef����u<��5ن�¥�>�u���$����.�א�

 لذلك وشرطه أن تقوم احملكمة  القانوني وإمنا احلد

 مبا هو واجب عليها ونصت عليه الفقرة األخرية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية من أن ٣٠٨من املادة 

وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هـذا التغييـر ، ......... �

 وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل 

 .ب ذلك الجديد إذا طل
 ويف هذا الصدد تواترت أحكام

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول..  من قـانون اإلجـراءات جنائيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 

وال شــك أن هـذا االتجــاه حـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه ضــمانا ل.. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 

 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 كما قضي بأن 
لشـروع فيـه المسـندة بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتـل العمـد واتعديل المحكمة الوصف  

أن تكــون وال يمنــع مــن ذلــك دون أن تنبههمــا إلــي ذلــك فيــه إخــالل بحــق الــدفاع إلــي الطــاعنين 

مـادام العقوبة التي أوقعها الحكـم مقـرره للجـرائم المسـندة إلـي الطـاعنين مجـرده عـن هـذا الظـرف 

 . الطاعنان الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها

 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
الحكم الطعـين قـد اسـتخدم حقـه فـي تعـديل القيـد والوصـف دون العمـل 

بالواجب الذي شرعه القانون ، إذ كان يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن 
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إـلـي ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال لتحضــير 

ـك دفاعــ ـم تفطــن إـلـي ذـل ـد أمــا وأنهــا ـل ـاء عـلـي هــذا الوصــف الجدـي ه بـن

وعلي ما أوجبه القانون في هـذا الخصـوص فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥نقض جلسة (

 ومما تقدم مجيعه يتضح 

��������9��I¨��>5א�	אmU�-./�cK($�א�	+	ع�5ن�!%X-�א�	א����������$%1 �r�[و���-�'�'nא
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/����~�Eن����א�א��_�������������������������%
����Bא�����و��א!�A'
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الدفع بعدم وجود مثة ارتباط بني جرميتي القتل والسرقة مما جيزم : ثاني لوجه الا

ومـن ثـم يتضـح .. مشددا لألخـرى جواز اعتبار احداهما عنصرا وظرفا بعدم 

 من قانون العقوبات علي الواقعة الراهنة مبا يبطل أمر ٢٣٤عدم انطباق املادة 

 .اإلحالة ويستوجب تعديله 

  من قانون العقوبات علي أن ٢٣٤ملادة فقد نصت ا.. بداية 

�����א�5����bو�א�~��د������������������ ���c1�]�א>�و�3!�]��@%�IB;��]א�����)/��r>�9�1���
���hא�P���9/
�-./��m¨�6و���ذ����$�@�K�g/�אم��ذא�!'�����5و�א1,<=����5و�!.�����$@�

�5و����.��������Z$�5و�!K�9��%r��c���Eא������������j'ن�א��ذא������r%��5�9و��p���q5،�و���5������m!<א
g/���אم�5و��������mZ���
���0/.��-�א:�����5و�א����N.�������א�%'	���$�����f5و������Bm!�����/����

���bא������.א�
 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 

 ـلـم يلتـفـت ـلـدفع الـطـاعن – عـلـي ـمـا يـبـين ـمـن مدوناـتـه –ولـمـا ـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه 

حبلى عمدا كظرف مشدد لجريمة القتـل العمـد ، ولـم يـتقص أمـر بانتفاء نيته في جريمة إسقاط ال

ثبوت تلك النية بلوغا إلي غاية األمر في ذلـك وبمـا ينحسـم بـه ، فإنـه يكـون قـد تعيـب بالقصـور 

الذي يبطله ويوجب نقضه واإلعـادة، وال يعتـرض علـي ذلـك بـأن عقوبـة السـجن المشـدد الموقعـة 
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 وبفرض أن الحكـم لـم يخطـئ –دون اقتران بجناية أخري علي الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد 

بجنايـة أخـري وفـق الشـق األول مـن  إال أن عقوبـة جنايـة القتـل العمـد المقتـرن –في تقدير ذلك 

 من قانون العقوبات هي اإلعدام في حـين أن العقوبـة هـي السـجن ٢٣٤الفقرة الثانية من المادة 

 كما هـو –لقتل العمد من غير سبق إصرار وال ترصد المؤبد أو السجن المشدد إذا كانت جريمة ا

 لما كان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون – وبدون توافر ظرف االقتران –الحال في الدعوى الماثلة 

 قد جمع في قضائه بين جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار – علي ما يبين من مدوناته –فيه 

جناية بجنايـة أخـري هـي إسـقاط امـرأة حبلـي عمـدا ، وال ترصد والظرف المشدد وهو اقتران تلك ال

ظرف االقتران بين الجريمتين ، وهو ما يجعلها اإلعـدام ، إال أن وأوقع العقوبة علي أساس توافر 

 ـمــن ـقــانون ١٧المحكـمــة وـقــد رأت أن ـظــروف الواقـعــة تقتضـــي إعـمــال الرأـفــة وتطبـيــق الـمــادة 

 ونزـلـت بالعقوـبـة درجـتـين –اـلـنقض عليهــا  وهــو مــن اطالقاتهــا دون رقاـبـة لمحكمــة –العقوـبـات 

وعاقبت الطاعن بالسجن المشدد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب ، 

بيان مدي توافر ظرف االقتران بين جناية القتـل العمـد دون سـبق اإلصـرار أو إذ أغفلت المحكمة 

ـة األخــر ـي عمــدا  –ى ترصــد والجناـي ـي–إســقاط امــرأة حبـل ـان  الـت ـت المحكمــة أيضــا عــن بـي  التفـت

أركانها ، فإنه ال يمكن الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبـة لـو أنهـا 

بحثت مدي توافر ظـرف االقتـران ومـدي تـوافر أركـان الجريمـة المقترنـة فـي حـق الطـاعن ، سـيما 

درجتـين رغـم أنهـا لـم تبـين  من قـانون العقوبـات ونزلـت بالعقوبـة ١٧وقد أعملت في حقه المادة 

أساس االقتران وشروطه ومدي توافره ، فإن الحكم المطعون فيـه يكـون معيبـا بالقصـور الموجـب 

 .لنقضه واإلعادة دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 

 )٢/٤/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ١٠٥٤٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 )واحلال كذلك يف الواقعة الراهنة(أما إذا انتفت هذه الرابطة 

 فال ينطبق هذا النص ولو قامت عالقة الزمنية بني القتل واجلنحة 
��*�����א��"����������"������א�
������1��$����ط�א�
$��ل����"�����������(ن��������$%���ن��%���
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 )٩٧١ ص ١٣٨/٣ ق ٩/١٠/١٩٩٦ جلسة ٤٧السنة (

 )٢٩٢ ص ٣٧/٢ ق ٨/٣/١٩٩٢ جلسة ٤٣السنة (

 )٥٢٥ص  ٨٤/٢ ق ١٩/٤/١٩٨٩ جلسة ٤٠السنة (

 �������%�����(و�אق�אL$#��מ�א���)�ل�*�ن����Nد�)����د���ل����������������..�و"���3�ن����$
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 صاف االتهام املاثل ثم االجتاه حنو تغيري قيود وأو

 وذلك كله علي النحو .. نيابة للواقعة دون التقيد بوصف ال

 السابق تأصيله قانونا يف شأن وجوب إجراء التعديل والتغيري 

 ووجوب تنبيه املتهم ومدافعه إيل ذلك  وإمهاله

  لتجهيز دفاعه وفقا للتعديل 
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مـدمن لتعـاطي عدم قيـام مثـة دليـل فنـي قـاطع علـي أن املـتهم : الوجه الثالث 

حنو احرتاف السرقة لتدبري املال ) حبسب زعم ضابط الواقعة(مما دفعه املخدرات 

شراء املواد املخدرة ، وحيث أن الزعم بأن القتـل كـان مبناسـبة السـرقة الالزم ل

فإنه بانتفاء األخـري ينتفـي القتـل ويتأكـد يقينـا بـأن للواقعـة الراهنـة صـورة 

 .مغايرة متاما 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
�Lن��
���(ن�$����*���א��زמ�وא������&����*���א�!ن����������א:"��מ���א��وאد�א�

����وאL"$����ل�،�و����ن�א���A��ع��������&���(ن����A$�ل����ل�"���מ���و����������ون�א8����א1א��א�


و�������%������
��ق������(�����ن�א�����������،���8دא�����*����������ن�א�وא�%����א�����$و"$$��������

����#���،�و����ن�א��
/��ود����ن�*������������ن�א�وא�%����א���وא�د���������د��وא�!���و�Dא�$����و�%��

�������א��و�وع����"�����ل�א:%��ل�وא��
�/�د�א�$���$$��ون������������������@��א����ن� و�(ن��)�����

����ل�(و��#�9�מ��$%�ذ���%�����������������������P���و��Aون�א�"��מ������L9��E������)و��������#��(���ن�א�

�Sو���*���وא�%��א�د*و��
�.$��ن��د�6/"$���ن���د�5��א�$ط��ق�א�

 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 

���-./�����������ل�وא�']���א��?�!��m	ن���%
H�9א���)mD�W�=B�@ع�5ن�	+	א��-+1
������������l�
���.)«��<	�[�W��%�+5و�و���)%��$��>א)�/�B/�W���mnאغ�א�
���5�،�$¥�hن�א�<5
����$��)mU����m¥�3م�و��mDHא�c�B���!�������;�¨'���Iא�_���ض�א�����P���j1�pא�~���ع������

��Wא��mnא��'������oא�I�BX!�$Z[�$B1א�'<	ن�/.-�א�	א%1�!B\��<[�)��$.�
 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (

 وهكذا فقد قضي بأن 

�/.-�א��Z	�א���p>وא�Pא�~��	د������������� :	jD�$�Z�;א1%$�وא	א���<	[�Wن�ز/$�א���(��
�������������uو������m �I��'Zدאم�ذ���6א�������'�'T�$�)mRא�-�./�M%��@ن�����@��	K�/
@%��د
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ن�א��1H�$��)mR	אل����3b"�א�~���	د���������l�Zو��a�3	ز�����.(��������D�&�$��)mZ/	��א&(§
���X	�p/.���������א�א����د��������@�����$��'�'Z.�����!
�و»�������(��B\�دא���=�����א!��א����אد��

��	.Xد>��/.-�א�j�.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ن�(..�����(و�אق�אL$#��מ�א���)�ل�������و�$ط��ق�������א��@�� �מ�א�
��و�����(�@���א�����ن�*����������� 

��د�א$�Kذ�*���دא����..�������Nد�و��Lد���ل�����..����ط��א�وא�%��א�ذ�6א������و�א&��א��������א�%��������������

א�ز*מ��Fن�א��$#מ���ن��د�د����9�D"�����3ن���������..�و(������������א�
$ل�و��@���"دو)#�������

�����������*�����.א��

  املرسل  الزعم بالسرقة علي القول الشفوييفوقد أرتكز 

 )وخاصة اهلريوين واألقراص املخدرة(بأن املتهم مدمن خمدرات 

 مبا دفعه الحرتاف السرقة وذلك لتوفري املال لشراء املخدرات 

א�א3!�م��������	�א�`/���Eن�א�����@�%&��א�	אد�א�5�p5������������<�Nن�>��`��و5;س�������������
�5ن�ذ��6@%��א��������..�وو]�9��-���Dאgد�ن�����..�Jم��������وس�:��א�א3!���;Hن����..�`��وא�����'


��Oא�~5�6و�א����������ز��3�$@�Kو�$%&�.5�caن�@'	م���א�א�`/��/.-�د1�903

 لذلك فقد كان جيب علي النيابة العامة أن تأمر بتحليل دم وبول املتهم 

 للوقوف علي ما إذا كان ال يزال يتعاطى املواد املخدرة ويدمنها من عدمه 

  املتهم أقر بأنه بالفعل كان يتعاطى املواد املخدرة السيما وأن

 ولكنه تعايف منها منذ أكثر من ثالث سنوات 
(ن�א����$#מ����د�ن��..��א:و����..(�6(������(/���"���(����מ��وא�$���ن����وא�%$�ن��K$�@$���ن���

(�����و�ن�)מ�א"$��Dא������"$�����U$ط�+���Aא�1א���وאد�א���Kد���،���������..����وאد�א��Kد���و*�طل����

(ن�א��$#מ��د�$%����ن�9د��ن�א���Kد�א����ن�*�د�����وא��،�و(�����%��ل��������������������:�א�)����א��وא����

)����������*��و�ن�)�מ�#�و����س��"����������������Aא�1א���وאد���������������)�و�وמ�א�وא�%��و��*$#����ن�

�.א��Kد���

 



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

 

 

26 

 وإزاء التضارب والتناقض بني الروايتني .. هذا 

 طع وذلك بتقرير فني قا.. زاما أن يتم الفصل بينهما لكان 

 وجازم من مصلحة الطب الشرعي 

كمــا (يفيــد عمــا إذا كــان المــتهم ال يــزال يتعــاطى المخــدرات �
ـر مــن ـثـالث ) ـيـزعم الضــابط ـذ أكـث ـع عــن تعاطيهــا مـن ـه امتـن أم أـن

 ) .كما يؤكد المتهم(سنوات 
 أما وأن أمسكت النيابة العامة عن اختاذ هذا اإلجراء اجلوهري 

���5و���#>�وא+�}��������� �;�Lدو�..���Hن������������������אEل���	�1��������./�(�>��!���א���5����b@�pن���
�$1\��1م��'���9א�s�t/.����א������������������������������p..�א�����������.(�N>א)�������و���\��1م��

���$1��"�א��\5�..�������=�B�@�|و�$Zjس�������א�;5�3���5�-��د���	�א;��3ل�
;��و�%��cوא;�
�$%&1�$��
�.���.(	אد�א��N>��و�	�א�`/���eد�ن�א���..����אHو>אق��Eد�$�

 وبالتايل يتجلى ظاهرا 
ال يخلــو مــن التعســف الواضــح فــي أن االتهــام الماثــل قــائم علــي أســاس فاســد ومعيــب �

 ؟؟؟؟؟/ االستنباط واالستدالل وعدم تحقيق دفاع المتهم ، واالنسياق وراء مزاعم ضابط المباحـث 

وهو ما يجدر معـه .. تها للحقيقة التي ثبت في أكثر من موضع ومقام زورها وبهتانها ومخالف.. 

 .وبجالء تام القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 

أن الواقعة علي الفرض اجلديل حبدوثها هي ال متثل جرمية قتل عمد : الوجه الرابع 

مع سبق اإلصرار ذلك أن الثابت من خالل األوراق أنها جاءت خلوا من الظرف 

امة يف وصـف االتهـام ، فضـال عـن عـدم تـوافر ي ساقته النيابة العذاملشدد ال

 .القصد اجلنائي اخلاص الذي يتطلبه املشرع يف جرمية القتل العمد 

  فإن املستقر عليه نقضا أن .. بداية 
فيمـا تقـدم ، وأن تـوافرت لـه فـي سـبق اإلصـرار لما كان ذلك ، وكـان مـا أورده الحكـم مـن  

به في القانون ، إال أن مـا سـاقه الحكـم فـي هـذا ظاهر األمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف 

ـدعوى كمــا أوردهــا ـفـي صــورة  ـائع اـل ـد لوـق ـه إال تردـي ـيس ـفـي حقيقـت ـارات مرســلة ـل الشــأن مــن عـب
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وبسطا لمعني سبق اإلصرار وشروط وال يعدو أن يكون تعبيـرا عـن ذلـك الحالـة التـي تقـوم بـنفس 

 عليهــا وأن تـبـين الوـقـائع واألمــارات الجــاني والـتـي يتـعـين عـلـي المحكمــة أن تســتظهرها بمــا ـيـدل

والمـظـاهر الخارجـيـة الـتـي تكشــف عنـهـا ، مـمـا ـكـان ينبـغـي عـلـي المحكـمـة مـعـه أن توضــح كـيـف 

انتهت إلي ثبوت توافر ظرف سبق اإلصـرار فـي حـق الطـاعنين وذلـك بعـد أن خلـت أدلـة الـدعوى 

 مـن أن المحكـوم علـيهم مما يدل علي ذلك يقينا ، وال يقدح في ذلك ما اعتنقه الحكم ودلـل عليـه

فكـرا فـي سـرقة إـحـدى الـدرجات البخاريـة بـشـكل عشـوائي وصـمما عـلـي ذلـك ، ألن تـوافر الـسـرقة 

ال ينعطف أثره حتمـا إلـي اإلصـرار علـي القتـل لتغـاير ظـروف كـل مـن والتصميم عليها في حقهما 

ن غيـر سـائغ د يكـومـالجريمتين ، فإن تدليل الحكم علي ظرف سبق اإلصرار في جريمة القتل الع

 .وقاصرا عن حمل قضائه 

 )٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٣٥٨٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

>א)����������������������� �B/���>	����/م�،�����3ج���'!��)�
ن���5و>د�Pא�IB;�����mnאg]��א>����
>א)��������������H��0وא�@��ل�/.����،�و5ن�!��MBא�	�1�J����O�����;.$�@��%�M/.�-�אmR(�$�5ن�!

����א�Oوא��K<��������������i����{�+	!5ن������$�)mRא�-�./�-�_B�ن�@�� ���/�i~m!�?א��$
��������������،���
�و������و���
�(	�B5د��$�א��������
1�������5ن����IB;�vאg]�א>���	א���-��א<��=�
����������������������rو������¥�K�v<�1����D��/�Xא;��_���1א��p�1=�א���	+�}�א�	5ن�!����./�-�_B�و�ن�@

���������
�P��mr!�<��1و�$�¥�h;�.$�א	و��:�Pאد�/���ذא���ن�ذ���W�z���1���.��6���و"������������������،�و��
����cQ_>��א�	�9ذ���������������6و>و@$��%��א�/��\�������
�وא�X+3א��،��5�و�lq��1א��mnא�X%	ن�

��������������������������o�'>�M%��@���>e
ن����!'��م�،����>�����IB�;�vאg]��א>�و���O��;א�Wא���[
m@��>e	ن�1
��%Xא���K1-�5و��CZB��$KDد��دون�/gوא���
�.א��mnא�X%	ن�

 )١٣/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٤لطعن رقم ا(

 ملا كان ذلك
أوراق االتهـام الماثـل علـي ذكر  القضـائية أنفـة الـوالثوابـتوبتطبيق جملة المفـاهيم القانونيـة  

ســـبق (لنياـبــة العامـــة ا المشـــدد اـلــذي ســـاقته الـظــرفيتضـــح بـمــا ال ـيــدع مـجــاال للشـــك انتـفــاء .. 

 وذلك علي الفرض الجدلي .. علي المتهم لعقوبة مطالبة من خالله بتشديد ا..  )اإلصرار
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 :بارتكابه جريمة القتل أصال ، ذلك أن الثابت باألوراق ما يلي 

  : أوال 
وא�ذ���6)ل���Fوא����و$"���$���א��ز*و����"�
���א�و/�ل�א�و"��د���������������((ن����ط�א�وא�%�����

���������I(����ز*�מ�(ن�א���$#מ����ن�������*��������������)��א��$#מ�و ذ�5א�وא�%���"�ل� �ذ�5א������������������ن


����Aل�*Aوא&������$#���������Aמ����ن��د����������������..� د���6"�3*ن�������Fزמ����و و�א:���א�ذ��6

���ن��$�����"�و�א�������(���������)��@�ض�/�"��ذ�����()�����ق�9/�א���"و�א�
$ل�،�و��9��9/�א�����5


�ل�������Fق�א8/�א��*�����מ���د���ذ ن�א��$#מ�$����א�
$ل���U$"�.�

�� ثانيا ثبت كما 

��[gא�IB;א�'��5�����������������،�9ن����m!<א�W�"و���و@�$�و����m
�א>�@~,ط�5ن�@m	ن�א�������1
����W����Nא�'���9���،�9و5�c�aن�@�m	ن����א���������������������Dl�;���/5ن�E���6�����������9و1م��

������%�BX��9!1��l�و5ن�@m	ن�ذ��W�z��1��.��6��و"�و>و@$��%��א�/��\	>��א�_��������������c�Q..�א�
���������'@��
��I�D�Wא�������������5و�א�X+3א��،�و��א��.����|�@��	א�����A.	א��������$�%1(��Qא��i�[	���'
و

����א���������m!<م�א	א�`/�(�������������m�;�$'~א��-���`r1��15ن�א������-���:lq����<f5�?وא�
�����./�st�3@%.�����..�א�	�و������'D���Kو����D�$'�~א��-���i5ن�د��$�5��Bن�����$���Nf،�و�

��B.�����א�ل������_[)A�Qز/��א��)��(/�-�	�;
���..�

 ثم بعد ذلك كله 

فوجئ بوجود المجني عليه الذي أمسـك بـالمتهم وأراد الفتـك 

علــي فــرض (فمــا كــان مــن المــتهم .. بــه واالســتغاثة بــالجيران 

 الذ مـثـ.. إال أن أصــابه بالمـفـك اـلـذي بـيـده ) منـكـور بصــحة ذـلـك
 .بالهرب 

 )بفرض صحته(ومن هذا الوصف 

"�و]�IB;�iאg]�א>�������r�>א���'@�{Q�@..�����������،�9��'א�$%1א�	5و�@����א��������mr@�|�C�D�
���������&q�-./د�����!�|�ن�،��(��5ن�وא5�9��..�������������$�%1<�m��5<���ن�@%�'��q.	�א�~'$����א��C�D
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(א�'����9��Z��[ض����r��(ذن������@E��
��W�A\��	א<-��%���ود��،���Qא��i��[و�c�����=��^����1
م���و�IB;�vאg]�א>�'���	.Xو"�و>و@$�א����Wوא��������mr؟א���.!�

  ثالثا ثبت فقد وأيضا 
���������������������G��$ل���$
(���(�Kذא���ن�ذא��א�و/��Dא��وא�د�*��������ن�א�����ط�א���ذ�و���وא�%���א�

ذ����(ن�א���$#מ��و���Vو��ود�א�������*�����������..����ق�א8/��א��א��
��ل�����������!���Dو�"ق�א�$@����1

)���N/)��%ون��د���ق����א8/�א��*����$���،�و��� ���א���د��א�$������������)��@�ض�/"��א�وא����D���

�و�����و ��دو��1%���دא�*��ن�א����E��وא�)��و���"���ل����ون�א�وא�%�������מ�����א$��Kذ ������א�$@�������

�)�"�����ز*מ�א����ط($�$�Eق���ل�("دא)#����%��)وאن�

 مل يتحقق يف حق املتهم يؤكد أن ظرف سبق اإلصرار وهذا يقينا 

 )بفرض ارتكابه للقتل أصال(

��W�A��א�א�j	ص����������Qوא@$�א�<�$Zj��-��hض�א�rא��-.%
����	����./�stن�אe

�u��m%א��uא�������و�����E��K
�pא�����..��N��f�$د����	��K	�����.%@����m@�|5ن�א��������C���D

��������m@�|�	�
�-�����EKא����IB;��1������s�tאg]�א>�/.-�א�'��9؟؟�،���������~'$�،�و�r���j'@�|و�
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  رابعا الثابت ومن 
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 من ذلك بل واألكثر 

أن ضابط الواقعة نفسه أقر بأن المـتهم قـام بـالهرب مسـرعا �

وهـو مـا يؤكـد .. بمجرد وقوع المجني عليـه .. من مكان الواقعة 
.. أو ســبق اإلصــرار عليهــا لقتــل لديــه ليقينــا بانتفــاء ثمــة نيــة 

حيــث لــو كانــت متــوافرة ، لمــا هــرب إال بعــد أن يتأكــد مــن وفــاة 

لـدي مما يؤكد أن النيـة ..  لم يحدث إال أن ذلك.. المجني عليه 

ٕالمتهم كانت بعيده كل البعد عن القتل وازهاق الروح ، وانما كـان  ٕ
 .مأربه الهرب من مكان الواقعة فقط 

  البيان أنفة الثوابت مجلة لخال ومن 

���������"�r�>��3.~�6א��3@�ع�»J�{Q�@א���א��v��Oא>�����(~��د�����[gא�IB�;�(������1�;�pא���
�E����$������$�א�%�����$�א�Dg���9..���אqع�א�����	+��	א��$��)mU�$א����/�-��./�cK	����@�و���	����

����������)�א�����-�א����������)���lد�����9(��%�@���1�9وو]�iא3!��..����������'D�W�=�B�@�|�pא���
����א�ص�وא�(�`�:��j'��9�'א���)�!�l[5�..�������@��~א���v�����

���m¥�i�mא�'�	ل����	א
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والتغيري يف احلقيقة فيما مت إثباتـه  ؟؟؟؟؟ثبوت تزوير احملضر املؤرخ  : امسالوجه اخل

ر فيه من الزعم بقيام الضابط بالقبض علي املتهم نفاذا ألمر الضـبط واإلحضـا

أن أمر الضبط واإلحضار يف احملضر  رغم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟الصادر يف القضية رقم 

فكـيـف يـتم تنفيـذ هـذا األمـر بالـضـبط  ؟؟؟؟؟مل ينفـذ إال بتـاريخ أنـف الـذكر 

 فلعـل هـذا األمـر يؤكـد أن ؟؟؟؟؟ وأخـري يف ؟؟؟؟؟واإلحضار مرتني مرة بتاريخ 

 .د قانوني القبض يف القضية الراهنة مل يتم بناءا علي سن

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٩٥فقد نصت املادة 
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حاله كانت عليها الدعوى ، أن يطعنـوا 

 .بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها 

  من ذات القانون علي أن ٢٩٦كما نصت املادة 
كتـاب المحكمـة المنظـورة أمامهـا الـدعوى ويجـب أن تعـين فيـه يحصل الطعـن بتقريـر فـي قلـم 

 .الورقة المطعون فيها بالتزوير واألدلة علي تزويرها 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
لـمـا ـكـان الحـكـم ـقـد أعــرض عــن الطـعـن ـبـالتزوير عـلـي دـفـاتر ـقـوات األـمـن والعـبـث بـهـا ،  

 بـالتزوير علـي ورقـة مـن أوراق الـدعوى هـو مـن وسـائل بـأن الطعـن" ........ وأطرحه في قوله 

الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي ال تلتزم بإجابتـه ألن األصـل أن للمحكمـة كامـل 

الســلطة ـفـي تـقـدير الـقـوة التدليلـيـة لعناصــر اـلـدعوى المطروـحـة عـلـي بســاط البـحـث وـهـي الخبـيـر 

ــه بنفســـها  ــى ـفــي ـكــل مـــا تســـتطيع أن تفصـــل فـي ــر مادامـــت المســـألة األعـل أو باالســـتعانة بخبـي

المطروحة عليهـا ليسـت مـن المسـائل الفنيـة البحتـة التـي ال تسـتطيع المحكمـة بنفسـها أن تشـق 

 طريقها إلبداء رأيها فيها 

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �������$�����..�و�<=���א@$�/�$1lא�������	א�$%1א��א��!\.�$����א�`/��� �$��Q1�W��)��$1��;
����$���؟؟؟؟؟�'����������1)�������������������P���r؟؟؟؟؟��!�zא������،�و�<�QD���AB�+���5و��
د>�jوא��،�
�}@<��QR>��1(�؟؟؟؟؟����=��)�.؟؟؟؟؟�D5	אل�؟؟؟؟؟/.-�א��Z	�א��
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  ؟؟؟؟؟/ وبرغم ثبوت ما تقدم إال أن ضابط الواقعة .. هذا 
����(و�אق����F$���..�؟؟؟؟؟�����ط�وא��B�����$�������"8و ��و�ذא$����א�
���&מ��$�@���ذ�(�����א����

��������ن�������F�����NK�מ�����
�ض�*������������������؟؟؟؟؟و�/ط�+��"����������$�����������BאL$#�מ�א���)ل���

�.א��$
دמ�ذ���5א��$#מ�$�@�ذא�:���א���ط�وא8"����

 ؟؟؟؟؟كيف يتم القبض علي املتهم بتاريخ .. فالسؤال هنا 

 !؟؟؟؟؟؟بتاريخ ثاني ه مبحضر رمسي نفاذا ألمر الضبط مت إثبات تنفيذ

تعمد الضابط المذكور تغيير الحقيقـة باألمر الذي يجزم وهو  

في األوراق ، وأنه يقوم بتحرير المحاضر ثـم يضـع لهـا التـواريخ 
ذلـك كلـه فـي محاولـة لتقنـين و ..علي هواه وبما يناهض الواقـع 

 .إجراءات باطلة ومعدومة الصحة والسند القانوني 
 بعدم صحة فإن املدافع عن املتهم املاثل يتمسك ومن ثم 

 )وأنه ميثل تغيريا يف احلقيقة( ؟؟؟؟؟املؤرخ ما ثبت باحملضر 
�%ل�وא�%���������I..�و"��3(ن� ذא�א�$زو����%�و���..�א���$#������(و�אق� ذא�אL$#�מ���� �

����B���$����/و���وא�%��/"�"��و$������$����Bא�������������؟؟؟؟؟ /"�"��و�מ�$$מ��،����
ذ�و����

�..����
�
و��ن�)�מ��Pن�א�$زو����א��%��و��L�6"$��ج�����9א����و��������������9�1..�وذ�������*����DNKא�"

"���3(ن��"�����א��و��وع��و/�@#��א����������������K)�..�و(�"��3א�$ز����Dوא�$زو�������(א�����Kא�@������

������������������������&����..�א:*������U#���א���زמ�����$زو���دو�����9"�������/��"��א�ط���א���A*��(و�א��%��ل�א�

���$و���+�(و�א8زא����(و�א���Aط�(و���������"�������������א��"��3(ن� ذ�����*N$א������Fא�$زو����מ��

�����..��KAص�����I"���5(و���1�Aن� ذא�א�
��ل�����������
�
�ل�(ن� ذא�א�$زو����د�$מ��$����Eא�"


���و�מ�$$מ���א�وא�+��
"���I��%وא����.�ل�����ط������"���א��زو��و$מ�9)��

 سيما وأن املتهم ال

فاعه أمام النيابة العامة بأنه لـم يـتم القـبض قد تمسك في د�
 ) ؟؟؟؟؟(ٕعليه ، وانما قام بتسليم نفسه إلي الضابط المذكور 
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 .بعدما قبض علي أحد أقارب المتهم بال ذنب جناه ؟؟؟؟؟بتاريخ 
 ومما تقدم يتجلى يقينا 

��}@<��W]��	>��وא1%��$�؟؟؟؟؟א��`و@����א�%���	��p%���9وאZ�Z��[����]�$��%1$�و|�!���������
�Z��[���$��'�'nא�vl��q�-��./�6وذ����،�}@<������א�א��������^e���/`وא����$Z�..א�����5ن��C���Dو

�9��\&.��$�א���W�����Nא3!���م�א�Bא"א)�א����Kgو>אق�وאHא;����.=������א�����	�������QRא�..

�$�א��Kgא"א)�א�����$�/.����و������������������p5א���Hא��a�p`م��lXBن������������%B!�9�XB!و��QRא�א���

�ن�و�K)�–5د�$��–-'��!��1�������..�����������	���.و�	���@�����bא"��א����� 

 الدفع ببطالن القبض علي املتهم ، وذلك بالطبع لعدم توافر حالـة :دس الوجه السا

لعدم عـرض األوراق (من حاالت التلبس ، وعدم صدور إذن من النيابة العامة 

ذن بالقبض أو اإلصدور أمر الضبط واإلحضار بدون وإلجراء القبض ) عليها أصال

، وذلك حسبما ثبت يقينا يف احملاضر الرمسية ، فضال الراهنة يف القضية عليه 

 بـدون ؟؟؟؟؟ ومت احتجـازه حـىت ؟؟؟؟؟عن إقرار املتهم  بأنـه سـلم نفسـه يـوم 

 .مقتضي أو مربر قانوني 

  من دستور مجهورية مصر العربية علي أن ٥٤/١فقد نصت املادة .. بداية 

 ���$�jN~א��$@�n���������������������3א�،�uB�.א���$��Dא���/��)�
�B&�ID%-�،�و��-���j	�u�^�3�$>،�و
����-0��Q1���E����3������1�pE�������@�D������'!5و��،�����BD5و��،���~��r!5و��،����D5�-��./�oB��'ز�א�	�a

�I�'Zא�����`.��@�cB��.�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 
حبســـه إال ـبــأمر ـمــن ال يـجــوز الـقــبض عـلــي أي إنســـان أو 

الســلطات المختصــة بــذلك قانونــا ، كمــا يجــب معاملتــه بمــا 

يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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 هذا ومن خالل صريح النص الدستوري

 أنف الذكر يتجلى ظاهرا
 �����/KAط��و���وא*$��دא�1*�����א�"������א�Kض�وא�$@$���ش��������#��������ن����
(ن�9����א�61א�

�وز�א����س��#�����������א��Lמ������������..���@$�ض�(�#���/و���و���$ Lع������ج���ن�א��Aد�("�ط#����א���


و�Aوط�א�/"��א�وא���א�L$�زאמ��#���،�و��L�9ط�ل� �ذ�ن�א8���א�1ن�و�ط�������$�%����א��دL&ل���������������������

��/�@$��("�د������������������������������)��&���

�د����מ�א����Aع�����Fو��א����ط�א�א���$
�����#���،���ذ���

���(ن������9"د ���9ذא�(�אد�א�
�ض�*����("�د�א:K�A�ص�و$@$�������������������A)�L)����3#����(ط��
�ن����

��א�"/�������..�*������"��و�/��"���G$وא��ق����+�א�
����ون�L���"������
ط����ق�א�$����س����وא�%����و

���&�����٣٠א���وא�د���������د����وط����ق�א�$/��دא��א��8ذن������
�ض�وא�$@$���ش����ن��..��9����א1א

�א8��א1א��א����&���א�$���/��*���(ن��ن����ون�٣٥א��
��������د��..�א�������א�%����

إذا لم يكن المتهم حاضر في األحـوال المبينـة فـي المـادة السـابقة جـاز لمـأمور 

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

ن�ذ������6����..�������z��1�P"א�K5م�	א�`/�oB'ن�א������A(و��Qא���/`�@�)B�D�(��}@<���
>@{������و��5�C�D؟؟؟؟؟���=\�D�$%1א	؟؟؟؟؟ن�א�������������������$��D�p5�"�r�>�����א����Hא����a�p`م�@'�

�������oB�'א��{�B!�?א��uB.3)�א��D�..��������������������Aא�	א1%�$�ذא!���و���+�P�X�;�� ����'@����E�@א����و
������������..�5د�-�������15	אل�������B.א���������-�./�oB'�و����\���@���C�D�..����-�r|�@�ع�5<��1م���

�oB'א�א�#>�����#>א)�א���.�

ومن ناحية أخرى فقد أكدت األوراق أن القبض علي املتهم قد .. هذا 

مت دومنا صدور إذن من النيابة العامة بشأن الدعوى الراهنة وذلـك 

علـي النيابـة ) املزعـوم(لعدم قيام الضابط بعـرض حمضـر حترياتـه 

 لتتويل دورها يف إصدار اإلذن من عدمه ، وهو ما يبطل القبض 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٣فقد نصت املادة 
لمأمور الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس  

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

 .اتهامه 
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   من القانون ذاته علي أن٣٥كما نصت املادة 
إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 

إذا وجـدت دالـئـل كافيـة عـلـي اتهـام الـشـخص وفـي غيـر األحـوال المبيـنـة فـي المـادة الســابقة 

د شـــديد أو مقاومـــة لرجـــال الســـلطة العامـــة ـبــالقوة ســـرقة أو نصـــب أو تعـــبارتـكــاب جناـيــة أو جنـحــة 

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظيـة المناسـبة ، وأن يطلـب فـورا والعنف ، 

وفـــي جميـــع األحـــوال تنفـــذ أوامـــر الضـــبط مـــن النيابـــة العامـــة أن تصـــدر أمـــر بـــالقبض عليـــه ، 

 .واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 ومن هذين النصني 

 �������������������~��r!א������و�-�./�oB�'.��cK	��;א�5ن�א�~�ع����1א���;�	א"���ن�����–@��.���
������+D��]א�5و��+D–��������������~!�$�
��Z$�،����������5ن�!�	א
��D�W'��د��903K5و��$�@�h����m!<א�-


�	>א�،�و�ن�|����������������./�oB�'א��z�uB�.3)�א���D����$�D��'D�W�(�
+�א�و!	אDن�
eذא��
+�א���D��m@����$���$�א�%��و����m���א��.����c.&���@�..�������X@��fא;��jא>�אgذن���'����oBא�

�$¥�h���m!<א�-./�$�
mא���903א���
�.!	א

 ات جدية يتوافر بها دالئل كافية أما إذا مل تقدم أصال أي حتري

 ومن ثم تعجز النيابة العامة .. علي ارتكاب املتهم جلرمية 

 عن إصدار اإلذن بالقبض من عدمه لعدم عرض األوراق عليها أصال
�����������������،�5����$����Pن�ذ�����زמ��
������طNن�9��א�1א�
�ض��%�دמ�$�وא��)����دL&�ل���

و��ن�)�מ����מ���)�..��F�Aن�א�وא�%���א��א ������(�א�%������و��ذא��%�دמ�*��ض�א:����(/��N*����א��������������

��:و�אق���מ�$��+������$�$ط+�א�������$
�د�������9ذא�������$/�د��9ذ��������
�ض���ن�*د����،���������������������

���N/)��#��9�..�������������@����%د��5��ط�א�وא��M��6دמ���(و و�א:���א�ذ�
"�����3מ���دع���ن�����)�؟؟؟؟؟/��

)��F�Aن�א�وא�%���א��א ������(����$"/�ل����NK�..Fل�א:و�אق�א�$���ط� ��(و�א:�وאل�א�$��(د����#�������

*���)���9ذن��ن�א�������א�%����،�و ذא�د��ل���ط+�*����ط�Nن�א�
��ض�*����א���$#מ�8��א&�����������������������

��/$Kدون�9ذن��ن�א���ط��א���.�

ومن أهم شواهد بطالن القبض علي املتهم وذلك حسبما هـو . . هذا 

ي ثابـت باحملاـضـر الرمسـيـة أن الـضـابط ـيـزعم بهتاـنـا بأـنـه ـقـبض عـلـ
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 ؟؟؟؟؟ لسنة  ؟؟؟؟؟املتهم نفاذا ألمر ضبط وإحضار صادر يف القضية رقم 

�، وهو األمر الذي ثبت إفكه وزوره 

������>����A�Qא���/`@�C�D–��������>���i.;���	¬�-./�–����z���1א������-./�oB'ن�א�E
�}@<د>��������p���q5�$���Q1�W؟؟؟؟؟������[�<��QD�ذא��AB��+�����Hو��r>�..�W��=���5�M��Dن�א��
R>�א���	>�|����؟؟؟؟؟���>@{���؟؟؟؟؟�D5	אل���؟؟؟؟؟��Qא��-�>������1QDgوא�ABQ5ن����5א��

�}@<���3���r���.؟؟؟؟؟@

 وهو األمر الذي جيزم يقينا 
فـي القضـية الراهنـة بأن القبض علي المتهم قد تم بدون أمر ضبط أو إحضـار 

ويبطـل  .. مما يؤكد بهتان جملة ما سطره ضابط الواقعة من مـزاعم وأباطيـل.. 

� . يقينا إجراء القبض المذكور بكل ما يترتب علي ذلك من أثار 

  فحسب هذا يسل 

بل أنه من أهم أسباب بطالن القبض علي املتهم أنه قد أقر بأنه قـد 

 ؟؟؟؟؟قبض عليه بعد تسليم نفسه واحتجازه بال مقتضي منذ تـاريخ 

ره علي تسليم الضابط بالقبض علي أحد أفراد عائلته إلجبابعدما قام 

 .نفسه 

 بداية 

����������b!���1	א���o'�
eن�א�'/���אH]	��$�א�?�5>;���mU($�א��
ن����������mوא��}@</$�א�'�oB/.���وא�����-��@�)��D5ن�א������-./
�����1����-�א����jא�1$�،�ذ���5�6<����|��Hن�א	��m@����>e
�$���!�$���0'.��

��������������Kgא�$Z�[�-./����<�'@��א"א)�@X.��/.-�אHو>אق�و5��.%@�3\���
����/����. 

 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض املوقرة بأن 

هــذا وقــد قــرر المتهمــان فــور اســتجوابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة .. 

وقـد أيـدهما )  مسـاءا٩ السـاعة ؟؟؟؟؟(أنهما تـم القـبض عليهمـا بتـاريخ 

أي أن القـبض تـم قبـل صـدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 
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نيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية إذن ال

ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليـه بمحتواهـا وكـان المتهمـان 

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

ومن ثم يكون القبض علي المتهمـين وتفتيشـهما قـد وقعـا بغيـر إذن مـن 

السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .اءتهما القضاء ببر

 كما قضي كذلك بأن 

إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  

ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

ت فــي ضــبط اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرا ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 

ذن للضابط بضبط وتفتـيش المـتهم فـي أفي حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه وتفتيش المتهم ، 

مـن الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتيش قـد وقعـا بغيـر سـند 

ٕ واذ كان ذلـك من الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة ،األخذ بالدفع المبدي القانون مما يتعين معه 
اإلثـبـات الوحـيـد ـفـي ســوي أـقـوال شــاهد المنســوب إـلـي المــتهم وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام 

لمـا ـكـان ذلـك ، وـكـان .. يتـعـين القضــاء بـبـراءة الـمـتهم وـمـن ثـم الـتـي طرحتـهـا المحكمـة ، الـدعوى 

ـفـإذا أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة ـمـن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها مــن المـقـرر 

استند الحكم إلي واقعة ال أصل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي أسـاس فاسـد 

 .متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����I��'Rא������¢���Zא�����/X���;وא�$������$�א�%��و���ن�א�����������Jد�/�+����/.��-�א�
$@�������Pא����������������..��و�5ن�و��ون�'���-�Q�'��l��Pز��Dوא���./�oB'ن�א�E��$D��15]�א��'


�����$���م����א�����I�'Z..�א�%�$��و��ون�/�ض�/.-�א�@�9/~���5B1�z��1)���W����@�p؟؟؟؟؟א����(
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���������������������z��1ن���->	>ز5�cB;�l��Pو��#>�1��Dوא���./�oB'5ن�א��p5م����؟؟؟؟؟��1���\5�-�./�
��Aא���	>�Qא��..�������������<15���D5�-�./�oB'���9�	א�����������$�%1(���Y�3�1$�����و>�3�pא����(�����D

���؟�����r>���.�>��a�!������������l�[5#�א�����/.-�!�����m@�|���>5���]<�..������9�)%@ن������>5�9����p���
���
�=�B��.�l%��$Zjج�אgد�ن�و@'	م��

 وحيث كان ما تقدم 
*�����"�����א�$"
��ق�،����و��ن��ل����(������א���$#מ��$�
�&����$�����و��دون�א8ط�Nع����������������


��������*����/�"��א8���א1א����ن�*د���،�و���$�����#�و������������������(F$�6מ��د�%��Lو�#و�ن�)מ�

��("���מ�א���
ض����..���ون���
����N(و���ون�א�
��ض�*��������..�א:��������/�دא������..�"�����א��$

�د��9 دא��(�6د��ل��د���$�د�����)����������Nط��.�

  باإلضافة كله وهذا 
قاء القبض علي المتهم واحتجازه بدون سبب أو مبرر قانوني منذ إلي أن إل

 . يخالف القانون ؟؟؟؟؟ حتى عرضت علي النيابة في ؟؟؟؟؟

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٦هذا وحيث نصت املادة 
ٕعلي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا يجب 

، يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة لم يأت بما يبرئه 

المختصة ، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين 

 .ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه 

ن�ذ�����6����..����$������Eن�א�����|�@%��ض�/.�-�א�r.;��Z+5و�)B�D�=�و�ن�א��
���~/��%��3��$�م�����א�'��oBאn'�'�-�وא�r%.�-�/.���������א�%@5��..��������>E�����b@�pא�������Hא�	��


)���oB'א��$Z[ض��
�-./�(����������"lq��cK	��ن�@��J�$������و��9X/�+��/.-�א�BD�9X���1

	>א���.�B;�..�����������	��"��#א"!�� Q'א����D�cK	���.و@

�
�
�
�
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ن أسباب وشـواهد تؤكـد يقينـا أنه بالبناء علي مجلة ما تقدم بيانه م: سابع الالوجه 

ببطالن القبض علي املتهم فإنه يبطـل ببطالنـه أي دليـل قـد يسـتمد منـه أو 

 يرتتب عليه ، مبا جيزم برباءة املتهم مما هو مسند إليه 

  نقضا أنه إن املستقر عليه ذلك 

�����oB'ن�א�lX��'������������������)���gدא<�$�/.�-��p5د�����9����mnא�W�9@	%م�א���/�PQ
���د�����1م����א�א�Kgא"�و��f���%@�l
�-.�

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

 وكما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــموبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن   ولمــا كاـنـت اـل

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

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

 ملا كان ذلك 

��������������������oB�'ن�א�l�X����א	�fو���K5و�����l��[E!و�l��jr!���>���IB;���$.Y�-./و��l/و
ز��Q�'�����_��P-�/.��-�א�����������Dذ���..�وא�-��./�"���B�@���Q}�و���l"�5ن�א�'/�����..��6و�

&����������9"�אH]	��$�!'	ل��Eن������	��
�9&Bא��-./�s��و��lXBن�א�'��oB/.�-�א������/.�-���������"��
���I���������א��Z	�א����)���
$�א�Kgא"א)�א����$�/.���5و�אHد�$�א�?����1!��9XB!��>و��	��..���

�����������	���@�����bא"��א����� �.�
�
�
�
�
�
�
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الن أي دليل قد يستمد مما نسب للمـتهم مـن أقـوال وزعـم بهـا بط: ثامن الوجه ال

وما أمساه اعرتافا ونسب للمتهم رغم عدم ) علي خالف احلقيقة( ؟؟؟؟؟/ الضابط 

إثبات أي أقوال للمتهم أو اعرتاف يف حمضر رمسي ووقع عليه حىت يتم التأكد 

ل مـن من صدور هذه األقوال عنه ، وهذا فضال عـن أنـه بفـرض صـدور أي أقـوا

املتهم فهي وليده إكراه مادي ومعنوي مت ممارسته حيال املـتهم كمـا أنهـا 

 .وليده إجراءات باطلة فال يعتد بها 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

د�������������W�9א5���mnن���������������و¥��mא3;�Z�Z[ن�	m@�-m��vא3/,א�W�-_B�@
�9�>אد!��و����������W�	�ن�א�����5د�-����و	m@��pא����vא3/,א�-��د��و/���،�
a�l	ز�א3;�

��-�،�ذ��5�6ن��������r>�-+����\E!�=Tن���	��
'�אن�אg>אد��،��(�$�D�Wא���������<�j@
�����Wא�<���j�����aن���������3���	.��;�#���%@�3����>5�����/<-�،�وא�'���>���	.��;�	����vא3/��,א

�.אg>אد�
 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (

 ن املستقر عليه فقها يف هذا اخلصوص أن كما أ
فال عبـرة بـاالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  

 أو كـان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا ولو كان صادقا إذا جاء نتيجة إكـراه مـادي أو معنـوي

قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد 

المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنـه قـد يجنـي مـن وراء 

 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 

 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 ر فقها بأن كما تقر
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطـل .. وقع باطال 

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 



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

 

 

41 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة 

موضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة ال

 .لها من ظروف الدعوى 

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
��א����&ل�א����&������ن�*��/���א��L$دLل�א�$���$������"�����א��و��وع��������������Dא�$*Lא

���������������"�/���
����א��و��وع�א��"��3���
د���/"$#��و���$#����א8)��$�����ل�א�"����

��$#מ��ن�א*$�א�Dو����9ذא����ن���������������Aو���و �و����ذ��������Lون�K���%��������������د*���א

�.��������"����א��
ض�

 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
تفيـد إقـراره أو ثمـة أقـوال لـم يصـدر عـن المـتهم الراهنة أنه  من أوراق القضية وكان الثابت 

تحـت يـد الضـابط ظل لمدة عشرة أيام فقد  .. بل علي العكس.. هام محل هذا االتاعترافه بالواقعة 

.. وهـو يـأبى ويـرفض االعتـراف بمـا لـم يرتكـب محتجزا بال سبب أو مبرر مـن القـانون ..  ؟؟؟؟؟/ 

إلـي أن ينسـب للمـتهم أقـوال مزعومـة ومكذوبـة لـم تصـدر وهو األمر الذي حـدا بالضـابط المـذكور 

 :مؤداها كالتالي .. عنه 

�$����؟؟؟؟؟��א>!�c�mא�	א�$�%1א�'��������5�����������1<���1 −���}����؟؟؟؟؟���K؟؟؟؟؟��
>����)�؟؟؟؟؟/����lغ�א���	א&���(��QDgوא�AB��Q�����5א���>E��~��<د��jوא�

 !.�.(����؟

− ������v,�/5<���א�)�)�������A��Qز/���א��c��D�-�./�(א����	א��c�m!�����>E���$�%1
 )�.؟؟؟؟؟/�و�9�1א�9U)���./�stא3!�م�א��א���

− �� �p���q5�(�����وא��%1m!<�����15���)��$��.\����cز/�����(��A���Qא�
Q@5.( 
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− ����������<�Nאد�א�	).��������>Eل��	א�'����c�>�]$�א:�و@�����(�(qو
���<�N�1אص�א�Hل��������)�،�وא	�jZ.��$1������Kא��0א�m!<د�אو5<��א/�

����������������������!K��Dق�/.�-�א�r>®��$��B�3)�ذ	5و��~�_�$������B��-./
��<�Nאد�א�	א�. 

− �������	qد�����m^��>Eل��	א�'����c�>�Q@5و�������./�stא�$'fل����
����������-���א�~�
$�א�X.�$�/.�-�א�~�>ع�א���0��N�����"�����6�r�"����m^و

������������������./�st���$�[��%��oאHو>אق�א�����$@�.K�$B�'D�$1�;���
�-�و��و)�א�0(ن��������.Bو��..�����������K<q���./�st���K	
��\

��	�K	د���������_�����$�jא��-���������א��$1�Xא�bد@$����gو�3א�Uو��
م���'
������������������6�rאم�א��N��;��(��%&����%�����§KrJ�65\���ذ���-./

 .א����p	ز!��،�\������
− �����������������6�rא��������.*���>Eل��	א�'������).��A��Qא��c�>��'
و�q5א�

���9��~
����>5�3�ول�א;����Nאم�����و)�א�03(��ن���Dد�و	��'�..�وא<�I��rא�
������.N�
.�

�$����G..����#������و�ن�N�Kل� �ذ�5אLد*��1א��א�����و�������$#מ�وא��ز*�وמ�א*$�א���������������..� ذא�� 

و��$�1N�מ�(����ن�א���$"�ل�*
�Nو��ط
���אLط�&���ن�����9(�#���$��ون�/�د���*�ن�א���$#מ�����������������������

�:وذ������Z���א���$7

  األول لسببا �

�..�5ن�+����Aא�	א1%��$�����1ز/���������>����..���-��./�oB'���1م��������>E�
�����ABQא����Hذא�r>������������1א�����<���QRن�אE�~��<د�jא��<�QDgوא

�$���؟؟؟؟؟��}���؟؟؟؟؟���K؟؟؟؟؟�)�������>و�����D)�و��	����\�B=�زو>�Pو���

��l@%'��9و�j�@�3	>�5ن�@'�	م�א�����������..���א��rض��Zj$�ذ�����6�

������������./�oB�'א��z�?�6א���.!����]���^�p��q5�$�%1א	��v3/,א��
��>E~��..�9\�.و�-�א�	א�9U�$%1א3!�م�א�
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 ها ليست جمرد سرقة أو ضرب أو شابهوأنالسيما 
���������
��ل�(و��$/��و��(ن����د���א����$#מ��و����9�� ����%��D��������ل����#و���..�$��ل�،

���*$�אFA��Dن� ذ�5א�وא�%���%د�A#������ل���ن�و�و*#���،�و���Iמ�*�دמ�و��ود������������������–و���ط���

و ذא�(������Mد��
������%�دמ�/�"�����������������������!�)���د��ل���د���$%��6*���א�$������9� ��؟�������

��و����������9#$����؟��!�.���$#מ��ن�(�وאل������א*$�א

  نيالثا السبب ���

���(��
����������D����>5א����rض�א����h-�א����m	E����<ن�!.���6א3/,א
د�pو�%��	���p	>س��������..�]�>)�/��א�����������Pא�����Pو�����-�


����-��@�����e>אد�����Dوو/-��/�<�j@�|و�،���./.�

 ومن دالئل هذا اإلكراه 

��$#מ��א�
�ض�*���("د�(�����א��$#מ�وא"$���ز�5دو�����ذ����وذ��������Eط�*����א������������������ −١

و���מ��$����מ��@�������..�و"$��U%د�(ن�%ل�..������
وמ��$���מ��@������Aط����

����1NK9ل��������و!�ل��"�و������ز��د���ن�א���Eط�*����א���$#מ�����������������מ��$מ���..�

��������������
�
"�����@��Kذو����و�������و �و��������زמ����..��د��������%ن������ط��ن�א*$�א

 )�.:�وאل�א��ذ�و���@�ض�(���(د�����(�و�وع���9א��5%�و�6*���א��$#מ�

(����د�$�מ�א"$���ز������5..�و�ن��!� ��א��8א�5א�$���و����(����"��ل�א��$#מ�א���)ل���������� −٢

�����دو������*���ض�*�����א���������א�%������؟؟؟؟؟���
���מ����ن�$������B$�����מ��@�����

����B���$��L9�3؟؟؟؟؟ وא�ذ��6מ��"د���������������*��$���������و �ذא�������N�����9א���5�د��$�6

 )���:�وאل�א����و����#$��������9@�ض�(���א�ذ�6(د���(א��$#מ�

  ثالثال السبب 

�	��]��و>�P/���א���������������������lXBن�א3/,א�vא���'@���b@�5<����..�و 
��������<	��H��0א�B&و�I�X���iאn'�'�$�و<���oא�%'���9وא��q���1�..�6وذ���

�$�!dא���א	~.�:�
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 أنه من الثوابت التي أرستها حمكمة النقض املصرية أنه 

ان وـلــو بـنــاء عـلــي اعتراـفــه بلـســانه أو ال يصـــح ـتــأثيم إنـســ 

 .بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (

 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة 

متـي اطمأنـت إلـي لموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه ا

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (

 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 وحيث أنـه بمطالعـة مـا نسـب للمـتهم مـن أقـوال ومـا ..هذا  
يتضح أنـه مخـالف للحقيقـة ومنـاهض للعقـل .. باالعتراف سمي 

 : لألتي .. والمنطق 
5��− ���9�Z��������������������������Dא��<��N������Kو�-�./��)0!j	>�5ن�¥~-�א������Wא�~>ع��

����������و@���ق����.q�@و����./�`r'@�v	;�?א�����/.�-����א�א���Z	�א�%~�	א0-�����..�א�
1H	אل�����v	[	א�)����B���Aو<Qא���<�D�?א����).��>�א���5�pد>אE���Pن����)����)


��������������������������$�.���$�.0%��$>	m��<$�����5ن�!�m	ن��)�Qא�����Pא�~'$�����@�m	ن��������D5؟؟�و��
و����א��q	ل�؟����Uد��t����6�r!و���./�o'���0א��H	>�א�%.	��$�5ن����!�!�B&�����>5

��������>	B10'�$�و@�א
�$�@�>�א����mא���p;���א�(	<���%��q���@'	�	ن����j	ص�א�
,r����$.@	&���..���6وذ�������$��nא�W>�،�و	ن�����5م�5<�������m�;����ذא��ن�����$
�%

����rوא�������XX..�אHو���-�@�����D��m������5�و5ن�@��m	ن�..�@%.(��	ن��	א/�����q.��	�א�
���A(א���������Qא���/`��@���)�������..�������Pא�����אK$�)�و���	�א�%���د�/.��-�;����$1א�
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���������
�،��.qא���P�j���.%@�3�	�و��m���-���9q�@و�����������$Z[م��%����'@���b@�6ن�ذ�e
�vא/,א���������c�>. 
���−������)������������Dא��د�و����ن�א���$"�ل�$/و��(ن��@���א���$#מ�

������Aن�א������*����
����ن�א��Aא��ط�����"�א����و�����"����9א�

و�������Fد*و�������מ�����..�*���א�A��ع�א�%�و���،�و���و���Gא��#���������

 .��א�5(ن���/د�5و�
�ض�*����و�א�


�ض�]Z$�د�	�vא���������-�א�~�'$�����������5<����−ج�-./�..���������>E��<��1�A��Q�
�5ن��������q�9א�~�'$���د
����D������������./�st��$[�B�'D$�א����א�����Kوو��B�m���Kو����	T�?א�)���D�-./

]$�،�و���و)�א�0(�ن�������������)�ز/(��א�%�وم�א������9qو5و>אق��،����K�v35�$\l\��.B��-./
�..��On5ول��������+��K5ن�א�������1و�p5�$�..3ذא�|�@'���).

�	>א��������vא�j>

ن�؟�mא��!������������������،�$\������،�\���א3;��_���gو�ل�אDو���./�stא�P!5���D�i1ذא�وو�
�������gא��\)A�Qא���/`@�)����%&�	¬�������Dא�� .�(�

 ملاذا كل هذا ؟؟
) وهـو مـا ننكـره تمامـا (فقد وجـد اللـص مـا يربـوا إليـه ، فـإذا كـان ذلـك صـحيحا

 .لهرب المتهم فورا قبل أن يشعر به المجني عليه 

و������Mد��ذ���*�دמ�/�"��א:��وאل�א����ط�����ن�א�����ط���������–د���


�����$/��و���א�وא�%������Pن�א����������..�و�����$#�������$#מ�(�����و

$��)מ�����A��ط����א��Mد������9א�/�����،�)�מ���������Iج��ن��K����*

������و)�"���3$وא��د�א���$#מ��(و/ل����@%ل����9א�/���������������)

�و���ن�ذ���/"�"�..�אL*$دא��1��ط%����א�/����،�و ���"د�3�

لكان مكان العثور علـي الجثـة فـي الصـالة أو مـابين 

 الطرقة والصالة 

����A.'-�א��lBغ������)�א��l\$�אHوא�90(�5�و5ن����Yא�~�	د���������������Qאل�א�	15��/�lQ
)�؟؟؟؟؟(
�..�vl°�$��$�א�%���$�א�@%��..1(�Kو���./�stא�$�Kن�E��%�Y�15وא���.�
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أن قدميــه كانتــا مــا بــين غرفــة نومــه ، والطرقــة أي 

داخــل الغرفــة أمــا النصــف األعلــى مــن جســده كــان 

 .بالطرقة 

����������$�jא���/��ن��%��א�^����H5ن�א�p5�..��������������و�	���@5���bن�����Pא�1H	אل�����]�
���A�Qل�א��q�..د>��/��א����������[�=>��	.
ن�������1..�ن�א��qH�	����cm!א�	א1%�$�������و��m�

ن�א�T����./�s�t@��א���������mJ�-م��%��م������������������..�5د�`�a��J�¢��¨�|���6�f�pHو��	�����
>
���c.(�������א/,א�m��vو��>���$Z[.�

����@��ض��–��� ���*ن�(����מ��
מ�)���د��ل�*����(ن�א���$#מ�������−���

����N/)��%א�وא���"/–�����������A��ود�(و��
�L9(ن���..���د�א�$و���*���(��6

وא�%������������و��אL&$������ن�وא�����ز*מ���"�و�$������א������$Kدא�#�������

�!$�$و�@����%دמ��%
و��$#��وא�$"��$#��؟

 حيث لو كان ذلك صحيحا 

لكانت البنـوك قـد كشـفت عـن أمـاكن الماكينـات التـي 

حــــاول المــــتهم اســــتخدام الكــــروت بهــــا ، وأفرغــــت 
 .كاميرات المراقبة للتأكيد علي هذا الزعم 

 م خماطبة النيابة العامة للبنوكغ حيدث رإال أن ذلك مل

�باإلفصاح عما تقدم ومل تتلقي النيابة مثة رد من البنوك

�����������������������$�'�'nא�vl�q�-�./�����).��$B����Aو<�Qز/(���א�����א��..� �@����bزو>�و����ن���
����������������������ل�
~��9א�������Wא;���Nאم�א���mو)�*.����D��>E���)/ز�-���$
+gو��	��������5..��

���$'�'nא�i�����������������$����و3)�א������v��jא�U�9~
ل�D��>5م�	5<�����א�%.�C�D)م����%�
����
$��.($�א��%��(��������(<�mא��-�./�"l��;3��$�����..�و/��م���qא���������p��q5��������K!'	م�א��)


���א�����؟���.*�pא���	�.!�
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������������������..� ذא���−و�A����9�D$#מ��ن�א��د�و�����د���א����و����/"��������و�+�א�$��א��א�@�ض�א�

����*����وא������وא�
$ل�)מ�א�#�و��א��.�

فهل يعقل رغم كل ذلك إال يترك المتهم بصـمه واحـدة 

ـلـه أو أي شــيء يمـكـن االســتدالل إلـيـه مـنـه كبصــمه 

 !.وراثية أو أي شيء من هذا القبيل ؟


دמ���"��!� �א�*دמ�/"���������������$#מ���ن�(��وאل������..�������ن�ذ�������$��������و�ن�

������*������ل�א���زמ�وא��
��ن�(�#���/�د���*�ن�א���$#מ�����������������و�מ..������א*$�א�(���..�������L

��������������������و(���(��מ�א�������א�%����(����$����� ذ�5א���زא*מ�و�@���/��$�����وא�%������$#���و()��

���ذא����وמ�א�$�����א�وא�%���،������/��מ�*����ذ����(���מ�*دא�����"����������������������������������*��و�ود�5

و �و��������زמ��
������%�دמ���وאز�א�$%و��ل����������..�(���6���س�א�
���E���&�#��(������1�����(א��و�وع��

����Dא�$*Lא:و�אق������������*���ذ���א���*��א��ز*وמ��#$������"ق�א��$#מ��%دמ�א$������+����(�@�

���Dن�!�و����������������ق�א��$#מ�و�ن�)�מ�*�دמ�/�"���������"�����ط%���%دמ�/"��א�وא�%�����Nو�

�.�����9ن�(�وאل�

 تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي .. حيث أنه 

ـة التــي فــإن لل� ـد األدـل ـراف وتحدـي قاضــي ســلطة تفســير االعـت
يستند إليها في تكوين عقيدته وله القول في مـدي االتسـاق بـين 

 .االعتراف وبين سائر األدلة 
 )٥٨١ ص ٧٦ شرح اإلجراءات الجنائية طبعة –فوزية عبد الستار / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢ االختصاص واإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط –حسني نجيب / د(

  أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن كما 

]��א3;��3ل�א�?�^.mU�6(�$�א�	+�	ع������������/����$�0�h�90א�א3/,א�W�vא�
���������(B\gא�W��و�1(����Z[��@�'!�W�$@�n�9א����،�������$Z[�W�CZBع�א�	+	א��-+'.


�@~	���و�	��Wذ� ��ذא��ن�;.�(��@�/���א��������א/,א�vو�%+qن�	m@�3�6�
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�o'�1�$�mU($�א���.�
 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

بطالن الدليل املستمد من أقـوال الشـهود الثالثـة األوائـل الـواردة : تاسع الوجه ال

أقواهلم بقائمة أدلة الثبوت بزعم أنها دليل علي إدانة املتهم رغم خلوها من 

تهم للواقعة أو مشاهدة أيا منهم لـه قبـل أو مثة إشارة إيل القطع بارتكاب امل

 !. أثناء أو بعد ارتكاب الواقعة ، فكيف يستدل بأقواهلم علي إدانته ؟

 حيث قضت حمكمة النقض املوقرة بأنه 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأنه قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 

وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

كان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بم

 .معيبا 

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

 كما قضي بأن 

�/.-�א��Z	�א���p>وא�Pא�~��	د����:	jD�$�Z�;א1%$�وא	א���<	[�W�M)ز/$�א�����
�و�������������m �I��'Zدאم�ذ���6א�������'�'T�$�)mRא�-�./�M%��@ن�����@��	K�/
�����u@%��د

ن�א��1H�$��)mR	אل����3b"�א�~���	د������������l�Zو��a�3	ز��.(��������D�&�$��)mZ/	��א&(§�
���X	�p/.���������א�א����د��������@�����$��'�'Z.�����!
�و»�������(��B\�دא���=�����א!��א����אد��

��	.Xد>��/.-�א�j�.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

حــارس (األوائــل فــي قائمــة أدلــة الثبــوت  الشــهود الثالثــة وكــان الثابــت أن محصــلة أقــوال 

ـه  ـي عليــه ، ونجــل المجنــي علـي ـة المجـن ـل المجنــي عليــه أنهــم اكتشــفوا ) العقــار ، وزوج نجـل مقـت

وعـدم لمـس المجنـي  فبـدال مـن الحفـاظ علـي األدلـة.. مستلقي علـي وجهـة أرضـا ووجوده بمسـكنه 
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يعبثـان ) وعلي األخـص الشـاهدان األوالن(راحوا  )كما قرر لهم رجال اإلسعاف( عليه أو أي شيء 

ـارة يقومــان .. بالمـكـان  ـارة يحــاوالن بنقــل المجنــي علـيـه مــن عـلـي األرض إلــي ســريره ، فـت مســح وـت

وـتــارة يســـتدعيان ، ) الـتــي وجـــدها رجـــال المعمـــل الجـنــائي بســـله المهمـــالت(اـلــدماء بمنادـيــل ورقـيــة 

) .. نجــل المجـنـي علـيـه(الشــاهد الثاـلـث تدعيان وـتـارة يســ.. اإلســعاف وـتـارة يســتدعيان طبـيـب أخــر 

السـيما وقـد ثبـت (للبحث عن مالبس للمجني عليه العبث بمحتويات الشقة يقينا هذا باإلضافة إلي 

 ) .أن مالبسه التي عاينتها المباحث والنيابة العامة مختلفة عما أثبته الطبيب الشرعي

 كل ذلك

 ������*3�$&�~�ل��j!3א�)����p5ول�ذ�א�lزم���و|�¨�()jBא���
���$�0�hد�$�אHوא�
ن�����mא�����..����������������./�s�t�9א�����QD����Dא���O�>وא)���C��ل����)�א�~����א���j!l��6وذ��


���	زא>��א��אB���$�.q._��/��א�	א�$%1<%���DE�.�

 كل ذلك الوقت ومل ينطق أي من الشهود الثالثة ببنت شفه
(و�(K�A�6ص���ن���..������������
$�ل���*ن�א$#�מ�KAص��%����(و�$و����א$#��מ������������ 

..�و"$��U+�א�$د*�&#מ�(��מ�א�������א�%�����%د�(�)���ن��A#����ن�א�وא�%��������.�.� ذא�א�
��ل���

��D(#����6מ�*�����و��מ���������$#מ���מ��$%�����و"$��U+��وא�#$#מ���������..��מ�$�D�$K(�وא�#מ��)��א�����

�.�و�������9)���א$#�מ�

 وال ينال من ذلك
ة بمسـرح ط تواجـده مـع الشـرمتهم حـالمع الما زعمه حارس العقار من أنه س

وهـذا قـول ال يجـوز .. األحداث يسرد كيفية الواقعـة وكيـف تسـلق إلـي السـكن 

 .االعتكاز عليه 


'5�C�D�..��������Aن���א�א�`/������ �<>س�א�%'D�3�ذא�|�@�(��א�~��אن����..�|�@'�>����).

>س�א���5�p.�=�/.���15	א���������nא�א����%���.'	ل�������6..א�qdאن�ذא)��%
..��ود
��د

5<����bא��..�������9��������A�'
��(��;�	�pذ���6@�|���>E��<��1���./�-.)א��<&gج�א<q��..��	��و
ل�א��������������������������D�P��]5و�����..�����א���Hא�����b@�p/�م��1م���$�د����9/.�-��15	אل����א�א�~�

ج�����W�iא3;�%!���
�دא<����W��:א	1Eن�א3;��3ل��e
�.و���\��
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 ينال من ذلك أيضاكما ال 
.. ما زعمه نجل المجني عليه بأن والده كان يحتفظ بأوراقه في حقيبة جلديـة 

فـي محاولـة لالنحـراف بالقضـية فـي اتجـاه السـرقة ثـم .. لم يتم العثور عليها 

رـغـم إـقـراره قـبـل ذـلـك بأـنـه بمراجـعـة محتوـيـات الـشـقة ـلـم يـجـد أي ـشـيء (القـتـل 

 .) ناقص


�lQ/���!�	א
�����������5د����9/.�-�������������..��/.-�אHو>אق����5�C�Dن���א�א�'	ل����������و�
��������./�s�).��9!�وB\��1��>5=�א>!�א"�א��m!�|�..������������./�s�tא���1$����..�5ن�[@$�א�')�;3


�lQ/��وK	د��!��rאR(�	ل�����������،�$�jN~א����/�)�א�~�'$����������..���@	�U�$�
��-����$
�+g�
����������l/وز<��و�iq� �..������5ن�א�_��ض�����..�س��~�-"��و���ذ��6|�@����א����'@����b@�� 

�@	j!�C�ول�א�~���א��D�)��$1���.��.	א���P�$%1א�'��u���9א�

 ومما تقدم مجيعه 
�$�Fد��
�����طNن�(�6د��ل��د���$�د��ن�(��وאل� ��1LMא��A#ود�א�)N)���א��ذ�ن���מ������������������ 


�ول��و����ن�א��L$��د�*��������א������������ن�א��A#�د����������)���$#מ��FAن�א�(���6(�����#מ�����


��،�و و�����%دמ�(�وאل� �1LMא�A#ود������������"����د��*�دמ�������������)�و��א�وא�%����������دL&ل�9)���

��#��9���@$�Lو�א�$%و�ل�*��#��א).�

بطالن الدليل املستمد من تقريري الطب الشـرعي واملعمـل اجلنـائي : عاشر الوجه ال

حيث شابهما العديد من العيوب فضال عن إمسـاكهما عـن اإلفصـاح عـن عـدم 

الكشف عن أي بصمات للمتهم أو بصمه وراثيـة لـه مبكـان الواقعـة مبـا جيـزم 

بانقطاع صلته بالواقعة ، فضال عن إمساكهما عن اإلفصـاح عـن اخـتالف مالبـس 

نـة اSني عليه ما بني وقت احلادث عن وقـت الكشـف عليـه ، وعـدم فحـص عي

DNAه مبـا جيـب  للمتهم وبيان عما إذا كان هلا أثر يف مكان احلـادث مـن عدمـ

 استبعاد أي دليل قد يستمد من هذين التقريرين 

 ويف ذلك قالت حمكمة النقض بأن 

أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 
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وعلـي  دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب

ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم ا علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطته

إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .ئر األدلة األخرىبالنسبة لتقديرها لسا

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

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

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

 حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادامإســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 

ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

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

ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا الدعوى التي قدمتها النيابة في لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 

 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 وكذلك قضي بأن 

�����mD�W�$)mRذא�5و>د)�א�)�����)�����W�M�+<%���M.د���������%���)���(��q5و
�������������������������r@����MB��@ض�و<�دא<$�א������دون�5ن�!��p��j:��א�א��%��(	B\�W�د�)/�)��.%Kو
�!��m	ن��������1���>e
5<����و���-�!'�W�-��Qא����/	���<��=�������$������وא�1�%��=��%���م�و��K	د��
�����%���cB��������]����>E�����)mD�9��%aא�����و�)���+<%���MX1������M.א/�(���)�/.��-�د����

�Q'>.�
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤موعة القواعد القانونية ج  مج٢/١/١٩٣٩(
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 ملا كان ذلك
الجنـائي ، احدهما تقريـر للمعمـل باألوراق يتضـح أن وباستقراء التقريرين الفنيين المرفقين  

 مـقـررا ـبـأن كاـفـة العيـنـات البيلوجـيـه وحـيـث ـجـاء األول.. الطــب الشــرعي واألـخـر تقرـيـر لمصــلحة 

تتطـــابق ـمــع البصـــمة الوراثـيــة .. الواقعـــة وأـثــار اـلــدماء المتخـــذة مـــن الشـــقة مكـــان 
 .للمجني عليه 

 أي أن هذا التقرير مل يثبت

وجـــود أي اـثــر أو بصـــمه أو دـمــاء أو أي عيـنــات بيلوجـيــه  

 معـه عـدفهو األمر الذي ال ي.. أو بصمته الوراثية متهم تخص ال
 بل علي العكس فهذا التقرير متهمهذا التقرير دليل إدانة حيال ال

 . صلته بالواقعة برمتها يؤكد انقطاع
 أما تقرير مصلحة الطب الشرعي

مـن إصـابات وبيـان مـا بهـا المجنـي عليـه انحصـر فـي جثـة يتضح أن بحثه فإنه باستقرائه  

العيــوب ورغــم ذلــك فقــد شــابه .. فــي الــبطن ٕوايضــاح أن ســبب الوفــاة هــي اإلصــابات الطعنيــه .. 

 :اآلتية

  العيب األول 

)�>��$�א�²/.�������(א���B@�9א����u��l��W�z�pאZ.@�|��>5���������������./�s�t±�א��_���و�����
�����������$��$�א�%���CDوא�Bא��$�@%���%�����..�������������>E���د�1'�r�[و�����l��i�[وو)����v	�[�$�.>


��9�X.�	ن�!��<5�y;�	د�א�.�	ن�،��������������������−5ز>ق×�א;	د��r�;Hو����א�،�"Q���$.>
�M��/�د�א\�.r;5�
5�-.qدא�(<	f��.r;5�،�o��5ن�	�����.r;5Q@.�(�

 أما تلك املالبس التي وصفها الطبيب الشرعي فهي
��$���\������–��Aو���(���ض������–������ون����–��ط�ون�$��\���"������–���������

������/��Dמ�–����ون��מ��.�"�
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لـمـاذا ـتـم تغيـيـر مالـبـس المجـنـي علـيـه قـبـل .. والســؤال هـنـا  

نقله إلي الطب الشرعي ؟؟ ولماذا لم يلحظ الطبيـب الشـرعي هـذا 

؟ أو يبحث عن سبب له ؟؟ وهو األمر الذي يثير الشـك التغيير ؟

 !!.والريبة في هذه الواقعة 
  العيب الثاني 

.. يتضح أن الطبيب الشـرعي لـم يقـم بفحـص مالبـس المجنـي عليـه .. وفي ذات السياق  

ووصــف ـمـا بـهـا ـمـن تمزـقـات تفـيـد ـحـدوث عـنـف أو مشــاجرة أو شــد أو ـجـذب ـمـن عدـمـه ، وـكـذا 

 .قات جراء الطعنات التي كالها الجاني للمجني عليه وصف ما بها من تمز

 كما مل يقرر بأن تلك املالبس

 �������/����"�����$NX.��..�����������$�%1א	و�1=�א���ذא��<=��-�א��?���ن�@�!��@��و�
����/�..��Bא���@�'!�W�<	j'ل�وא�r]gא�א��و�..��.@���א�~�6وא��@�W�$Bא�	א������$%1

  العيب الثالث 

ـمــتهم  النياـبــة العاـمــة ـقــررت أخـــذ عيـنــة بيلوجـيــة ـمــن الأن 

عليـهـا لبـيـان عـمـا إذا ـكـان ـلـه أي صــلة  DNAٕواـجـراء تحلـيـل ال 

وهـو مـا لـم يـتم تنفيـذه دون أسـباب .. بمكان الواقعة مـن عدمـه 

فضــال عــن ـعـدم رـفـع أي بصــمه ـلـه ـمـن الـعـين مـحـل .. واضــحة 
 .الواقعة 

 ومما تقدم مجيعه 
�د���ل�����ن�(ن����$�د���ن� �ذ�ن�א�$
�����ن�*����9دא����������������"��!�� �א��א�#�����(������6 

"��3(�������س� ������������زמ��
�������ن���������������..�א��$#מ�(و�א$/�������وא�%���ن������(و��%�د���������

�و و�א:���א�ذ�6..�(��� و��"د9�3/����א������*����א��Mد������9و�����9��$"���א����$%����
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��؟.ود�د��ل������ط+�"�������Mد���א��1א��$#מ����� و����د������9%دמ�و

عـدم قيـام مثـة دليـل مـادي أو مظـاهر خارجيـة مـن ظـروف :  احلـادي عشـر وجهال

ومالبسات الواقعة ، تثبت توافر مثـة نيـة للقتـل وإزهـاق الـروح لـدي املـتهم 

يف إمكانـه مـواله التعـدي علـي حيـث أنـه كـان ) بفرض أنه مرتكـب الواقعـة(

حسبما زعـم الضـابط (جرد سقوطه عل األرض اSني عليه إال أنه تركه وهرب مب

 ) .ومع استمرار الفرض املنكور بارتكاب املتهم للواقعة أصال

 بداية

����-��./�p���%א��0א�����K����������]����/���>	>
��eن��K¥��$�א�'���1�`���)�!�9
����������������-0��h�9�%אrא����m!<א�����->�hא��j'@5ن��	�ص�q��j�%��ur�א�

�������������&�������j��ز�ق�>و��א�st/.���،�و���א�א�%���������/�i�.ص����q���
��0!.��6א��hא��0و��	������������;�Wن�	>0-�א�%م�א����B.X�@�pא�'�hא��j'א�
������������������P<�O��;א�W�-�rm@�3و����r>�W�P�)�Q@و�->�hא����XB@����5���%�BX�
)���%��د�����������������[����Dא¢��M)א�������j1د@$�ول�א�%
Hد�;�د�א�«

م�Hن������������1�'�>l����Dא�>و	'��5ز���>Eل��	و�3א�'���./�st�ز��ق�������j
>e����P@�אد�אHد���$���������O���;א��	��.Xص�א�����	�א�'����jא�����L�א����و��
��/�i~m!ل�/.���،�و�!��>5�$)mRא�?�>5)�א�$�K<���א�Oوא�.�

فقد أفردت حمكمة النقض لـه  وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص

 من أحكامهـا إليضـاح هـذا القصـد وخصائصـه مساحة ليست قليلة

�: يليوذلك علي حنو ما 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 

ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره استظهاره الخاص المراد 

 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (

 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (
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 وقضي أيضا بأن  -٢

ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه مجرد استعمال
ذه الصورة في إثبات قيـام وال يكفي االستدالل بهأن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 وقضت كذلك بأن  -٣
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل 
لمـا كـان ذلـك ،  "  توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـهاألمر الذي يقطع في

بعنصــر ـخـاص قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي عـلـي الـنفس تتمـيـز القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو من ارتكابه الفعل الجنـائي هو أن يقصد الجاني 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ،  طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن كان ما أورده الحكم ال يعبر سـوي الحـديث 

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

 كما أن إصابة المجني عليه فـي ،ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 

إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 

 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٤
لـدي الطـاعن مـن حضـوره طعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل به الحكـم الملما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالقــه عـلـي المجـنـي علـيـه فــي إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل ال يفيد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي  –مقتل 

 . لثبوت نية القتل وهو ما ال يكفي بذاتهٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (
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 وحيث كان ما تقدم
ٕوازهـاق  بشـأن وجـوب اسـتظهار نيـة القتـل ما أوردته محكمة النقض الموقرةوبتطبيق جملة  

ـسـالح حمـل الجـاني وجزمهـا بـأن .. الواجـب تـوافره وهـو القصـد الخـاص فـي جـرائم القـتـل الـروح ، 

لثبـوت نيـة القتـل  ال يفيـد وال يكفـي بذاتـه دلـيال منـه علـي المجنـي عليـهه ٕناري قاتل بطبيعته واطالق

 وتـنم عمـا التـي يأتيهـا الجـاني العديد مـن الظـواهر الخارجيـة واألمـارات أن تكون هنـاكبل يجب .. 

ويجـــب أن يســـتخلص مـــن الســـيما وأن نـيــة القـتــل أـمــر خـفــي ال ـيــدرك ـبــالحس ـفــي نفســـه يضـــمره 

 .يان المظاهر واإلمارات أنفة الب

  من بيان مثة مظاهر خارجية أو أماراتت األوراقوحيث خل.. هذا 

 تهم  بها علي توافر نية القتل لدي املميكن أن يستدل
بمكــان وأـنـه ـكـان متواـجـدا .. الجــدلي بأـنـه مرتكــب الواقعــة ابـتـداءا وذـلـك كـلـه بـعـد االفـتـراض 

باالتهـام مـتهم  صـلة أو صـفة الأن الـدليل األوحـد علـي انعقـادحيث سبق وأوضحنا .. الواقعة أصـال 

مـا فبعـد ذلـك االطـراح .. اطراحهـا ثبت أكثر مـن دليـل علـي وجـوب الماثل هو تلك التحريات التي 

 !. بمسرح أحداث هذه الواقعة أو أنه المرتكب لها ؟متهمهو الدليل علي وجود ال

 هذا باإلضافة إيل أنه ال جيوز القول

 د توافر قصد احتمايلبانعقاد نية القتل وإزهاق الروح مبجر
علــي إضــماره القتــل بمظــاهر يقينيــة وأمــارات جازمــة أن يســتدل علــي نيــة القتــل بــل يجــب  

يكـون موجـود وقـد ال يكـون مجـرد قصـد احتمـالي قـد نيـة القتـل علـي بثبـوت الزعم أما ٕوازهاق الروح 

 دالئـل أو أساسه وركنه تخميني وظنـي غيـر قـائم علـيهذا االتهام فإن ذلك يقطع بأن .. موجود 

 .مظاهر جازمة

 أضف إيل مجلة ما تقدم

��א������.	א1%�$�������و�����m!<>�5ن�א�����������..�א;�(�א>�א��rض���B�/3א�W���+	و����א�����
��������./�stא�$'f�-���iد��..�������������..�/~	א�0��.qא���P��O��@������.%@�3�	�
�..������9�K<�	���9��

m��$.0	���..���9�-�;����5و����������5..�وא5��Dم��������5/�-��9���������"��ل�و/����<K<���/�����>
ل���r&5و5و3د�و�..���������������{.��...............�5م�..�5م�5<��;��'�5��Nf����9و�������5��.}�5و�[����

�....................�5م�
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 تهم فهل يعقل أن يكون امل

  يقابله يف هذه الشقة ؟؟نقد انتوي قتل كل م
تخمـين واالحتمـال يصـل إلـي لعل هـذا ال! وبأي عدد كان ؟.. سواء رجل أو سيدة أو طفل 

 .حد االستحالة 

 ضابط الواقعةومع االستمرار يف مسايرة 

 يف ظنه االحتمايل التخميني

طاعن من عدة وعتاد هلذه املواجهة التهم  أعد املذاما.. فإنه يثور تساؤل هام 

 .وتلك املعركة الدامية احملتملة ؟؟

>�p¦�-�؟؟ −>��l���{.�!�9�.�
− l���{.�����-r��5؟؟5م��pد/�p<>��. 
��س�]_��؟؟ −J�{.�!��O� .5م�5<���%�م��r=�א�
�5و��X	א��؟؟ −��m;�cZX[5م�5<��א. 
− �i[و���./�I.X@���9ن�¨(�p5�����l;�p5�9<	ع� �
�"��%�BX��9! !!.؟؟�"�1


�����ن�א��دא�����������������������������9�$Kא�وא�%���א���+���U�$"ل�א�:و�אق�وNKن�������%����ن�א�وא��Gא�

�������@������������$���G..�א��#�����LM���$ذ�5א�� ��������*�������$#מ��9ذن���מ����ن����د�א����..�(ن�א8


���"ل�א�وא�%�؟..�)���(��"��A�����$���
���Dא�$و��6وא�#��א���ش�א��"$�ل��.!�

 ؟؟" مبفك " كان يتسلح تهم بأن املضابط الواقعة يزعم كما 
رض صـحة حيازتـه للمفـك أي أنه علي ف.. لفتح األبواب أو النوافذ المزعوم بأنه يستخدمه 

حتى هذه األداة ال يستدل منها علي توافر نيـة القتـل بما يعني بأنـه .. فلم يكن ذلك بنية القتل .. 

 !!.ٕوازهاق الروح 

  هو مرتكب الواقعةتهمومع استمرار املسايرة يف أن امل.. هذا 

��Aא�	א�$��%1
'����ز/�������+���+<5�A'��;و�����./�s��tא���5ن�5]���������>E��..3�����Dذ�
���:"�<�$�א�'��9..��r�>א�-./�%&1�lذא!��د����D�W�6ن�ذ�e
.!!�
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 عقال ومنطقاذلك أن املعروف 

ومــع ذلــك لــم .. أن اإلصــابة بمفــك لــن تحــدث الوفــاة فــورا  

فـإذا كـان ..  حتـى يتأكـد مـن موتـه بـل الذ بـالهرب مـتهمينتظر ال
د ـمـن لـكـان انتـظـر حـتـى تأـكـ.. لدـيـة نـيـة إزـهـاق اـلـروح المزعوـمـة 

ووالي االعتـداء علـي المجنـي عليـه بـأي أداة أخـري أو .. الوفاة 

 .بأي وسيلة أخري حتى يتأكد من موته 
 أضف إيل ما تقدم  

��$#מ����Fن�א���..�א��#د���(�وא�����)�؟؟؟؟؟/�א��
دמ(א������F��1وאل�A� د�א8)����א��א�+��������

��א�#وא$������D�מ�������א�#�$�Dא��"�ول�א�K�ص���������*����و��מ����%��:"���������N�"����"/)د�


���#��/و����ط��$���.��و�������%����#و����$و��%��و��

− ���bאل���
@%$�؟؟..�B5@��!.�6א�. 
 .و5@��ذ��6א�~��Nא���pא��ع�א:!�i؟؟ −
 و5@��א:!�iذא!��؟؟ −

لعله من الواضح الجلي أن تلك األشياء من األهمية القصوي أن تكون قد ضـمت لـألوراق 

أما وأنها غير صـحيحة ومخالفـة للحقيقـة فـإن ذلـك يؤكـد ) زاعم ذلك الضابط صحيحةإذا كانت م(

 بالواقـعـة الـتـي اختلقـهـا ـهـذا الضــابط وـحـاول بشــتى الصــور أحـكـام الحبـكـة ـمـتهمبانقـطـاع صــلة ال

بل علي العكس فقد قـام دليـل قـاطع بـزور وبهتـان أقـوال .. الدرامية لألحداث دونما سند أو دليل 

الـذي عـاين الشـقة عـين ) ؟؟؟؟؟/ النقيـب (وذلك مـن خـالل أقـوال زميلـة  .. ؟؟؟؟؟/ ذلك الضابط 

التداعي بعد الواقعـة مباشـرة وجـزم بمحضـره الرسـمي بوجـود الهـاتف المحمـول الخـاص بـالمجني 

علي الـزور والبهتـان بمـا يقطـع  .. ؟؟؟؟؟/ وهذا دليل قاطع علي اعتماد الضابط .. عليه بشقته 

 .بوجوب إسقاط أقواله 
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 ملا كان ذلك 

 ����vو����و�(����lل��l��q��������وq�C���D.��=�אHو>אق���������$�د������1�9&��و���
��
א����Hא�������p..�א���و��5و�א�'���p���$�>�p5��������9א�����א��א���/.-��ز��ق����������א�	א�$%1/.-�!	א

�����������	��ع�].$�א�������	א1%$�و��א"!�� X'>�.a`م��

  افع أو أسبابالسيما وأنه مل تتوافر يف حقه مثة دو

 حتثه علي قتل اSني عليه

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 

ـفــي بـيــنهم تضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقوظروفهـــا ، واـقــع اـلــدعوى 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 . نقضه بقصور يعيبه ويستوجب

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

ة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقب

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ويف البداية يثور تساؤل هام.. هذا 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
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 بة بالنفيبطبيعة احلال ستكون اإلجا

���6����..�>e
�mU�-./�ca($�א�	+	ع�א��CZBو>א"�א���cBوא��א
��א�����D�pא����������
������������9�1�$¥�K����>���������c�>����m!<א�	م�����(¬>�ذ���6א3!���m>e��6��)�����א��(
�..����א��.'�	ل������������������<�5(�;��!.�6אHد�$�وא��وא
��א�?�א*�!��)mD�W>د�	5ن�!���./�ca

��א�����m!<������$��¥�hא�P���:�..�9��%r!�|م��و5ن�����gض�وא	א�_(������)mD����f�9..�و���
������hא�o1���א�	�������و�C�D!%�د)���..�وא��m!<3��
$�����pא%1אHد�$�/.-�/�م�!	א
���$�دא

�-�..�א����������>�B��v�~�>�pא�����Hא:�

 األول دليل ال
 و�א�$"������א�������K�M..���)ل����א)ن�אL$#�מ�א��$#מ���א�و"�د�א�ذ�6زج����������د(ن�א���

��������������$#מ��و ��(����א�د��ل�א�و"�د�*���א�ز*מ��Fن�����������..�؟؟؟؟؟N�� د�DوI�������ن�א�
$�ل�و �و�א8

�������א:������..�)����$#��$�� �ذא�א��"����و$زو��������������5و"���3..��ن�א������*����وא�#�و��������و��

"�دא�3 �و���ول��������������Nوא�%��(و�و�ود�R��������*�5א:���������$#מ��א�ذ�M��6د�(ن�א�
ول����$����א������

�.��د�

 بداية

��א����������m!<و>אق��������$�د�����9/.�-�אHא�=�.q���'
�������،�5و������$�	�����.	א�$��%1א�
��������l�[5�$�%1א	א��P���ن��mJ�P�Kא	!�..�����-)��)��"�;�	�pذ���6א���QRא��@�T�"���X��א�


$�א�'�م��%J�/؟؟؟؟؟�..��}@<��.؟؟؟؟؟��
 ونظرا ملا شاب هذا احملضر من تزوير

  بال شك مما أوردناه سلفا ة للحقيقة ثبتتوخمالف
والقاـئــل ، ـمــتهم االتهــام للالقاـئــل بنـســبة اـلــدليل الوحيــد بــاألوراق فـقــد تــم ـهــدم .. ومــن ـثــم  

ارتكـب فعـل قعة بأن المـتهم اضابط الووكان قول .. لما كان ذلك .. بمكان الواقعة ابتداءا بوجوده 

هو قول مرسل ال سند لـه .. لهروب بالمسروقات واللتخلص من المجني عليه واإلفالت منه القتل 

 .الزاعمة بذلك بعد انحسار أثار التحريات دليل عليه وال 
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 الثاني  الدليل 
���������$��ل�$/��ل�*
و�$#���������9"��د�������$#מ�א���$"����$/��و��(ن��
��وמ�א���������$���

*�����وذ���������(��$#����ن���"��������L$$%د�6*
و�$#��א�)���3Nوא��"�س��..�א8*دאמ�

�ض�א�$�������وא�%��א�$دא1א.�(�

�5ن�@��mrא�����'X�
.�����uא�'B	ل�/'�lو��������$�¥�K�c�m!�@5ن��W��mrد�א���«
�9���1�..��$1���;�$��¥�K������=��.r@�����D�..������./�s��t5ن�א�<��B�/3א�W����+	א�و�����א�����
م���������)�>�$�א�²/.������(/�M>�ذ�1>��/.-�א��(���
eن�ذ���a�6`م������..�&/���Wא���$�Z��;�

�ذ�@�����m)������rmא:������א�st/.���5ن�@�
%��5و�@�W�..����������������Qא�'���mr!��������9א��
���\��@.	ز����rא>�/��%�B���$X����$��+.�

 أما وأن يتم الزعم بأنه
ضـابط وقول .. فإن ذلك قول يجافي الفعل والمنطق .. قرر قتله للهرب من واقعة السرقة  

 . تخمين من عندياته ال يصح التعويل عليه الواقعة بذلك ما هو إال

 الثالثالدليل 
��������א�����������@��ق�*�����א����وאد�א����Kد���א�$�������$#מ�(�����א�
��ول�����ن�א�������$��

وא*$����ذ���دא+�*���א�$����א�������دون��"�3(و�"ص�(و�$��Fد�#و�Kط��������F..��$%�ط� ���

���מ�.�

�א�'	ل������r.;5�)m
�..E�����9�0א�א���������ن��Z.��i'�'�$�وא�	א���1��	�ذ����������6
א�א�'�Nא���
�A�Q��³..�؟؟؟؟؟/�א�<bא���!@�T��QZJ؟؟؟؟؟�pא����(r��3א�cKو���/.�

 انساقت ورائه النيابة العامة ومع ذلك 
إلــي مــتهم أن تحيــل الهــا حيــث كــان مــن الواجــب علي.. دون بحــث أو دراســة أو تحليــل  

أم أنـه تعـافي منهـا منـذ أكثـر .. مـواد المخـدرة مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان مدمن لل

 .متهم ذاته من ثالث سنوات كما أكد ال

 وحيث أنها مل تفعل

�������������������������%
��א�ودא�;��<��Nאد�א�	א������&א���Hא���E�����X'@�pن�א*ذ�������א��`/����%
��m!<31$�و�����د��	�..��\��א�'���9א��;����%��cووא�-��W����9[5�3אHو>אق�و�3د���9
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���./��&1�s.�

 ومما تقدم مجيعه 
و"��3(�$@�����ن�א�:و�אق�)����دL&�ل�*����$�وא�������א�
$�ل�و9ز ��ق�א���و�R،�و��ذא���������������������������


��מ�א��$#מ����$���� ذ�5א�وא�%������#�و�א:����א��ذ��M��6د�����..�א�%د���א�دوא+�وא�����א


ط�ع�/���א��$#מ��#ذא�אL$#�מ�������زמ����א1$������ و����د���9�������
���.�

قصور النيابة العامـة يف حتقيقهـا هلـذه الواقعـة وعـدم حبثهـا :  الثاني عشر وجهال

الحتمالية أن يكون هلا تصوير مغاير لذلك التصور املعيـب واملخـالف للحقيقـة 

 ، واحتمـال أن يكـون مرتكـب الواقعـة أحـد ؟؟؟؟؟/ الواردة علي لسان الضابط 

ختاذ إجراءات حتقيـق مـن شـأنها أقارب ا<ني عليه مبا كان يستوجب عليها ا

 .الوصول للحقيقة دون االنسياق وراء مزاعم وأباطيل ضابط الواقعة 

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

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. إـلـي المحكـمـة المختصــة ، الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى 

 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـاتمراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي  ومواد القانون الللعقوبة

المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 

ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي 

 .نايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره محكمة الج

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

  ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافيه علي القضاء ببطالن المحكمة بهاانعدام اتصال 

  . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام–وعدم قبول الدعوى المستأنف الحكم 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  

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

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

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

 ملا كان ذلك 

������9\�����..�و�;�'�א"�5و>אق�א3!�م�א��]���א��?����א�%�@�������אHد��$�������@�Q}�5ن���وא�%
�������������������������������vl�°�p��q5��<	�[�$�%1א	5ن��.����'@����E������ZB��=���/���1�$����$�א�%��<�=�א���	�

��������{�Z[����د��5�9و�;Lدو�$���������..א/��'���א����./�$�Dو�Xא�$�%1א�	א��W�pא��א�$Kو��_��و�
����Bm!����@�T��/���9–و�%r!�|���>א�3א��..�������$����)��א��'�'T�c��%@��pא����3א����	��و��$��א�%

���������������������Q
ل�א�'�P�����$��Qא�	א���$�%1�j!א�p����W�$B@.~�6وא����	و@�/�،��@�fאل��<	j'���..
Hوא��<	[�(<�j!��1�<	j'א�א�������$>	mא���Kو�..�-�����−:و�-��

   األول القصور هوج 
��������#�ن����ون�א"�د�����(�6��Kو �������(*دמ�$"
�ق�א�������א�%�����ن�و

������Iو(��ط��
��������������A(د�ن��ن�و���א�������*�������������א���$@

����A����(�����%א�وא���و���$� �..���������*���������א���ن��������ط��*ن�

��א���و��،�و�ن�א���Mد����������������Nد�$��ون����(ن����(و�د���"����

��"ل�ط�+�،�و��د�$��ون���د�$�وא������������ل�������%$��$������Nو��Dو��!�

�#��ز�*����� ��ذא�א�����ل�א�����ن�،�א���ذ����6د�����ون��د������و��/�����א8

�.د�ن��%د�א�و����$/���F$@$�����Dن�*���א�"�����

 لذلك كان جيب علي النيابة العامة

��	���.	�1	5��������������vא�%(�K�-./�9د����Bא��W��!���D���/�p��Zوא���،����./�s�tא��l��
���-./T�	�@����)/�C�ZBوא��،�$@<�����\�و�����$�و/'���������/�����M�E�!�$�'�\ن���@�$�و��ذא���

)�א����W�M�E���א�א���������&B$��و��fو��	�Bص�א�	�j��..5�����>وא���r!�|��=1%��9و�������و>א"��א<

eن�ذ��6.�	א��$%1`א/��+��Aא��$��$�א�%��)�א�'�'T�<	j'��ً��.�a`م�@'�
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   الثاني القصور هوج 
������������������...��א�������ق������א�و��$/���ل�*�������قو��
���د�)����

��و���
�
ن�وא��د��5(..�ل�א�������*�������$"د��دא����(��وאل��������א�$"

������F..�؟؟؟؟؟���ن��
�מ���ذ�ز�ن��%�د���د�������و�%د���ل���..�)מ�


�ط��������...�� ذא�א�%��)�����ق�*����א�وא�%���������(�א�$
ل���ذ�A#��وא"د�

��.)��"ل�א�وא�%��(� �אמ����"دא&ق�א:9

 هذا ومع الوضع يف االعتبار

لهــا ثــالث مفــاتيح احــدهم مــع ... ن شــقة المجنــي عليــه أ

) وراق ًالغائبـة تمامـا عـن األ( تـه ع نجلخر مالمجني عليه ، واأل

 !!!  ؟؟؟؟؟؟/ ، والثالث مع زوج نجلتة المدعو 
 والذي قام

والـذي .. بنقل جثـه المجنـي عليـه مـن علـي األرض إلـي السـرير رغـم تحـذير اإلسـعاف بـذلك 

ثم دلف إلي الشـقة .. ر أن يتوجه إلي الشقة واصطحاب صغيره من المدرسة قاطلب من حارس الع

لعامة تحقيق هذه المالبسات لعل أنه في حالة عدم نقـل ومن ثم كان حريا علي النيابة ا.. بعد ذلك 

لكـان قـد تبـين أدلـه أخـري ودالئـل تفيـد الواقعـة أو تؤكـد أن جثه المحني عليه من مكانها إلي السرير 

 .للواقعة صورة أخري غير الصورة التي أوردها مجري التحريات بتحرياته 

  والعبث بهادلةاأل خفاءإوهذا كله من شأنه 
 تحقيـق أجـراءسـتوجب علـي النيابـة العامـة يما تقدم يثير الشك والريبة بما كان يس كل أل

 . مطول في هذا الخصوص علها تصل للمجرم الحقيقي المرتكب للواقعة 

  الثالث قصورال وجه 
��������*�������ل�و/�ول��������:و�אق�(��
د�)�������Mود��#A���(ن�

*$������1و����+�ذ����������מ�����$מ�אIN�)�]N���/�..�L#�����9א�����Aط��و�����ل�

��������A����9وאل�$��F��$د*�&#מ���$"
��ق��%#�מ�*�#�מ���د�ون�������������

��.و �1LMא�A#ود� מ��..��
א�"
�����א�
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١( �gل�אK<v1ل�א��/	�����;%�p؟؟؟؟؟/��א������<>س�א�%'�Dو�
�)����������E<��)��وא�����<-�אHولא�~���ZX���[א�א	���Q
����QD	>א�و>

���./�stא��>Hא�	��B!��>E��W	!�-��P3	��$�<�.� 
دא)�;����?��.������6א������6������z�pא�����BXذ )٢����/�������c

��C���
��$�א�~�����א���%J��0>[����)�����9א�s��t/.������(�א;����/
gא�"�'$�א;��/;�v !!�.وאh`م��	
��א�st/.���؟;%

٣( ��<�h؟؟؟؟؟/�א�...���<>س�א�%'����D�$��
�%Jل�ن�Eא�'���������>
 �.؟؟؟؟؟�/�	��	א���K%��و���א��/

BD$��(؟؟؟؟؟/��א�s���t/.������زو���K$�א�����/	������.��� )٤���[
���./�stא�$'~��C���א���rא��( 

لمـاذا لـم تقـم النيابـة العامـة باسـتدعاء كـل ... والسؤال هنـا 
مـمـا !! هــؤالء الشــهود اـلـذين ـكـان ـمـن الواجــب التحقـيـق معـهـم ؟

 . يجزم بقصور التحقيقات 
  واالهم رابعال قصورال هوج 

��دو����(�א�%�����د����א������(ن�����������G(وא���و�����


���ل��$�Lن�א�وא�%�����"���و��א���ز*מ���9��و���*��ن�א����������

�א������ن�א�وא����*��#������������Iמ��!�؟���وא�%����$#מ���$�)�ل�א���

�...������Lذ�����5و�� �����وאن� ���������زא*מ�������������$#מ�


��א��������*��������Fא��%�������وא�
��ول����Aد�*��ن���Aא������

و�د��*�����(��ط�ل����ذ����ن���9#��و������9@���/%ود���5

��*���"��س�א�%
���(و�...�؟؟؟؟؟/����ن�א����ط����،�
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 حضور هذه املعاينة  وهذا كان يوجب علي النيابة

 أنها مل تفعل ما وأتمثيل اجلرمية  بوالزعم

 بقصور التحقيقات مر الذي جيزم األوفه

ًيتعـين ظـاهرا مـدي ... م تقدومن جملة ما ... لما كان ذلك 
 ةفـة للحقيقـوجـه بطـالن وعـوار ومخالأمـن هـذا االتهـام ما شاب 

 .بما يستوجب القضاء ببراءة المتهم الماثل منه .. 
أنه من خالل مجلة ما سبق وتشرفنا بعرضه علي اهليئة املوقرة : الوجه الثالث عشر 

صورة مناهضة للصورة من أوجه دفاع يتضح منها وبيقني أن للواقعة برمتها 

يل الفنـي التي حـاول أن يرمسهـا ضـابط الواقعـة ، فضـال عـن اخـتالف الـدل

وتناقضه مع الدليل القويل ، إضافة إيل ما شاب التقرير الفني من قصور وعوار 

، وهو األمر الذي اكده تقرير املعمل االستشاري املقـدم مـن املـتهم املاثـل يف 

 حافظة املستندات ، وهو ما جيزم برباءة املتهم مما هو مسند إليه 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن .. بداية 

 ������������(>@��������א/,א+��'!�-������K	@��)�
�9jrא�'�>�5ن�!'�@��5>א"�א�#א"�وא����
�����������������Bא�����.�$���'�@���א����	א�'��@�'!�W�$@�n�9א�����-�mU($�א�	+	ع�א�?�:��%K��
�����������!	D�$5د�����������=�%��א�1���-�./��"Q1�=�15��1�$)mRא�=>���،�و�����א�'�م�

3;�~�>@$��א��'�>@��א��B�BX$�א��‘�����د>!���Wא/�'د���jز��	�a�3���>e
�/���م�������./���%�5و�5ن�@
�א��c�BXא�~�/-���������$�א�?�א<��-������q5.�

 )١١/٤/١٩٧١ ق جلسة ٤١ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 )١٧/٤/١٩٨٨ ق جلسة ٥٨ لسنة ٥٩٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
كمـة أن دفـاع الطـاعنين قـد أنبنـى كان يبين من اإلطالع علي محاضر جلسـات المحامتى   

علي أن الحـادث لـم يرتكـب فـي السـاعات األولـي مـن صـباح اليـوم الـذي قيـد فيـه تـاريخ حصـول 

الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود اإلثبات ، واستدال علي ذلـك بالتقـارير الطبيـة المقدمـة منهمـا 
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ـب الشــ ـري الطبـي ـة ســابقة قــرارا بإرســال تقرـي رعي والتقــارير االستشــارية ، أصــدرت المحكمــة بهيـئ

المقدمة من الدفاع إلي السيد كبير األطباء الشرعيين إلبداء الرأي فـي تـاريخ وفـاة المجنـي عليـه 

وهل ترجع إلي الساعات األولي من صباح اليوم الذي عـد تاريخـا لحصـول الواقعـة أم إلـي تـاريخ 

لطـرف عـن تنفيـذ هـذا القـرار الحق ، إال أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه قـد غضـت ا

استنادا إلي مـا ورد فـي التقريـر الطبـي الشـرعي الثـاني مـن أن تحديـد تـاريخ وفـاة المجنـي عليـه 

أـمـر متـعـذر فنـيـا بالنســبة لـتـداخل عواـمـل متـعـددة ـفـي درجــة تطــور التغيـيـرات الزمنـيـة الـتـي عـلـي 

 ـهـذا التقرـيـر ـمـن أساـسـها تـحـدد الـمـدة الـتـي مضــت عـلـي حصــول الوـفـاة ، وعـلـي ـمـا انتـهـي إلـيـه

 هريخ حصول الواقعـة ، وكـان الـدفاع الـذي أبـداتاالساعات األولي من صباح اليوم الذي قيد فيه 

دم فـي الـدليل المقـ دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق – في خصوصية هـذه الـدعوى –عنان بعد االط

ي في الـدعوى  وهو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأ–الدعوى والمستمد من أقوال شهود اإلثبات 

، فإن المحكمة لم تفطن إلـي فحـواه وتقسـطه حقـه وتعنـي بتحقيقـه باالسـتحالة إلـي طلـب الـدفاع 

ورود تقرير كبير األطباء الشرعيين لمناقشته واستيفاء دفـاع الطـاعنين ، وانتهـت إلـي أن انتظارا 

قعـة اسـتنادا الحادث قد وقع في الساعات األولي مـن صـباح اليـوم الـذي قيـد تاريخـا لحصـول الوا

إـلـي تقرـيـر طـبـي ـشـرعي ال ـيـؤدي فنـيـا إـلـي ـهـذه النتيـجـة الـتـي انتـهـت إليـهـا ، ـفـإن حكمـهـا يـكـون 

 .فضال عن قصوره قد انطوى علي إخالل بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )٣١/٥/١٩٧٠ ق جلسة ٤٠ لسنة ٦٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���I��BXو����Bא��$�r>5�$���>	>����א�'�rא��$��.Y���-��./�9،�و�\ن�/.�-�5و>אق�א3!���م�א����
��א)�א�'��$����א�������-�א:�§�$�א��	���1،�و�T@��א�!'�@���א�%(�����������9���א������qHא

���p<0-�א3;�~�h>���..�א	א��������
$�א��%J�<�Rل������..�؟؟؟؟؟/�א@�Q!��1��>5�{Q(��א3<�'
ن�א�	א1%$�،�و1م���j	�������5����P�@زאو@����������m��$�@%��-����$�..�������<	�j!�$�Z��;א�(�B\g�3	[و
�CDBא��A�ن�+���-./�("K�)B�D�$%1א	و¢�א��D�/؟؟؟؟؟.��

 إيل ذلكأضف 

تقرـيـر مصــلحة .. فـقـد تـنـاول ـهـذا التقرـيـر بالبـحـث والتحلـيـل �

الطــب الشــرعي ، ومــدي اتفاـقـه ـمـع األدـلـة القولـيـه ـمـن عدمــه ، 
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ن الـدليل ٕوابداء مالحظاته علي هذا التقرير بما يسلس نحو بطال

 .المستمد منه لقصوره وعواره 
 وقد انتهي التقرير االستشاري إيل احلقائق اآلتية .. هذا 

  األويل حلقيقةا     
א�%��دאמ�א���د��ل�א�"������א������و�������$#מ�*�����$����ق�א����و���

���������وא�
@��ز��������9א����و�����و����������ذ$#��א�������AKوא�ز

������
������Rא�A���9א��Dوא�د�و.�

  الثانية احلقيقة 

ز������Dو��lא�����W������).���	����א<%���אم�א�������9א����n-�א�
���./�stא�$�[��W�:l_�;وא�$�<Qدא��א�Hא.�

  الثالثة احلقيقة 
������������������
�ل�"���ز��(���1��A�6ن���$��������א�%دאמ�א�د��ل�א�"�����

�.א������*�������9"وز��א��$#מ�

  الرابعة احلقيقة 

�.�/-�����B\�9	)�+��א������lXن�!'�@���Z.j$�א��cXא�~

 ومن مجلة هذه احلقائق 
���������"��/������
א�ط���א���A*��(و����
���ل�����$��Gو�و��ط��R(�6د��ل���د����$�د���ن�$

وذ����������..�א�$��������#������@/ل���$%��ض�א�$
����ن�و9زא���������א�$دא���&�س�א��/�"�����

�������������

��א�وא�+���א�د*و�Sو�
��מ�א�"�מ�*����(د������
"���9�Lز����و���س�*�����������و/و�������و

����������#$"�/��و��מ��
�מ�*��#���)����د���ل�،�و��מ��
�ل��#�����و��������������������6��د�א$�א����!�����מ��)��

�.���ط�א�وא�%���ن�*�د��$��

 وهو األمر 

����������b@�#��%��pد�����<�Oא��%�م��1م�د����9������	��א��a�p`م��#א"��א����� 
���:��Pא�	א�$%1א�`/	�$�m!<א�.�
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���*�1����

 :مس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم يلت

������	����#א"!�� �����
 وكيل المتهم 

 

 محامي  ال

 

 


