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 قدمهم
عنــدما بــدأ مشــواري النقــابي كنــت حــريص كــل الحــرص علــي الوفــاء بالوعــد للــزمالء فــي أي 
مرحـلـة انتخابـيـة والـتـي ـبـدأت مـنـذ أواـئـل الثمانيـنـات عضــوا بمجـلـس نقاـبـة المحــامين ـبـالجيزة واســتمرت 

 .مصر ورئيسا التحاد المحامين العرب لسنوات طويلة كان أخرها نقيبا لمحامي 

 وكنت حريص
كل الحرص علي النهـوض بالنقابـة مـن خـالل منظومـة عمـل جمـاعي مـن أعضـاء المجـالس  

والمحــامين علــي مســتوي الجمهوريــة وكانــت تلــك المنظومــة الســبب فــي اإلنجــازات التــي تمــت علــي 
 .أرض الواقع علي مدي ما يقرب من ثالثون عاما في العمل العام 

 ويف نهاية مشواري 
النقــابي فقــد وعــدت األبنــاء واألخــوة والــزمالء أن انضــم إلــي صــفوفهم معتــزال العمــل العــام أو  

 .الترشيح ألي مناصب قيادية إيمانا مني واحتسابا من ضرورة تداول المواقع القيادية 

 ومن خالل مشواري 
اء داخـل جمهوريـة مصـر المهني وجدت لزامـا علـي نفسـي التواصـل مـع السـادة المحـامين سـو 

العربية أو خارجها وذلك مـن خـالل المـذكرات التـي أقـوم بإعـدادها فـي شـتي فـروع القـانون والتـي يـتم 
وأمــام كاـفـة المحــاكم ســواء الجنائـيـة أو المدنـيـة أو اإلدارـيـة .. ـتـداولها ســواء داخــل مصــر أو خارجـهـا 

 .وذلك بمختلف درجاتها 

 وملا كان
نـــه التواصـــل مـــع الســـادة الـــزمالء حتـــى نثـــري جميعـــا المهنيـــة هـــذا العمـــل المهنـــي الهـــدف م 

وـلـذلك فـقـد كـنـت حــريص عـلـي أن .. والحرفيـة ـفـي مجــال المحاـمـاة والثقاـفـة القانونـيـة ـلـدي الـمـواطنين 
يتم تداول هذه اإلصدارات في كافة مواقع التواصل االجتماعي وأيضا من خالل الكتـب والسـيديهات 

 .التي يتم توزيعها علي الزمالء 

 وحلرصي علي 
فقـــــد ـبــــدأت بإصـــــدار المجموعـــــة األوـلــــي مـــــن .. توصـــــيل رســـــالة لألخـــــوة واألبـنــــاء اـلــــزمالء  

لإلطـالع علـي المـذكرات موضـوع الجـزء األول والتـي يجـب تقـديمها عنـد .. اإلصدارات في الجنائي 
 اـلـذي ٕاالنتهـاء ـمـن المرافعـة واثباتـهـا بمحضـر الجلســة حتـى يكتـمـل الـدفاع الشــفهي بالـدفاع المســطور
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.. نظـرا ألن الـدفاع الشـفهي ال يثبـت بأكملـه فـي محضـر الجلسـة .. يتعين علي المحكمة الرد عليـه 
ومحاكمـتــه وفـقــا للـقــانون يكـــون ـقــد ـتــوافر ـلــدينا .. ومـــن ـثــم فـفــي حاـلــة الطعـــن ـبــالنقض عـلــي الحكـــم 

األســـباب التـــي تنـــال مـــن الحكـــم مـــن خطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون وقصـــور فـــي التســـبيب وفســـاد ـفـــي 
 . ٕستدالل واخالل بحق الدفاع وذلك علي النحو المبين بالجزء الثاني من اإلصدار اال

 لذلك 
فإنه يشرفني أن أتواصل مـع الـزمالء الـذين يتخـذون مـن رسـالة المحامـاة ميثـاق شـرف مهنـي  

معا يتحدث العـالم عـن نقابـة المحـامين " ودستورا للعمل المهني الحرفي رافعين معا جميعا شعار .. 
آمـلــين فـــي مســـتقبل .. محـــافظين علـــي ـتــراث آبائنـــا وأجـــدادنا مـــن المحـــامين العظـــام .......... " ..

 .بكم أنشاء اهللا  .. باهر للمحاماة 

 محدي خليفة 

 نقيب احملامني 

 رئيس احتاد احملامني العرب 
 السابق 
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 اجلزء األول

 مذكرات أمام حماكم اجلنايات 
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 محدي خليفة

�א�	
�	�������ض

 شريف محدي خليفة

�א�������������	�
 א�	

 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا( شاير  هارتفوردجامعة

 

Hamdy Khalifa 

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa 

Lawyer OF High Court�

Master's degree in Commercial Law 

Hertfordshire university (England) 
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�א	�و�وع

مـع  ممـا هـو مسـند إليـه المؤكـدة علـي براءتـه .. ؟؟؟؟؟/  المـتهم الثـاني مذكرة بدفاع ودفـوع 

 وهم  .. آخرين


	����ول���؟؟؟؟؟�−�
������؟؟؟؟؟�−����	
�

	����א�����؟؟؟؟؟�−�

��؟؟���!!.....�−����	
�

 وحتـى ٤؟؟؟؟؟بـزعم أنهـم فـي الفتـرة مـن .. اتهمتهم النيابة العامـة .. وهؤالء المتهمين جميعا  
  :؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة قسم  .. ؟؟؟؟؟

• �����������������������א���1!�0
�.�/+א�.�-,+ن���(�)'�&�و%�$א�א#	"! ���א�
234+א�
���&�!5�67א��Aو�وذ�?��<ن�א4	+2=+>�/�ل�א�4	 ;�&���4�:&�و�������3��9−�؟؟؟؟؟/��

���������B!�4و������C����2D'��E�F�G;4�&	�(א+
����H�I���"�Kא+�L
�"������KM�5��KD�5א�+� !Nو�
و
	�&�وOP'�+א��	!�?������������������������ 
�Q�9و�&�,=F�A�R�53�א������
�+�Sو�<�TU�VTدD��
��T�F
��X���9�V��
�3��Y%����F+��%ل���/��
���Vא��4Z	�5�H;!��.�א#,��3و2����T3� �א�+���4!��א

�K3S[��B!4����:ز+]و�..�� � B	��.5!.�א�'B+�א1#^��
م�وذ��?���������I12+א�5!.�א5�67!�&�4�(�א��1ن�وא/������ •�T����,-�KD#�K+'5�<و`a	

������������^Fא� �+א�����G3��:�b��אل�א+�/cא�M�d�Aو�^��	�م�א#Oeא�D/��3
�Dون��
�f/;�م�א�:Zא�Qg��h3iא�jO:3ض�א�l��mnوא�!+א. 
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�0!1
�.!5�DTD�	�א�fT3Lא��+!�/
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 وبناء علي هذه االتهامات .. هذا 

 �Q��D�وא�D',�א��

"Dو� ..� ��F=��א�3%$ ..�.=�4�^t�	#א��
��zא�'����א�"/��D w
� cو�אق�� Kא�+א�د� م�:Zא� �}+אد ��� "��z1�Nو� ،� �T'iא� �tOg�.�U� �א�3%$ ..��d�

 	wא�E$��3א
cא�+Sو�،�.FY�א���	א#�Q12�}	"
�Eد
�Q��د�د;�
�V5�S`a5و�אق�وcא��
��:,�;
�و�wو]3و��'Sא2"��א�3א+����
م�א�'����א�"#Uم�D5�V5��'T.�

���א	و���

بالمحضــر المســتهلة ـبـداءة .. االتهــام الماـثـل حســبما أســفرت عـنـه األوراق اقـعـات وخـلـص ت 
معــــاون مباحــــث  .. ؟؟؟؟؟/  المــــالزم أول المـحـــرر بمعرـفـــة..  صــــباحا ١١ الســــاعة ؟؟؟؟؟المــــؤرخ 

 .. ؟؟؟؟؟/ مبلغا عن اختطاف شقيقه الذي يـدعي  .. ؟؟؟؟؟/  السـيد الذي أثبت حضور .. ؟؟؟؟؟
 . زرقاء اللون "ماركة فيرنا " ثالث أشخاص مجهولون كانوا يستقلون سيارة مالكي من قبل 

 واستطرد املبلغ قائال 

 '��� &F>��& � 9� ��<ن <}~� &FאM(� D/>�� �(+w� &�� �א�ص �+Fe�� <D(א+:� H
�א5�67!�&( 
,��Daل�)� ��Vn+א�O�وא� & � ��دא��Qא��Qא�ص�� 3(�	T؟؟؟؟؟�–�

ن�O4�/�R–�؟؟؟؟؟�����(+w��'S�.�U� 
�%z(�و�	+)�&� 3�+4� (�& � 9�Qو����
�C����وT,	 !+ن�א �B!4����"
ص���F��K=��א�$%3~{>��<ن��;���9�,�)�
2����!"T�Z�(

�&:��4�Qدא��V
�& � 9�)Lא��+
2)Z3و%�:+T+:��%�
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��+FB!��&�+و��Q12�..
�K��.و�$�?�9�V5�H.9��!"T�Z � &�..�و%ن���1B	&��!	&�א��z%3:�bא�,�

 ملحوظة�����

 ن�� ��	!� ����א	� �#��ق ���� ����� �א	ذ$ �א	و�� ��


�	�(لא	&��و'	&�א	�%�	�������+��*ن�#������ن��&#�

��-,��ن����
!�د�و����
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	���0د�����	��..�א	,�ص�



 

 
 

٦٥

*ن�+�����567*#,�ص��34מ�*%	(��و%������د�א,&ط1وא�

��#������ن�%���&���
ل�و'و	��		(��و��א	,�ص�
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 واستطرد املبلغ قائال 
 أول – ؟؟؟؟؟قة إسكان بمنط..  الساعة العاشرة صباحا ؟؟؟؟؟اليوم بأن ذلك كله حدث 

 شقيقه وبين أي  بينوأنه ال يوجد ثمة خالفات .. ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟أمام سوبر ماركت  .. ؟؟؟؟؟
 .في منزلههاتفه المحمول " نسي " وأنه .. وبويات وأنه صاحب محل حدايد شخص ، 

  ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ .. هذا 

  مساءا حترر حمضر ١٠الساعة 
تبين أن الجناة قاموا باالتصال يفيد بأنه بالتحري عن الواقعة . . ؟؟؟؟؟/ بمعرفة النقيب  

وأن تتبع الخطوط الهاتفية أرقام " اثنين مليون جنيه " منهم فدية وطلبوا .. بأهلية المجني عليه 

وطلب اإلذن بمخاطبة شركات .. قد يفيد في كشف غموض الحادث  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟
 .لمات الصادرة والواردة من هذه األرقام لبيان المكاالمحمول الثالثة 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة 

  مساءا ١٢ر١٥ الساعة ؟؟؟؟؟بتاريخ 

5�f� 9�Hא5�67!�&�D	4א��ل�)�א1#!0(�32+tא���%39�V
و%$א�א4Z	";م�
3liق�אL'�א�DTDא�$%�3و���=F����;Y�م�א2�cא�V
�Kوא�+א�د�Kد����א�#O#א�V5�Aא

���.�

 ؟؟؟؟؟ مؤرخ رومرفق باألوراق حمض
دون إيضاح أي صلة  (؟؟؟؟؟/ المدعوة مقررا بحضور .. أيمن دياب / محرر من النقيب  

وقررت بأن ) رغم عدم ثبوت سؤالها قبل ذلك(مقررة بأنها ترغب في إضافة أقوال ) لها بالواقعة

ها وطلب مليوني جنيه لترك وقام ذلك الشخص بتهديد) ؟؟؟؟؟(ثمة شخص هاتفها من رقم 

 !.زوجها ؟

 ؟؟؟؟؟ثم يوجد حمضر أخر مؤرخ 

  مقررا ؟؟؟؟؟/ حمرر من الرائد 

 � &:T3ن���)�
�א#`5+ �؟؟؟؟؟(�4=3���<ن�:	��1א���23) �(�td+ض�)%�A�D�=T�D2
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..  الساعة العاشرة صباحا ؟؟؟؟؟بتاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ ة الرائد بمعرفوحيث تحرر محضر �
لمدة " بأنه بشأن واقعة اختطاف المجني عليه واحتجازه في مكان غير معلوم أورد من خالله 

 ! مائتي وخمسون أالف جنيه إلطالق سراحه؟واالستيالء من أهليته علي " تقريباخمس أيام 

 :ملحوظة     
 � �א	��
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  ه بحثطفقد قرر بأن هذه الواقعة تمثل خطورة إجرامية شديدة فقد تم وضع خ

7���ن�#3��و�':�؟( 

4د�א	وא���4(!. 

 :كال من .. بأن جهود البحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المذكورة .. وفجأة قرر  

F.(��؟؟؟؟؟ −Y�א���	א#.�(�
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 أو إشارة ألسباب القول بأن سالفوا الذكر هم مرتكبي الواقعة وبدون إيراد ثمة أدلة.. هذا 
 ٕوقرر عرضه علي النيابة الستصدار اإلذن بضبط واحضار ..  محضره؟؟؟؟؟/ أقفل الرائد .. 

 .المشار إليهم 

 أنويف مفاجئة أخري تسفر األوراق عن .. واألكثر من ذلك 
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 ثم تتوايل املفاجآت باألوراق 
إلثبات !  ؟السادسة مساءاالساعة ؟؟؟؟؟  المحضر بتاريخ تح النيابة العامةتحيث تف 

 .ثم تقرر النيابة  .. ؟؟؟؟؟/  المحرر بمعرفة الرائد ورود المحضر
ن الواردة أسماؤهم بالمحضر ، ار المتهميحضٕاضبط و

من محبسه ، وإلحضار شهادة ) ؟؟؟؟؟(ٕواخراج األخير 

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟عن القضية رقم 

 ملحوظة هامة جدا

ال يوجد باألوراق ثمة محاضر ضبط أو قبض أو تفتيش  
.. قررت النيابة العامة  مساءا ٤ر٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟عن أنه بتاريخ .. بل أسفرت األوراق  

 تم التحقيق معه كالتالي  .. وبدون حضور محام.. خارج غرفة التحقيق ..  ؟؟؟؟؟/ وجود المتهم ب

���TאD��..�&��U�D',
�+S�
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 واستطرد قائال 
تفتيش مسكنه ولم وانه قد تم ال يعلم عنها شيء ، في قضايا خطف وقتل بأنه يتهمونه  

نفي صلته بالواقعة وجميع .. وبمواجهته بجميع ما سطر باألوراق هذا ..  شيء يعليتم العثور 

 .ق بشأنها ما سطر في األورا

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  ؟؟؟؟؟/ مت التحقيق مع الرائد 

 الذي قرر بأن 
 الواردة أسماؤهم بالمحضر الخمسةاشتراك المتهمين تحرياته حول الواقعة أسفرت عن  
التي استغرقت مدة وأن مصادره السرية شاركته في التحريات .. في ارتكاب الواقعة  ؟؟؟؟؟المؤرخ 
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  .)هالم يحدد (كافية

 )بشكل مرسل(وأردف قائال 

�و}+א)�	&�  ،� 
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  وألول مرة ؟؟؟؟؟وعقب ذلك وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ مت التحقيق مع اjني عليه 

 مقررا بأن 
لتوصيلها إلي  .. ؟؟؟؟؟/ اصطحب نجلته ..  صباحا ٩الساعة  ؟؟؟؟؟ه بتاريخ بأن 

فيرنا فوجئ بسيارة .. وأثناء رجوعه .. ونزل لشراء بعض األشياء من السوبر ماركت .. المدرسة 
 .. يحملون أسلحة بيضاء ، والباقين كانوا بندقية آليةأحدهم كان يحمل ..  أربع أشخاصبها 

 " غمامه" في سيارتهم ثم قاموا بوضع ثم الركوب معهم نجلته في السيارة ، رك وتم إجباره علي ت
 .علي عينيه 

 : ملحوظة     
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 أردف قائال 
كيف علم بأنها مالكي وهو معصب ( إلي أكثر من سيارة مالكي بأن الجناة قاموا بنقله 
وظلوا !  ؟وتم تصعيده إلي شقة في الدور الثالث!  إلي منطقة سكنية ؟حتى وصلوا) العينين

أخذوا وذلك كله بعدما  .. األيدي واألرجلوأنه كان مربوط !  ؟لمدة سبعة أياممعصبين عيناه 

 . والساعة ومبلغ خمسين ألف جنيه كانت معه منه الهاتف المحمول

 استطرد قائال و
حتى استقروا علي مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه ظلوا يتفاوضوا مع أهليته بأن الجناة  

.. وعقب تمام التسليم ) صديق له (؟؟؟؟؟/ شخص يدعي والذي قام بتسليمهم هذا المبلغ .. 

 بأنه وتركه في مكان ، ولدي إزالة الغمامة فوجئ.. ثم موتوسيكل   .. قاموا بالركوب في سيارة 

 !!.بمزرعة بط 
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 وعن أوصاف املرتكبني للواقعة 
 فوق وكان يرتدي جاكتويرتدي جلباب ، وكان يقود السيارة ، قرر بأن أحدهم كان سمين  

 طوال القامة أحدهم أسمر اللون ، واالثنان اآلخران وأحدهم كان قصير مكشوف الوجهالجلباب ، 
 .، وكان يمسك بالبندقية اآللية 

 ال وأردف مسرتس
 يبعد حوالي مكان مجهول ، وأنهم اصطحبوه إلي بأن مرتكبي الواقعة لم يتحدثوا معه
وأن ..  الواقعة ثمة شخص وقرر بأنه لم يشاهد.. ساعة أو ساعة ونصف عن محل الواقعة 

 . بإكراهه بأن تم إطالق عدة أعيرة في الهواءالجناة قاموا 

 وقرر بأنه 
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 وأضاف بأن عمليه تسليم النقدية 
هذا وبمواجهته بما قرره  ..  بإحضارهالذي يتعهد .. ؟؟؟؟؟/ تمت عن طريق صديقه  

أربعة وليس وأشار بأن عدد الجناة بصحة ما قرره  قرر.. شقيقة بمحضر جماع االستدالالت 

 .لم يعتد عليه بالضرب وأضاف بأن أيا من الجناة  .. ثالثة

 وبرغم أن اjني عليه ذاته قرر بأنه .. هذا 

 ؟؟؟؟؟ / ه صديق يتعهد بإحضار

 إال أن األوراق ..  مل يكن موجود نما يؤكد أنهيب
غرفة التحقيق كان سالف الذكر خارج بمجرد االنتهاء من التحقيق معه ، أسفرت عن أنه  

 :وقرر بما يلي .. ؟؟ وتم استدعائه 
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 وأضاف املذكور 
يعاني من مرض السكر ه نوأ عملية جراحية بالقلبسبق له إجراء بأن المجني عليه  

ويحتاج لرعاية  جنيه ١٧٠٠ويحتاج حينها إلي حقنه بمبلغ وأحيانا يعاني من أزمات قلبية 
 .لذلك فقد سارعوا بتسليم المبالغ المالية المطلوبة . .صحية خاصة 

 :ملحوظة     
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  مت التحقيق مع ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 ؟؟؟؟؟/ املدعو
..  قد تم اختطافه وعلم من شقيقه بأنه.. عليه  وصديق المجني وقرر بأنه شريك

 ألف جنيه ٢٥٠معهم حتى وصل المبلغ وقد تم التفاوض .. مبلغ مليوني جنيه والخاطفين طلبوا 
 .؟؟ وأنه كان بصحبة المذكور وقت التسليم .. ؟؟؟؟؟/ وتم تسليم هذا المبلغ عن طريق .. 

 :ملحوظة    
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 أو ؟؟؟؟؟وأن واقعة تسليم النقود كانت يوم  ؟؟؟؟؟ تمت يوم وأضاف بأن واقعة الخطف

 مما يؤكد أن أقوالهما ؟؟؟؟؟/ وذلك بالتطابق مع أقوال المدعو( مساءا ١٢ر٣٠الساعة  ؟؟؟؟؟
 ).م بشكل محدد وجازمفليس من المنطقي أال يتذكر كالهما يوم التسلي.. ممالة عليهما 
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 وأقر املاثل بأنه
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 وبإعادة سؤال املتهم األول بشأن اتهامه حبيازة سالح ناري .. هذا 
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 ملا كان ما تقدم 
.. وحيث أن النيابة العامة قد قررت فجأة إحالة األوراق إلي محكمة الجنايات الموقرة  

وشقيقه للتحقيق  ، أنها كانت قد استدعت زوجة المجني عليهدون تحقيق باقي عناصرها وبرغم 

 .. إال أنه وبرغم عدم تنفيذ أي مما تقدم .. ٕ واحضار باقي المتهمينكما طلبت ضبط .. معهما

قامت برفع .. إال أن النيابة العامة .. وبرغم عدم صدور قرار صريح باالستغناء عما تقدم 

.. األوراق إلي السيد المستشار المحامي العام إلحالتها إلي محكمة الجنايات حيال المتهمين 

يل علي عالقة المتهمين بهذه الواقعة سوي مجرد تخمين وافتراض من برغم انعدام وجود ثمة دل

عنديات أحد ضباط المباحث أما بخالف ذلك فال يوجد باألوراق ثمة دليل علي إتيان هؤالء 

وهو األمر الذي يقطع بانهيار االتهام الماثل وانعدام .. المتهمين لهذه الواقعة أو اشتراكهم فيها 

ق قد جاءت خلوا من ثمة دليل من الممكن نسبته للمتهم الماثل أو ذلك أن األورا.. سنده 

للمتهمين جميعا وأنها مجرد ظنون وافتراضات فاقدة للسند القانوني والواقعي وهو األمر الذي 

 :نشرف ببيانه للهيئة الموقرة من خالل أوجه الدفاع التالية 
���ع�������א	د�

م من قبل النيابة العامة والذي أوردته بأمر أن االتهام املنسوب للمته: وجه األول ال

فقد جاءت األوراق خلوا من أي .. اإلحالة قد جاء مشوبا بالفساد يف االستدالل 

وهو .. أو اشرتاكه بها .. دليل مادي يؤكد تواجد املتهم مبسرح أحداث الواقعة 

 .األمر الذي يسقط ما اعتصمت به النيابة بأمر اإلحالة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١ املادة فقد نصت.. بداية 
الـتـي  وجـمـع االســتدالالت بالبـحـث عـلـي الـجـرائم ومرتكبيـهـا الضــبط القضــائي يـقـوم ـمـأمورو 
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  .تلزم للتحقيق في الدعوى

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

 . علي اتهامه الئل كافيةد

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

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

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

 .الخ ..............، وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة االستدالالت التي جمعت 

  علي أن ١٥٩قضت املادة .. وكذلك 
 يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـةاقعة جناية  أن الوإذا رأي قاضي التحقيق 

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

 ملا كان ذلك
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أما وأن تقوم النيابة بإحالة األوراق إلي محكمة الجنايـات دون تـوافر ثمـة دالئـل جديـة أو  

 .كافية علي صحة االتهام المنسوب إلي المتهم فإن ذلك  يعيب أمر اإلحالة بالبطالن 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
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 كما قضي بأن 
 المختلفـة ، أدلتها أو عناصرهاستخلص الواقعة مـن  أن تلما كان من حق محكمة الموضوع 

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

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

 ، فإنـه يكـون معيبـا ال بتنـاؤه علـي أسـاس فاسـدإلي رواية أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات 
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتـداعا للوقـائع بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .وانتزاعا لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
خلو هذه األوراق من ثمة أدلة الء تام  الماثل يتضح وبجوبتطبيقه علي أوراق االتهام 

أو أنهم  أنهم مرتكبي هذه الواقعة أو في إثبات علي إثبات االتهام الراهن في حق المتهمين ةيكاف

 . علي مسرح الواقعة هم من تواجدوا

 فالثابت أوال 
�א	�%�د��� �א	وא��4 �+ذ= �
��א	��7	�ن�(�ل�א�& �א	�&��3ن ��ن ��&מ��
ط�*$ �	מ ��*

�&3
�<	�3מ� ��� ���د��Oמ�7
و��*ن�א	وא��4.. ��!	����ض�(دو�37 ..���3�(د�����7و��Kא	

)��	!����
���ز!מ�א	�%)��)�
�؟؟؟؟؟���*+מ�#��ع����%��
�د����،�و)�א	%�!��א	&���4%'

)� �א	%
�4ن �א	#
�E–#��ع �ن%>� �ط���
�� ����د$�) Jوא%� ����	�
� P4�� �	4��� ��


� �א;�دאמ �	!� �א	%����ن �*و �א	%���א� ..� ��+ذא�و� �
&��� ��ن $*� 
ط�� ��&מ �	מ �	� ذ	�

�6
�א>&�3מ� �א	�&��3ن�א	ذ�ن�&מ�א	زج�
3מ����+ذא J<F+ل�
���1*$�د	�ل���� ��
������א	

��%���7�د��ذ.�

 كما أن الثابت ثانيا 

�F��&F���)�ن�א�+א2"��5!.�א�'B+�א�,O

�Vو�(���d3�ن�..�&�5!.�א���1+���d3و�
�ع�א�$��z�D/�E&�א�+א2"����Kو2�EDnא�,��א��א�#���"T��..�z!��D2و�אق�cن�א��ZU
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��O:3א�+א2"���V
�E��)و�و����D/�
9Oh��T���DS'&�و�(��E��V
�و�ن�( t�4Z
&�9�
F+א�
!tY^��و�%���F>��Q Tא���D/��(د��e1&�אO:3
�K����d(�و���ن���2م�א�,�

��%�
��F>א� +ل���EאDF+�S–�FMw�–�H؟)�+ن!א��ز�2�
2�>��D/���3 T���?�ذ��
وS+�!�و
�^t�	#א�HZ S�Q12�Q��אم�و)+د����دD"Fא�D% T�E$��3א
cא.�

 ثابت ثالثا كما أن ال
����	!����
	��Hא
&دאJא(*ن�#��ق�א	�&	�
��0
�	(�د�5)�א	���מ�	
+و�..�ز!מ�
 ن��ن�*

� �א	�6'��ن �א	���אن �*(د �و��#�����)	)����� �
�)'�(�Eא	%و ..�
�ذ	�� �*ن �	!� ��دل ��

� �
�א	%و E)�'� �א	�&��3ن�א	#,ص �#� 6
� �و#�+د �و&�1'�	� �א	(�د5 �#�+د ��د ����

�وא	%�����و����1(دو�5א	وא��4 ..�� �	4��� ��� �وא	#,'�������+ذ=�و+و �*+מ�א	#3ود �ن

� �אMط6ق �	!� �א	وא��4 ..� �ذ	� �و
�Oמ ..� ���دמ �א	#3ود	מ ���ن ��ن �א	#,ص ��&מ�+ذא �و	מ ،�

�א	&( 
 �وא	��א	��4%�(و� J<دMא��	و(��7!� � ���ق���4 ..� #:��Oوض�א	وא��4	� ..���� و+ذא

���!	���،��و�د!و�		��
�����'(��و�ود��ذא&���د!و�		#��وא	��
����������=�#��ق�א	�

�(ذ	��א	#,ص������
�.א
&دאJא�)�'�(�Eא	%و

 ثبت رابعا قد و

�F�X�9�.�U�'�D:ن���VOh�b�م�א�:Zא�א$S�3�'5��S��V

��O:3א�+א2"���و�&��
� K'iא� HZ S�.�U�Q�+#א��¡�א� SD'5�V
� �D1T��	/� ..�A��!t"	,#א� K�وS.�א�,�

�EאDF+�S��%�
��F>ل���–א�+א2"��،�وא# FMw�–א�!+ن��H�و�S���tS���d3$>�א�,��K..��ز�2
	!���
��א�;زT3B	�א�H3א(Uو��'5��B1�م��t	SZא��	T���&F��ZU��"2א�+א�A����U�Q�+�..

�
P��tSU����Q�.�

 ثبت خامسا وحيث 
��א	��
ط�*ن� �؟؟؟؟؟/ �؟؟؟؟؟��4ون��
�(%��5מ�#�ط���.. ..��R�F�	د�ز!מ�����(��=�א�

���%�Jא�*ن�א	
(�5وא	&(�$�وא	&�'��و�א�J*���מ�א	3وא&:�אU&���١٠א	%�!��؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟ -    ؟؟؟؟؟ -  ؟؟؟؟؟ -

��<	���ط	�E+ذא��د���1د����#:��Oوض�א	(�د�5��
��א	�����4د�א%&���،�و
�Oמ�*ن�א	


�>%&64מ�!ن�+ذ=�..�א	��
ط��K��'&	�
א;���מ�و
��ن�א	��	����א	'�د�������3وא	وא�د��
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�.<	���3و&(د�د�	�ط�ق�א	�0�א���	��3

 إال أن األوراق قد عقمت 

5'&�
��Vد �z=�%�
2م�و�cא�<$S�V5";م�	4Zא�&��U�Q�+:�
ن����V5و����1�U���
�.=F�..�VT3
��D/م��
��'F��.!5ل�DT�¢�wא��ن�دل�$Sو:�

�����������������������������������ب وأنـــه قـــد تـــم إهمـــال األدلـــةجـــ أن عناصـــر الواقعـــة الراهنـــة لـــم تحقـــق كمـــا ي:األول 
�حتى ضاعت واندثرت

ـاني  حة هــذا االســتعالم عــن هــذه األرـقـام ـقـد ـتـم بالفـعـل ، وأســفر عــن عــدم صــ أن :الـث

 ومن ثم صار إخفاء هذا االستعالم وما أسفر عنه  .. االتهام قبل المتهمين 
��
%�� �)'� �	!� �
&4�� ���د$ �د	�ل ��7� ���מ �	מ ��*� K�&�� �א	(�	&�ن �&	� و��

�،א>&�3מ�א	��7ل�		�&��3ن�*و�!	��*�3מ�א#&�وא������3ن�����E*و�
�4د�

 سادسا فضال عن أن الثابت 

�Di5!.�א�=3ض�א�&Fو�אق��c��z=وو���3L4�t1,/��'Sא�+א2"��א�3א��B���.��..
�ن�א� ��Dא#	� ��Vن�א5�67!�&�w�..��O:3
�DS9�E$�א�D�/+�א�X��OT�D2+ن�S+�א�

�^� � eא� �א�+א2"� ..� �وא�	"5��3!��� �و�=�� &�!5� Q�,T� {� �2��A�.:>T+א�&�.. �و�ن 
�
��SD/���3<ن�� Tن�>����Sوא����2Mوא�3�c£^�<و��.FY�وא�QT+N�3£א�!+ن��وא�3א����

��<ن�..��;��V
�א�	"5��3!.�
��O:3א�+א2"���و�אi`م��;��V
�VOh�Z���w.��و�
� �א�+א2"� �O:3
� �S�^!��א# ^t�	#א� ..�^T;
� .!5� f1L':���אcو� ?!:� ذ�?��ن

ص��9cא� ..� {� ��و���Dgد> ��و <`�s��
;5� ���VtI	:��� �F����/�VOh� Z

S��O:3$>�א�+א2"����S�^t�	#م��<ن�א`iא.�

 سابعا  أضف إيل أن الثابت 
�� �&�دמ ��� Jزא>� ��*� ..� ��א	ذ �1�*��
����א	7وא �و�د �و�� �*ن�א	%
�ل�א	و(�د�.. K�&�


��א	وא���4+و�א	�4ل�!	���
ط3מ�*و��
ط�*$���3מ�(�ل�א%&���6د��ن�*#,�ص���& &		
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	�Hא	1د����ن�*+	���א	�����	!���� 
�;و�אق�..��
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 األمر األول
من شقيق المجني عليه ،  بعد ساعة واحدة من حدوثها أنه برغم اإلبالغ عن الواقعة�

 اتصاالت تهديد وطلب فدية ،  أقوال أشارت بأنها تلقتزوجة المجني عليه منوبرغم إدالء 

 عن أرقام الهواتف التي تم الزعم بأنها تفيد في التوصل تصريح النيابة العامة باالستعالموبرغم 

بأنهما قاما ) ؟؟؟؟؟/  ، الرائد ؟؟؟؟؟/ النقيب (وبرغم زعم الضابطين .. إلي مرتكبي الواقعة 

 ) .؟؟؟؟؟  ،؟؟؟؟؟بإجراء تحريات بتاريخي 

  نالحظ أننا إال 

 �`a"�א�z1YT� 
�+Sو� ،��TD=�1!�0א
א�	=����Hدو���3)ل�א���A��N3وא2"��:,!���
�^!��.א�	م��V5א�	+�U�Q�.����د��5�Q!.��ن�
��O:3א�+א��S��"2א#	�t^�א#

 أما األمر الثاني 
مة التي تتولي  وعدم إبالغهم للشرطة والنيابة العافهو موقف أهلية المجني عليه 

وذلك .. التحقيق في الواقعة عن اتفاقهم مع مرتكبي الواقعة علي التقابل وتسليمهم مبلغ الفدية 

للعمل علي تأمين عملية التسليم والسعي نحو ضبط مرتكبي الواقعة متلبسين باستالم مبلغ 

 . الفدية

 ة ورجاهلا طومن هذا الغموض واإلبهام يف موقف الشر

jني عليه وموقف أهلية ا 
��(���N+�א�*ن�		وא���4
��&��3'و������0���..�(��ل��و���4&%	�מ��
	�Hא	1د��� 

�وא�4دאמ� 
�	وא��4� �א	��7	�ن �א	�&��3ن �	'� J�1&��
� ����ط ��
� ،� 
�;و�אق� �و�د ��	� ����&


3מ�	��3*و�א#&�א3מ�����3��و�ود����7د	�ل�!	��א�&

ثبت ثامنا وكذلك فقد 

�1�� V
� �d3�א� .!5� &F���O:3
�.�U� Q�+	�א� V5�.nI �1¡�אI�א� ل(�� `a5��+
� �א�+א2"� ..�D/وא� �T��� DS9�.�U� Q�+	�א� V5� �S`a5و� ،� SD"�� ��و ��O:א�� H'��� H4+א

� Q�+	�א� V5� �S`a5و� ،� 2م��!+א2"���� 
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��.��Qو�V5��S`a5א�"!���<ن�א�=�D2��TDد�z"wو�ن�א34�f!N��D2�&�!5�67א/&

 ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟/ يأتي بعد كل ذلك الرائد 

 أي بعد الواقعة بأكثر من شهر ونصف 
عبارات غامضة ومبهمة ومجهلة بأن تحرياته توصلت إلي ارتكاب بليزعم 

وذلك دونما أن يقدم ثمة دليل قاطع وجازم .. المتهمين الماثلين للواقعة 

وهذا دليل قاطع علي أن مبني اتهام هؤالء المتهمين .. علي ما يزعمه 

والزج بهم في الواقعة هو محض تخمين وظن معدوم السند من الضابط 

وعجز .. وهو األمر الذي يؤكد وبحق انهيار سند هذا االتهام .. المذكور 

النيابة العامة عن التوصل إلي أي دليل مادي معتبر يشير إلي ارتكاب 

 .في هذه الواقعة .. المتهمين الماثلين أو اشتراك المتهم الثاني تحديدا 

 وهو األمر الذي يقطع 

�1��������د���V5א�'�����א�"�5!�.����������..�
�����L;ن��
�3א�/���א��^t�	�#ل�א��/�<��"�Dم�א�	'�
����������T'iא��tOg�.�U���	�/���}:���w
,�'�������������D..�����د���%�+�S��s���:H3א���D�% T��
�+Sو

�����U.�

فإن ما اعتصمت به النيابة العامة بأمر اإلحالة من .. ويف ذات السياق : الثاني وجه ال

وا وأحرزوا أسلحة نارية نهم حازأب )واملتهمني اآلخرين(اتهام نسبته للمتهم 

رغم عدم .. وكذا طلقات مما تستعمل يف هذا السالح ) بندقية أليه(مششخنة 

ومن ثم ينتفي أي دليل علي أن .. ضبط أي سالح من أي نوع يف هذه الواقعة 

علي فرض (هناك أسلحة مششخنه يف الواقعة من عدمه وال يوجد دليل بأنها 

 .تعمالكانت مششخنة وصاحله لالس) وجودها

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 قول مجرد! معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة ماهيته ؟

أو ضبط مظروف فارع آلية وقت ارتكاب الجريمة كان يحمل بندقية بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعون نا ، غير كاف العتبار السالح مششخمما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجوز الترخيص به وانزال مواد العقاب المقررة لها ضده بجريمة إحراز سالح ناري مششخن 
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 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الجدول رقم الواردة في  قرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنةمن الم

 لسنة ٦ في شأن األسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الملحق بالقانون ) ٢(
وبين األسلحة النارية من الداخل وهي األسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانت ماسورة السالح الملحق بالقانون المذكور ) ٣(في الجدول رقم الواردة المششخنة 

هي مسألة  دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليهالناري مصقولة من الداخل أم مششخنة 

لبيان ما إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السالح من الداخل بواسطة احد المختصين فنيا 
حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول مصقولة من الداخل أم مششخنة كانت ماسورة السالح 

فال يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن وتطبيق القانون علي الوجه الصحيح واجب التطبيق 

المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروف فارغ عيار 

م يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في ومن ثمما تستخدم علي هذه البنادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
واألصول القانونية والقضائية أنفه الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم  

يتضـح وبجـالء تـام أنـه ) أمـر اإلحالـة(قـرار النيابـة العامـة بتحريـك االتهـام وعلـي األخـص منهـا .. 

 :أنهم .. نسب للمتهمين بال سند 

ز:��&�وU/��3אز>��� •�]�X����q�ز�א+��r�Z���s�'�����
���T�F�زوא�و�/��3زوא���4;/��/
)���C���2D'�(�.� 

ز:&�وU/�3אز>������������� •�]�X��q�ز�א+r�Z�G;4�A�Qt"	,:�s�3nزوא�و�/3زوא�ذ�/
)�� �
+v+ع�א�	���tא�,�G;,�א(.� 

  الثابت باألوراق وبرغم أن.. هذا 

انه لم يتم ضبط أي سالح من النوع الموصوف بأمر اإلحالة  
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 .ٕوالمزعوم حيازتها واحرازها من جانب المتهمين " بندقية أليه"
 وبالتايل مل يتم 


	����������ن� ��������ذא���ن��������و��������ن��ن���ص�

�.�د���

 وحيث خالفت النيابة العامة هذا النظر
ت السالح الذي لم يتم ضبطه ولم يثبت ثمة دليل علي وجوده ولم يثبت أنه قد وقد وصف

وهو األمر الذي يؤكد أن اتهامات النيابة  .. مششخن من عدمهتم فحصه للوقوف علي أنه 

 .العامة هي مجرد افتراضات وتخمينات ظنية ال سند لها وال دليل عليها 

  باألوراق الثابت وأن السيما 
 !� ����א	� �א	���$�*ن V6%	א� �א%&�4ل ��د �א	وא��4 �
&��� �*(د 
 ن� �*د!� ��د ��	

� ،� �و�ود= 
�א	�ز!وמ�+�M� J3وא	א� ��� ������ ���!*� ��7� �*ط	ق ���و* 
و�ود��..� ����ط و+ذא

V6%	ود�+ذא�א�*و�!���=�*و�*$�*و'�:��..��وא�غ�ط	�����ن����Eא	&('ل�!	���3		& د��ن�و
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� ��و(د ��د ��� �و�
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�.א	وא����4ن��وא�غ�وא	و�و:�!	���و!��*و�!���=�*و�*$�#���Jن�+ذא�א	�
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 ومن ثم 
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وذلك ملا  .. ؟؟؟؟؟/ انهيار مثة دليل قد يستمد من أقوال اjني عليه : لث الثاوجه ال

شابها من انعدام للمعقولية والتضارب والتناقض مع أقوال شقيقه ومع ما 

 وهو ما يؤكد قطعا بأن للواقعة صورة) علي فرض إجرائها(ورد زعما بالتحريات 

مغايرة متاما ملا هو موصوف باألوراق ، وهو ما يسلس بالضرورة حنو القضاء 

 .برباءة املتهم الثاني مما هو مسند إليه 

 أن حيث تواترت أحكام النقض علي 
أن يغير وجه ومن شأن ذلك لو صح إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات  

 بنفسها أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريهكان لزاما علي المحكمة  ، في الدعوىالرأي 

أما وقد أمسكت عن بما يدحضه إن هي رأت طرحه ، أو ترد عليه بلوغا إلي غاية األمر منه ، 

تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي 

 .وجب النقض عليه من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يست

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

 كما قضي بأن 

 �3��א�"' 3n�و4 �א���+د ��2+אل V
�X!�	,:� ��ن �א#+v+ع �tOن���� 
�Vא# �3
�
� G3L:� �و�ن ،�¦+5D�א� ��+א2"� �B�B��א� K�+�ط�א�B1��א�,��.!5� �

�� א#3Lو/�


,	'Dא� ln4� ��;��א4	 
دאم� ،� E3��� �+�� V
� �=�~�Q "�א� A� ��+1 
� ��د�� .�U�
��Aאcو�אق��!����.وא#'�fLو�

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يحيطان بأقوال شاهد أن ثمة شك وريبة االتهام الماثل من خالل أوراق وكان الثابت  

في بعض األمور وذلك لما شابها من تناقض وتضارب ) المجني عليه (؟؟؟؟؟/ اإلثبات األول 
بأن للواقعة صورة وهو األمر الذي يؤكد الجوهرية التي كان يجب أن تكون قاطعة وجازمة ، 

 :ومن هذه التناقضات ما يلي .. مغايرة لما هو موصوف باألوراق 
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  األول التناقض 
قيق المجني عليه أنه قد أشار في البالغ أن أن الثابت باألوراق من البالغ المقدم من ش

الرسالة التي وصلته من صاحب السوبر ماركت كانت عن واقعة تشاجر فيما بين شقيقه وآخرين 

ثم عاد وقرر بأن صاحب السوبر ماركت قد أبلغه بأن هناك .. بداخل المحل المملوك لشقيقه 

 األمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة ثالث أشخاص قد تعدوا علي شقيقه بالسيارة واختطفوه وهو

 .أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها مقدم البالغ 

 ثانيالتناقض ال 

 � �TאD�� ..�f� 9� &1(+{� 0!��� E$�وא� �אcو�אق &�� �א#,	�!� 3Iא�� H3א 	4�� &F�w
� &�!5� �א67 ..� �א�+א2"� V5� �+א2"��..�� &l!��� E$�א� X���א� ��<ن �32� & � 9� ��ن mI	T

)R/�z%�
ص�"��%�D�&��ن�
��O:3א�+א2"��/�ل���S�& � 9)��א�,+��3�9����;�"��

 يف حني زعم اjني عليه

��א	وא���4(��	��!دد+מ� 
��4*#,�ص�"�
 ن���&�*�"�����#�=���������������&�

��
��א	���و��		(��و��א	,�ص������
�.�و'�(�Eא	%و

  لثالتناقض الثا

5!�&��ن�
��O:3א�+א�w���"2&�א�z2+E��D%67א�$w=.�א�...�و��wذא��א�,�ق���"
�� ص���"��9� ...� "�� ¡�I�א� .:>T� �؟؟؟؟؟/ �وא# �¨��( �T3�� �t,#א� 3Iא�� �3g

٢٣/١٠/٢٠١٤�(���SدD5��"2א�+א��O:3
ص"��� ���3ن��9���,-�"�.�

 

 وهذا تضارب آخر
���ط�א	د	�ل�א	�%&�د��ن�
����%�...�؟؟؟؟؟/��!	���و������=�א	��
ط��
�ن�*�وאل�א	�

���+6�.*�وאل�

  رابعالتناقض ال

�א67 f� 9� �32� &�!5�A67א� ��<ن ���2+א�& &�!5�� ...� �T+م �ذא� Aو�D/�
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  عليه ذاتهييف حني أورد اjن
*�*� H	
�و* ���و� ����� ���و* ،� �א,&ط��� �و�� �4�� �ن� �1&�+� ���ن�ن ��ن �


��א	وא���4&��� �א	�%�و����א	&��&('ل�!	��3 ...�� ��� ���ض�و&����E%�	:�ودو+و&�

���.�وא	������3*א	ذ

 امسالتناقض اخل

5!�&��4	 3א2��H+אل��f� 9א67�� �5!�&��אT�67	�mIא5�D%��&F!���ن��!...
�...�ن�א�+א2"����'D/�Hو��O
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  عليهييف حني قرر اjن
���� ��34מ Eو�وא	� �א	%���� ��� �&	��� ��&
� �*��و= ��د �א	وא��4 �
&��� 
 ن

� �א	(�د5 ��� �א	�%&,د�� �א	%���� ...�� ��� �و+و دF	אE���&	وא� �*�وאل�&���ض 
�ن� �����

1	�%�� ���א	ذ �א	�<*�:�... �א	&����E*ن �+ذא 9	���&������&��מ�� �א	وא��4 
 ن� ���� ��	!�

���
�.א	&���4%'
�(��Yو+ذא�&���ض�-,�����*�وאل�%�

  سادسالتناقض ال

�Aن�%� &F>�� ��<2+אل�א7'��5!�& H(�A� /1�� �"4��	+����Q!	&�א�	 & T3N
� �4'+א� �14� 3t"�א� V
� �l��Uא�1 �4�D#א� «� ...�y"�� H3א��� &:��4� V
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�.�����z�DBwא�+א�V�...��"2א�,+��3

 وحيث أن هذا القول معيب ومشوب 

  لألسباب األتية ةالشك والريبب


&����8:السبب األول ���������������������������������� ����>�&و�د��دא�س�و	מ�&ن�א	د�א%����د�؟؟؟؟؟�*
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��%&(�ل ��[�� ،� ������د�%&�3 �(د�7 �א	وא��4 ون&� �*ن Y6�!
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�!!!�א	�د�%��؟؟

�:�السبب الثالث �����������������������������������������
1�ض�'(��*�وאل�א	������د�����
�ن�...��!	����*

��א	ذ
��&�3א	وא���4�����
�ن��4&زמ�$�(د��7*��מ�א	%و�
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�����	��ذא� 
�	�&وא�د�ن� ��	!�

�%وא ��؟؟��� �ز
��ن �*و ���
� �*و �	��� �ن� J� !!!!>����� ذא

�!!א	وא���4'(�(��؟

 عليه ومزاعمه التي تناقضت مع الحقيقة ية في أقوال المجنوهذا كله يثير الشك والريب

 .والواقع 

  بعالتناقض السا

�D w�&wز��5א�67L	ن���א���
�&F>��&�!5��...�R��2م�
1O:3+א�א�+א2"���	"��	/
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���א�"�'^�5�U�D"��ZU&/ق�34א;N�.�

 وهذا أمر يستحيل تصوره عقال
ل��&وא'ل�و�%&���<ذ	��*ن��#

�א�Yطوאل�+ذ=�א	1&�����'��Eא	�4ن�..�6Oق�א	�4ن�
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  ثامنالتناقض ال
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                    تاسعالتناقض ال
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 ومع كل هذه املزاعم
��������������ن���9�0و��E'4א	�4��ن�طوאل�א	و������ط��א	���� 
ذא��ن�ذ	��]�..��!	���

�..��3
�����3وא	&��&%&و��E#,ص��
'��		�ط��
�:�!	מ�
ل�א	�4	و����א	%�
ق��.�

  عاشرالتناقض ال
د باليدين وقدميه طوال أن المجني عليه قد أكد في أقواله بأنه كان معصوب العينين ومقي�

ومن ثم فالسؤال .. وهي مدة ستة أيام أو سبعة أيام علي حد قوله .. الفترة التي تم احتجازه بها 
الذي يطرح نفسه هل ظل المجني عليه طوال هذه الفترة دون أن يتناول الطعام أو الشراب حال 

الفترة في حالة عدم تناوله وهل من المتصور أن يظل حيا بعد هذه .. كونه مقيد بقدميه ويديه 
ٕأم أن المتهمين خصصوا له من يقوم بإطعامه وشرابه واذا كان ذلك فلماذا لم يدل بهذه .. الطعام 

لعل .. األقوال بالتحقيقات ولماذا لم تستعلم منه النيابة بهذا األمر في التحقيقات التي أجرتها معه 
ي غير الصورة التي حاول أن يرسمها المجني أن ذلك يؤكد للهيئة الموقرة أن للواقعة صورة أخر

 .عليه والشهود بأوراق الدعوى 

 ملا كان ذلك

�9�VT$!�א�j�I	�وא�y2
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 .. ؟؟؟؟؟/ ، واملدعو؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟/  من أقوال املدعو دالن الدليل املستمبط: الرابع وجه ال

 ما ميكن أن يستمد منه أي دليل حيال املتهم ةوذلك لكونها مل تأت بثم

الثاني فضال عن تضارب أقواهل
ً

  .ا األخرىم منها مبا تسقط كالما وتناقضهم

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 معا وجعلتهما وأخذت بهما في ظاهرهما دليلين متعارضين المحكمة في حكمها إذا أوردت 

 لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في مادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصديع
فإنها تكون قد اعتمدت علي الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع 

  .دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤قواعد القانونية ج  مجموعة ال٢/١/١٩٣٩(

 كما قضي بأن 

د��eن�אO
�A�<TU�DS9��T���.!5���	#א��FدאU��4ن����D"���Oeن�אUذא�%
د��و��z2ن�eن�אO
�A�<�+I/�.='wد�5!.���'^�
�Vא5�������!5�67�ED	"T

�&nI2�?�و�5��4!.�ذ�^��1ن�����R®���א#�"T�y2�ن�S$א�¯ذل�و:'w��Oeא
�&I F�R(+	,T�{. 

 )١١٤ ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 ملا كان ذلك
أن أقوال شاهدي   ... وبجالء تام يتضح ما تقدم على أوراق االتهام  الماثل وبتطبيق جملة

أو التأكيد ..  يفيد تحديد شخصية مرتكبي الواقعة مة دليلثلم تأت ب...  الثاني والثالث ثباتإلا

 ثبات إال يتعدى ..  شهدا به حيث أن كل ما.. من ارتكبوا تلك الواقعة  هم على أن المتهمين
 قد تم وأن تلك الفدية عليه ، وأن هؤالء المختطفين طلبوا من أهليته فدية ، يواقعة اختطاف المجن

 . عليه يطالق سراح المجنإمما تسبب في تم دفعها والتفاوض عليها 
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 عة هم املتهمني احلالينيثبات أن مرتكبي هذه الواقإما خيص فيأما 
ذא�	מ��دل�*$���3מ�
 $�<..�+ذ�ن�א	#�+د�ن�*�وאل��ن����3و�*����%&(�ل�א%&,6'
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 بل على العكس

.. خرين آلواقعة من  فكالهما أقر بأنه سمع بحدوث ا

 .ًلم يحضرا الواقعة تماما وأنهما 
� �وS$א �و[��fن�:.. �"r`م �5!���2+אل�4�(�א�3%$ �
�א�" ���+�QTא�'� ...�QT+":
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 أنهمـا تناقضــا هوال هـذين الـشـاهدين يتضـح لـبـل واألكثـر ممـا تقـدم جميـعـه أن القـارئ ألقـ

 الثابت ذلك أن.. أقوالهما بما تسقط كال منهما األخرى في وتضاربا 

 قــرر صــراحة بأنــه أثنــاء تســليمه مبلــغ .. ؟؟؟؟؟/ أن الشــاهد  

 .كان بمفرده ليس بصحبته أي شخص.. الفدية لمرتكبي الواقعة 
�؟؟؟؟؟/����(�ن�����א	#�+د�

توجهــه لتســليم مبلــغ إبــان  ؟؟؟؟؟/ لمــدعو بأنــه كــان بصــحبة ا

 .الفدية لمرتكبي الواقعة
������V
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٨٧

بطالن الـدليل املسـتمد مـن التحريـات املزعومـة واملـؤرخ حمضـرها :  اخلامس وجهال

ن وأها وعـدم جـديتها ناقضوذلك لت .. ؟؟؟؟؟/  احملرر مبعرفة الرائد ٢٣/١٠/٢٠١٤

 عـدة معلومـات او حقـائق ، وهـو رتاض وختمني غري قائم علىفمبناها حمض ا

   جيعلها جمرد رأى حملررها خيالف احلقيقة والواقعيالذألمر 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
علي التحريات باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  

ال بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليمن أدلة ، لما ساقته 

في حق قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة وكان الحكم المراد إثباتها ، 
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

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

 كما قضي بأن 
باعتبارها معززه أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات  للمحكمة لما كان األصل أن 

قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث لما ساقته 
قد اقتصر في التدليل علي ثبوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 

فإن الحكم عن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري ، في يحق الطاالجريمة 

يكون قد بني علي عقيدة حصلها من رأي محرر محضر التحري من تحريه ال علي عقيدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

 لك بأن وقضي كذ

��ن�:O+ن�  �Uذ�D":�Z�.Sو ��$א:& �w��ن�:O+ن�د��;�% S3د={�m!�:�Z��T3B	�א
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (
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 ملا كان ذلك 
وأوراق االتـهــام عـلــى واقعـــات ..  المـفــاهيم القانونـيــة والقضـــائية ألـفــة اـلــذكر وبتطبـيــق جمـلــة

 مـا هـو منهـا تحريـات نـهم الـزعم بأتـ أنها احتوت على أكثر مـن محضـروبجـالء يتضح .. الماثل 

لــى ثمــة معلومــة حــول تحديــد شخصــية مرتكبــي الواقعــة ، إل وصــعــن التوعجــز معاصــر للواقعــة 
 األشـخاص مرتكبـي عم بتحديـدبالزبعد الواقعة بأكثر من شهر ونصف وقام   ما هو مسطرومنها

وذـلـك كـلـه عـلـى ... بشــكل غــامض وـبـال تـقـديم ثـمـة دلـيـل عـلـى صــحة ـمـا ســطر ـبـه .. الواقعــة 

  .تاليالتفصيل ال

  حترياتحملضر األول املسمىا

א	%�!��א	�#�4���J�%א����؟؟؟؟؟ �א	وא�����4(دو5و+و�ذ	��א	�(���א	�����R�Fذא��&�����������8

..�E��� �:وא	ذ�Lز!מ��ن�,6	��..�؟؟؟؟؟/�א	�(���
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 أرقــام هواتــفعجــزه عــن كشــف غمــوض الحــدوث ، وان تتبــع خطــوط الب

قــد تفيــد فــي كشــف هــذه الغمــوض ، ومــن ثــم  )؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟(

مــن النيابــة التصــريح لــه بمخاطبــة شــركات المحمــول لتتبــع هــذه طلــب 

 . األرقام والمكالمات الصادرة والواردة منها وتحديد نطاقها الجغرافي 

لم يتحرى عن مدى صحة الواقعة من عدمـه وباستقراء ما سطر بهذا المحضر يتضح أنه   

 المـذكور قـد يفيـد هواتـف الوخمـن بـأن تتبـع أرقـام .. ترض حدوثها ولكنها غامضـةفبل انه ا.. 

زالة الغموض ، واألكثر من ذلك ، وبرغم تصريح النيابة العامة باالستعالم عـن تلـك األرقـام إفي 

ذا كان ذلك االستعالم قد تم مـن عدمـه ، ومـا إال  أن األوراق قد خلت من بيان ما إ... وتتبعها 

 !! ما يفيد كشف غموض الحادث ؟؟ثمهذا كان نتج عن ذلك إ

وخالصه القول            
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 أما احملضر الثاني املسمى أيضا بالتحريات
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 احملضر هذا من كذلك يتضحو 
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 ي يؤكد مر الذألوهو ا

ترها بما يؤكد عـدم صـحة جملـة التحريات وتهاعدم جدية تلك 

 .ما سطر بها 
 حملضر الثالثأما ا
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 لى ظاهراجوباستقراء هذا احملضر يت
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 حيث لو كان ما سطر بها صحيحا
ن  حيـث كـا..تـاريخ معاصـر للواقعـة فـي لـى ذلـك إالتوصـل ...   لكان من األيسر واألسـهل      

 عليـه وبـين مرتكبـي الواقعـة يهليـة المجنـأالتوصـل لمعلومـة التفـاوض بـين  من األسهل واأليسـر

 .فديةرين أثناء تسلمهم مبلغ الآلخيومن ثم القبض على ا

 هذا باإلضافة
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تهام املاثـل ، حيـث اضطراب النيابة العامة وقصور حتقيقاتها يف اال:  السادس وجهال

ها من اجراءات على حنو أثـر سـلبا ت عن اختاذ ما هو واجب عليقعدأمسكت و
ً

يف قيام االتهام املاثل على سند صحيح وهو ما يقطع براءة املتهم الثانى عما 

 .هو مستند اليه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
 عـلـي وأن األدـلـةإذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة  

فــي مــواد اـلـدعوى  وترفــع، ............. الـمـتهم كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكمــة المختصــة ، 
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 



 

 
 

٩١

ـة لهــا وكافــة الظــروف المشــددة أو ال ـي المــتهم بأركانهــا المكوـن ـه الجريمــة المســندة إـل مخففــة فـي

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي للعقوبة
المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 

 الصــادر باإلحاـلـة إـلـي ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر
 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

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

افيه عـلـي القضــاء ـبـبطالن  ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنالمحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  . السبب بالنظام العاما تعلق بطالن الحكم لهذ–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

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

 كما قضي بأن 
ما كان نوعه فهو محل للطعن مهكل ما يكون من خلل في إجراءات التحقيق االبتدائي  

لمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في أمام محكمة الموضوع ، وا

 .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
يتضـــح ... ـفــة البـيــان عـلــى أوراق االتهـــام الماـثــل ن القانونـيــة والقضـــائية أوبتطبـيــق المـفــاهيم

 اإلجــراءات الـتـي كــان عـلـى النياـبـة العامــة اتخاذهــا وصــوال لوجــه الحــق عدـيـد مــن أن هـنـاك الوبـجـالء
 ال سـند ي ذلـك االتهـام المشـوه الـذ تولـد عنـهيمر الذألا ..  أمسكت عن ذلكاإال أنهفي الـدعوى ، 

ذي تـعـددت الشـديد اـلـبالقصــور تحقيقـات النياـبـة العامـة وـهـذا ـبـال شـك يعـيـب .. لـه وال دليـل عليـه 

 :وذلك على النحو التالي ... صورة 
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وجه القصور األول       
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن٩٠حيث نصت املادة 
لى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبـت حالـة إينتقل قاضى التحقيق 

وـكـل ـمـا األمكـنـة واألشــياء واألشــخاص ووـجـود الجريـمـة مادـيـا 

 .تهإثبات حاليلزم 

 ملا كان ذلك
..  أسـلحة ناريـة آليـة كـانوا يحملـون وشـقيقه بـأن مرتكبـي الواقعـة  عليهيوحيث ادعى المجن

 ـكـان يســتوجب ياـلـذاألمــر ..  علـيـه ي عــدة أعـيـرة ـفـي الهــواء إلرهــاب وتخوـيـف المجـنـوأنـهـم أطلـقـوا

ذا كـان هنـاك إ مـا نلمعاينتـه وبيـا..  إلى حيث مكان الواقعة المزعومة على النيابة العامة االنتقال
 إذا ، غوارفــأو علــى أقــل تقــدير بيــان أمــاكن ال..  فــي المنــازل أو الحــوائط عيــرةألاســتقرار ألحــد ا

لواقعــة أســلحة ناريــة مــن عدمــه ، لحــراز المــرتكبين إ بمــا يســتتبع التأكــد مــن.. وجــدت فــي األصــل 
 . والوقوف على عيارها ومواصفاتها

 فضال عن أنه 
..  العامـــة االنتـقــال بنفســـها لمكـــان الواقعـــة لمعاينـتــه عـلــي الطبيعـيــة كـــان يتعـــين عـلــي النياـبــة

وعمـا .. لبيان عما إذا كان من الممكن ارتكـاب الواقعـة بالوصـف الـذي أدلـي بـه الشـهود مـن عدمـه 

وعمـا إذا كـان توقيـت الواقعـة يكـون فيـه ـمـواطنين .. إذا كـان هـذا المكـان أهـل بالسـكان مـن عدمـه 
عما إذا كان هناك شهود شاهدوا الواقعـة المـدعي بهـا ونفـي حـدوثها مـن وكذا بيان .. من عدمه 

وبصـفة عامـة كـان حريـا علـي النيابـة  .. المتواجدين بالمحل الذي حدثت أمامه الواقعـة مـن عدمـه
معاينــة المكــان لبيــان عمــا إذا كــان مــن الممكــن ارتكــاب الواقعــة بنــاء علــي هــذا الوصــف مــن عدمــه 

أما وأن النيابة قد قعـدت عـن هـذا اإلجـراء الجـوهري فهـو .. الـدعوى وذلك توصال لوجه الحق في 

  .األمر الذي يصيب تحقيقاتها بالقصور والعوار

 وبرغم جوهرية هذا اإلجراء
ـبــل وجـهــت للمتهـمــين اتهامـــا .. ـلــيس هـــذا فحســـب  .. ه بتحقيـقـــعــنال أن النياـبــة العاـمــة ـلــم تإ  



 

 
 

٩٣

علـى ادعــاءات مرســلة ـكـان يجـب التحـقـق منـهـا وـمـن بـنـاء ) ةلـيـآبندقـيـة ( حــراز ســالح نـاري ٕابحيـازة و
 . صحتها 

  الثاني قصورال وجه 

��א	���������4
�	&(��ق����א	�&3מ��������* �����0����..��
�א+�מ�%��د��(��د��&�و	������</�ن�א	


��د��F$א;�����א	��ذ..�(���و���(���מ������4و
��دون�א%��&د!��J	�(���מ�������
����������'��و��א	

��3&����)&.�

  جراءات اجلنائية على أنإل من قانون ا٢٤فقد نصت املادة 
أن يســتجوب  وفــى الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس وجوبــا  الجنايــاتيال يجــوز للمحقــق فــ 

 ......ال بعد دعوة محاميه للحضور إ أو يواجهه بغيره من المتهمين والشهود المتهم

ن مـأو لـم يحضـر محاميـه بعـد دعوتـه ، وجـب علـى المحقـق محام ذا لم يكن للمتهمين ٕاو 

 ... ًاء نفسه أن ينتدب له محاميا تلق

 ا كان ذلكمل
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  جه القصور الثالثالو   
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 علوملعله من امل
ـى ـىإهــو التوصــل ..  للنيابــة العامــة أن المهمــة األوـل قامــة ٕاو حقيقــة الواقــع فــي الــدعوى ، ـل

 بـأن تتبـع ؟؟؟؟؟/ وحيـث زعـم الضـابط .. ليـه مـن عدمـه إ ارتكاب المتهم لما هو مسـند الدليل على

سوف يفيد في كشـف  الساعة العاشرة مساءا ؟؟؟؟؟ المذكورة بالمحضر المؤرخ بعض أرقام الهاتف

 . غموض الحادث 
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  صدر من النيابة العامةيوهذا األمر الذ
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 هذا ومنذ صدور هذا التصريح
فـاد أذا كان قد إوما  .. ولم تأت للنيابة العامة ثمة نتائج للبحث والتحري  والتتبع المذكور

ذا أثبت عدم صحة ادعاءات هذا الضابط من عدمـه إفي كشف غموض الحادث من عدمه ، وما 

 .القصور اتها  يعيب تحقيقياألمر الذ... ولم تعبأ النيابة العامة بمتابعة ذلك ... 

 وجه القصور الرابع 
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  األمر مل تهتم به النيابة العامةوهذا
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 ولعل أبرزها 

أي أنه كان سيتم مواجهته بالمتهمين الماثلين للقطع بأن  

 !.منهم قد اشترك في الواقعة من عدمه ؟
 .ا وأن تغافلت النيابة العامة عن ذلك األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور المبطل أم 
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  امسوجه القصور اخل
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 بناء عليه 

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 D',
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 وكيل المتهم الثاني           
 

    المحامي 
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 محدي خليفة
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 ماجستير في القانون التجاري
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مـن االتهـام  .. ؟؟؟؟؟؟/ علـي بـراءة المـتهم األول  القاطعة والجازمـة مذكرة بالدفاع والدفوع 
ــي مجـــرد تخمـــينمعـــدوم الســـند  ــائم عـل  مفتقـــرا لألدلـــة الماديـــة بمـــا يؤكـــد انعـــدام الســـند الـــواقعي والـق

ـمـع أربـعـة ..  النياـبـة العامــة بهــذا المــتهم فـقـد زجــت.. ياـبـة العامــة للمــتهم والـقـانوني اـلـذي أســندته الن

 : قام؟؟؟؟؟بزعم أنه بتاريخ ..  آخرين عشر متهما

  املتهمون من الثاني حىت األخري

cو�אق�،�و%ن�ذ�?���f�T3Lא�3�%א>������ •��&t�2و���א�$���1Sא#�1'��و�=d+�234+א�א#
 .א�².�.......................א�+א5��2!.�

• �����&'�����
����T�F��B!��4���L��4وא�+א��زوא�و�/��3زوא����$א��/�"�������Cدق���r�Z+ز�"��'��
�S3אز/Uو�ز:��]�X��q�א�............. 

• ������������������&'����
���T�F��B!�4��X��3�:�M�l���L�4وא�+א��زوא�و�/�3زوא���$א/�"�����a'1N�"
�� � B	� .5!.�א�'B+�א1#^��

• ����X��3��:�M���l���L��4وא�+א��زوא�و�/��3زوא�����$א��/���&'�����
�����T�F��B!��4���"3אد����w�
 "�...................�N3+ش�

• ����������������������B!�4cم�5!�.�אD�	�,:��s�3nزوא�و�/�3زوא���$א��وא�+א�X��3�:�M�l���L�4ذ��/
�� �
��א�,�:Zא�Qg................. 

• ���H��I����B!��4���زوא�و�/��3زوא����$א��/�"��Kא+��L

,��+غ�
����V"����4(�وa'��4&�و�M��l�
���w3eא#�'���وא�K3و�I�א................. 

  أما املتهم األول
���E���
������א	�&����3ن������א�&��
ط����ق�א	&(����ض�وא>&���1ق�وא	�%���!د��������&��#*

����������������1س�
�����א	�&���3ن��*�����5�
�א=��و�وع�א>&�3מ�א;ول�
� ن�M�
وא���4א	%����


����3وא&���1وא�%��و���!	����ذ	����	�����J('�������ن�א	�%���و����و%���!د+מ�
&���د�מ�,ط�������א�&

���J!	���ذ	���א	&(���ض�وא>&��1ق�وא	�%��!د��،�!	�������������������א�&��Eא�
������������و�د�و���4א		

�����)&	�
�.א	�(و�א	�
�ن�



 

 
 

٩٨

 وبناء علي هذا الوصف والتخمني الباطل املعيب 
لـبـاقي (فـقـد ـتـم اـلـزج ـبـالمتهم األول ـفـي ـبـراثن ـهـذا االتـهـام بادـعـاء التـحـريض والمســاعدة  

علـي نحـو يـنم عـن عـدم إلمـام النيابـة العامـة .. مـادي والذي لم يقـم عليـه ثمـة دليـل ) المتهمين

ـت بــاألوراق  ـم تحــط بمــا هــو ثاـب وقــدمت المــتهم األول .. بظــروف الواقعــة ومالبســاتها ، وأنهــا ـل

 .للمحاكمة عن اتهام ال يمت له بصله 
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 بالمحضر المـؤرخ المستهلة.. الماثل وحسبما أسفرت عنه األوراق تتلخص واقعات االتهام 

رـئـيس مباحــث قســم ؟؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟؟ / المحــرر بمعرـفـة المـقـدم ..  مســاءا ١١,٥٥الســاعة ؟؟؟؟؟ 
من األهالي بوجود حادث سـطو مسـلح علـي أحـد محـالت قد تبلغ إليه من خالله أنه الذي أورد .. 

نتقـل إلـي مكـان  اوحيـث ؟؟؟؟؟؟ ، – نزله الريس –بطريق ترعة السيسي " الملكة واألمير " الذهب 

وقـد تقابـل  أمـام المحـل ، الزجـاجكمـا تبـين تنـاثر .. وتبين له أن المحل مغلق بغير إحكام الحادث 

 ) .صاحب المحل(؟؟؟؟؟؟ / مع المدعو

 واستطرد قائال
لطلقــات وكــذا ثالـثـة ـفـوارغ  م ٣٩ × ٧,٦٢ظــرف فــارغ عـيـار ) ٢٣(بأـنـه عـثـر عـلـي عــدد 

وكـذا حـذاء م  ، ٩ وكـذا أربعـة فـوارغ ٣٩ × ٧,٦٢ا وكـذا واحـد مقـذوف عيـار ١٢خرطوش عيـار 
 .رياضي 

 وبالدلوف إيل احملل 
، وبمناقشـة وعثر علي ثالث طلقات الخارجي بالكامل ، وكذا الداخلي ، تبين تهشم الزجاج 

فوجئـا بقيـام ) ؟؟؟؟؟؟ نجيـب(قـرر بأنـه حـال تواجـده بالمحـل مـع شـقيقه .. المجني عليه المذكور 

آلـي (الناريـة عبـارة عـن ملثمون ويحملـون األسـلحة ) عددهم ثمانية تقريبا (مجموعة من األشخاص
وقد قاموا بإطالق أعيرة نارية خارج المحـل .. فضال عن أسلحة بيضاء ) ، وخرطوش ، وطبنجات

من مرتكبي الواقعـة بالـدلوف ثم قام مجموعه .. ٕ، وارهاب المواطنين ضمانا لعدم تدخلهم إلرهابهما 
إحــداهما (كمــا كــان هنــاك ســيارتين يقودهمــا شخصــان .. أخــري خارجــه موعــة وظـلـت مجللمحــل ـ 

 ) .هيونداي فيرنا فضي اللون: ى واألخر. نبيتي اللون ـ..  كيا سيراتو ماركة

 وعن وصف مرتكبي الوقعة 
وأنـهـم وـمـنهم ـمـن ـكـان يرـتـدي الجلـبـاب ،  ـكـان يرـتـدى المالـبـس اإلفرنجيـة ـقـرر ـبـأن بعضــهم



 

 
 

٩٩

  .)ذكر بعضها بالمحضر( لي كمية كبيرة من الذهبمن االستيالء عتمكنوا 

 وأردف قائال 

 �������������& � �9�����Uد���eא�V�5��	�F�D2�&F>��/�6وא��,�3¦�،�و���������..�؟؟؟؟؟؟��t���2^�א�,��
�.=�	,t!��&!T+�.�

 وعقب ذلك 
المحضر بتحريز الطلقات والفوارغ وتم النشر عن المصوغات الذهبية قرر الضابط محرر 

قد تم النشر علي المستشفيات عن قدوم أحد مرتكبي الواقعة جراء طلق ناري كما زعم بأنه .. 

 !.؟

 ملحوظة 

�ن�� ��ن E�'�� ��7� �*ن �א	��
ط �+ذא �&*� �*�ن �ن


��א	وא���4���؟..���&!��#�	�
�!.(&���9وמ�

 كما أثبت حمرر احملضر
بأنـه مصـاب  الـذي اثبـت.. ؟؟؟؟؟؟ /  إليه التقرير الطبي الخاص بالمجني عليـه أنه قد ورد 

وجرح بالجهة الداخلية للقـدم اليمنـي ، وظهـر القـدم اليمنـي مـن طلـق نـاري .. بتهتك باإلصبع الكبير 
 .الخ ............ المتهتكة مع حدوث تورم بالقدم اليمني وتم إصالح الجروح ، 

 ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 
رد مـن خاللـه زعمـا الـذي أو.. ؟؟؟؟؟؟ / بمعرفـة الرائـد  مسـاء ٤,٣٠تحرر محضـر السـاعة  

بأـنــه أبـلــغ كاـفــة .. واســـتطرد الضـــابط ـقــائال .. أـنــه ـقــام بعـمــل خـطــة لضـــبط مرتكـبــي الواقـعــة .. 

 .األكمنة

 وقد أسفر ما تقدم عن أن 
) ٢٠٠٨موديـل (التـي تحمـل أرقـام ؟؟؟؟؟ حمـراء اللـون تم ضبط السـيارة ماركـة كيـا سـيراتو  

 وتبين أن بداخلها .. وذلك عن طريق االشتباه 


V(؟؟؟؟�؟ •Y�א���	א#.�( 

�¯�Xא#	��� •�F>��t5��32ز�H
 )�.א#	���א�"39(؟؟؟؟؟�/�����د

في واقعـة السـطو قرر بأنه اشترك مع آخرين المحضر أن الشخص المضبوط وزعم محرر 



 

 
 

١٠٠

ودخــل مستشــفي الحوامديــة وأن المــتهم العاشــر أصــيب فــي كتفــه .. المســلح محــل االتهــام الماثــل 
المـــتهم الخـــامس (؟؟؟؟؟ / وـكــذا الـمــدعو اشـــترك معـــه المـــتهم المصـــاب المـــذكور للعـــالج ، وأـنــه ـقــد

 .وآخرين في هذا الواقعة  )المتهم الرابع عشر(؟؟؟؟؟ /والمدعو) عشر

 كما أردف حمرر احملضر 
..  ؟؟؟؟؟ ، وتحصـل علـي تقريـر طبـي خـاص بالمصـاب المـذكور بأنه انتقل إلي مستشـفي 

وأثنــاء وجــود محــرر المحضــر .. إلــي مكــان دخــول بالصــدر  أدي أورد بأنــه مصــاب بعيــار نــاري
سـائق تـوك تـوك ، والـذي قـرر بأنـه .. ؟؟؟؟؟ / الـذي يـدعي تقدم إليـه أحـد األشـخاص بالمستشفي 

 .وأنه عثر علي المصاب المذكور أمام المستشفي فقام بنقله لداخلها 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 
أســفرت بـأن تحرياتـه زعــم الـذي .. ؟؟؟؟؟ ؟/  مسـطر بمعرفـة المقـدم ر تحرـيـاتضـتحـرر مح 
 :وراء ارتكاب الواقعة كال من عن أن 

��(�������؟؟؟؟؟ •Y�א���	א#.�( 

 )�.؟؟؟؟؟(�������؟؟؟؟؟ •

 ).א#	���א�,دس(��������؟؟؟؟؟ •

F.(��������؟؟؟؟؟ •Y�א���	א#.( 

 وذلك باالشرتاك مع

• 6l�א�D15�Dtg�V,/�.=L�
���)�V
Y�א���	א#.�( 

 ).א#	���א�	�4(����؟؟؟؟؟� •

ن� •t�!4�D�4ن�t!4����)39 ).א#	���א�"

طـلـــب مـحـــرر .. أو أدـلـــة إال الـــزعم بارتـكـــاب ســــالفي الـــذكر للواقـعـــة  وبـــدون أي معلوـمـــات

 ....وضبط ما معهم من أسلحة نارية وذخائر   اإلذن بضبطهمالمحضر استصدار

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 
تبـين  أنه بتكثيف التحريـات والذي أشار..  ؟؟؟؟؟؟ / بمعرفة ذات المقدم تحرر محضر أخر 

 :أن وراء ارتكاب الواقعة كال من 

 )�.א#	���א�	�4(��������؟؟؟؟؟ •
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 )�.א#	���א�3א��(��������؟؟؟؟؟ •

5�3(��������؟؟؟؟؟ •�Eدeא���	א#.�( 

 ٕطلب محرر المحضر اإلذن له بضبط واحضار سالفي الذكر .. وبدون أي معلومات أخري 

 ؟؟؟؟؟ضر أخر مؤرخ ويف حم
 ضــــمن )المــــتهم الخــــامس( ؟؟؟؟؟/ أن الـمـــدعو الســــابق بأـنـــه تـبـــين زعــــم محــــرر المحضــــر 

 .ٕوطلب أيضا اإلذن بضبطه واحضاره .. المرتكبين للواقعة 

 ؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 
محضر أورد من خالله أنه نظرا لخطـورة الـبالغ ، ومـا يشـكله مـن  .. ؟؟؟؟؟؟/ حرر المقدم  

 ســريعة وفوريــة منهــا إخطــار غرفــة عمليــات النجــدة فقــد تــم اتخــاذ إجــراءات.. عــام تهديــد لألمــن ال
حدودـيــة ـفــي وعـمــل أكمـنــة غـلــق والســـيارات المســـتخدمة  " أوصـــاف الجـنــاة" والتعـمــيم والنشـــر عـــن 

.. ماركــة كيــا ســيراتو ) ؟؟؟؟؟(أســفر إحــداها عــن ضــبط الســيارة رقــم خطــوط ســير هــروب الجنــاة 
وتبين أن السيارة مستخدمة فـي الحـادث ومـن بهـا ضـمن ها شخصان وضبط ب " !! حمراء اللون"

 .مرتكبي الواقعة

 ثم مت إصدار التوصيات له باختاذ اإلجراءات اآلتية 
�...........�د�����4����%��Vא	(�د�5!�< −�*

E�− ��4وא�	א�E����!	����3!ن�N�و:�و����1א�&� ............�<!�د������#��א	�

�.................�א	�6'���وא	���و���	�%��Vא	(�د�5('��و�(ص�א	��4�א��وא	�(�6 −�ج

���!	����3 −�د��.......................('��و�(ص�!����6و&��6��4و,����6א	�

�...............�������('��و�(ص�א	�و!����א	,ط���وא	�%�	�ن�א	�1�ج�!�3מ�(د����7−+�

 .�א	�%&و	��!	��������3&��4מ�א	�#��!ن�*و'�:�א	�%�و����وא	�#0و>��א	ذ+
�� −�و

�.א>%&�1د���ن�א	�4	و����א	�'�د��א	%����א	�و7وق�����3 −�ز

 واستطرد حمرر احملضر أنه بتنفيذ البنود أنفه الذكر 

 تبني له أن مرتكبي الواقعة هم كال من 

 )�.א#	���א�	�4(�������؟؟؟؟؟ •


V(��������؟؟؟؟؟ •Y�א���	א#.�( 
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 )�.א#	���א�"39(��������؟؟؟؟؟ •

F.(��������؟؟؟؟؟ •Y�א���	א#.�( 


�(��������؟؟؟؟؟ • )�.א#	���א�

5�3(�������؟؟؟؟؟ •�Eدeא���	א#.�( 

 )�.א#	���א�,دس(��������؟؟؟؟؟ •

��(��������؟؟؟؟؟ •Y�א���	א#.�( 

 )�.א#	���א�,��(��������؟؟؟؟؟ •

 )�.א#	���א�3א��(��������؟؟؟؟؟ •

 )�.א#	���א�3א���5�3(��������؟؟؟؟؟ •

5�3(��������؟؟؟؟؟ •��
 )�.א#	���א�

 .؟؟)�א#	���אcول(��������؟؟؟؟؟؟ •

5�3(�������؟؟؟؟؟ •���Y�א���	א#.�( 

5�3(��������؟؟؟؟؟ •�.FY�א���	א#( 

 وأردف قائال 
ــين   ــد تقـن ــه بـع ٕواعـــداد عـــدة ٕالنيابـــة العامـــة بضـــبطهم واحضـــارهم واســـتئذان اإلجـــراءات بأـن

  :   فقد تم ضبط كال من..وفي أحد األكمنة ؟؟؟؟ والتنسيق مع ضباط مباحث مركز ؟مأموريات 

 ؟؟؟؟؟ •

 ؟؟؟؟؟ •

 ؟؟؟؟؟ •

 ؟؟؟؟؟ •

علــي جــوال بالســتك عـثـر بداخلــه عـلـي بندقيــة آلـيـة عيــار .. ؟؟؟؟؟ / كمــا عـثـر مــع المــتهم  •
أحــداهما فارغــة .. وـكـذا عــدد اثـنـين خزيـنـة حديدـيـة  HT ٠٣٤٨ م تحمــل رقــم ٩ × ٧,٦٢

 .عيار السابق واألخرى بها عدد عشرين طلقة من ذات ال
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علــي جــوال بالســتك عـثـر بداخلــه عـلـي بندقيــة آلـيـة عيــار .. ؟؟؟؟؟ / كمــا عـثـر مــع المــتهم  •
وـكـــذا ـعـــدد اثـنـــين  ، ٤٤١٥٨ ورـقـــم أخــــر ٥٦٠٤١٩٠٥ م بمـقـــبض حدـيـــد ـبـــرقم ٩ × ٦٢.

 . تحتوى أحداهما على ستة عشر طلقه خزينة

 ).واةمط(علي سالح أبيض بين طيات مالبسه  .. ؟؟؟؟؟/ وعثر مع المتهم  •

 ثم اسرتسل حمرر احملضر قائال بأنه 

 �V
�Q%�¡1v���D2�/�،؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟����'%,
�V
�j3 ��.�

 وأردف بأنه مل يتمكن من ضبط باقي املتهمني 
يوجـد .. ؟؟؟؟؟؟ / وزعم بأنه بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفـوا بـأن المـتهم الهـارب  

االنتـقـام مــن .. ؟؟؟؟؟ / المــتهم ـفـاتفق وطـلـب مــن .. ـفـات بيـنـه وـبـين المجـنـي علـيـه بـعـض الخال

.. علــي أن يقتســموا غنيمــة الســرقة .. المجنــي عليــه عــن طريــق ســرقته باالســتعانة بــآخرين 

.. ؟؟؟؟؟ / وـبـدأ ـيـدبر ويرـتـب للتنفـيـذ ، وعــرض األـمـر عـلـي الـمـتهم  .. فاستحســن األخـيـر الفـكـرة

؟؟؟؟؟ /ثـم االتفـاق مـع المـتهم.. تفـاق علـي السـرقة وتم اال.. وقام باالتصال بالمتهمين اآلخرين 

علـي أن يكـون لـه نصـيب مـن .. ؟؟؟؟؟ / كما تم االتفاق مع المـتهم .. لتصريف المسروقات .. 

 .المسروقات فضال عن رعاية أسرته نظرا ألنه سيختفي عن سكنه لفترة بعد الواقعة 

 وعقب ذلك 

�jא�+א2"�������� O:�Z�`��a	�אد�وאD5א��Aوא��D��..����V
م�%;� w�/������D�tgد�+�tg�،؟؟؟؟؟�
�،�D�4�..ن�������� � �؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟��	��/��������E3����G;4��"L2�`��a	C�G;4�b"L2�`��a�.�،�و2م�א�

�4�:&�،�و2م��	��a`�א�,���Kא3�c¦/�و2م�א#	���..��`��a	؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟��.�

 ثم قاموا 
.. حديـد طريقـة الـدخول والخـروج لت.. ؟؟؟؟؟ / برصد المحل محل الواقعة بمعرفة المـدعو  

وطريقة ارتكابهـا مـن نسـيج خيالـه دون ثمـة دليـل .. واستطرد محرر المحضر في شرحه للواقعة 

 .علي صحة ما زعمه 

 ملحوظة 
���J6א�&����������J��1ن��
,6ل�א%&��א�J+ذא�א	�(����&���Kو

و�ود����7دو��		�&3מ�א;ول����א	وא���������4!�دא�����
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 ؟؟؟؟؟وبتاريخ 
؟؟؟؟؟؟ اـلـذي أشــار ـمـن خالـلـه بأـنـه ـلـم يســتطع / محضــر بمعرـفـة ذات المـقـدم ـتـم تحرـيـر 

إال أنــه حضــر مــن تلقــاء  .. )؟؟؟؟؟/ المعتــرف عليــه مــن المــدعو(؟؟؟؟؟ / ط المــتهم األول ضــب

 .نفسه 

��א	���4..�+ذא������و(��5*(�	��א;و�אق�<	��א	

��א	&��&و	��א	&(��ق�!	��א	�(و�א	&�	�

 فنسـبت لـه ؟؟؟؟؟بتـاريخ ) املـتهم الثالـث( علـي ؟؟؟؟؟/ مـع املـتهم بالتحقيق  

 :األقوال اآلتية 
وكـذلك ؟؟؟؟؟ ، / كـان يصـلح سـيارته لـدي المـدعو.. ؟؟؟؟؟/ أن ثمة شخص يدعي الحاج ب

ـام ـقـرر المــدعو.. ؟؟؟؟؟ يصــلح ســيارته فــي ذات الورشــة / المــدعوـكـان  ؟؟؟؟؟ ان / وـفـي أحــد األـي

مـن شـخص لديـه محـل ذهـب سـبق وأخـذ منـه " تجيـب لـه حقـه " بأنه يحتـاج نـاس لصاحب الورشة 
بشـرط أال  .. فهو يريد تكسير محل الذهب وسـرقته بالكامـل..  المحل نقود ونصب عليه وكسر له

يقوم المنفذين بالحصول علي شـيء مـن الـذهب المسـروق بـل يحصـلون علـي أتعـابهم فقـط ويقومـون 
 .بتسليمه الذهب 
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 ؟؟؟؟؟/ واستطرد قائال بأن املدعو 

����j+��!L#א�$���=':�Aא�+!���w�����F��ZU�����F3אt"�א���� L'
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  متوأضاف بأن القبض عليه 
بطريــق ) أي بتــاريخ ؟؟؟؟؟(بمســكن المــتهم ؟؟؟؟؟ منــذ ســتة أيــام ســابقة علــي التحقيــق  

المتهـمـــين (؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ل ؟؟؟/ ، وكـــان برفقـتـــه المـــدعوالســـاعة العاشـــرة مســــاءا .. ؟؟؟؟؟ 
 ) .السابع ، والخامس ، والثاني

 . وال يعرف شكله ووصف باقي المتهمين .. ؟؟؟؟؟وقرر صراحة بأنه ال يعرف 

 قرر .. وشهرته ميدو ) املتهم اخلامس (؟؟؟؟؟م/ وبالتحقيق مع املدعو.. هذا 
جــد عـنـده ـبـاقي المتهمــين واـلـذهاب إلـيـه و.. ؟؟؟؟؟ / بأـنـه تلـقـي اتصــال ـهـاتفي ـمـن الـمـدعو 

ويـجـب الوـقـوف مـعـه ، مشــكلة ـلـدي صــديق لهــم وأخـبـره ـبـأن هـنـاك ) فيـمـا عــدا ؟؟؟؟؟ المــتهم األول(

مـرة أخـري السـاعة ؟؟؟؟؟ / اتصـل بـه المـدعو وسيتم التوجه إلي منطقة ؟؟؟؟؟؟ ، وفي اليوم التـالي 
وتـم تنفيـذ ) ن الواقعـةمكـا(إلي حيث المحـل وبالفعل توجه معهم  مساءا وطلب منه الحضور ، ١١

 .؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / وأشار بأن السالح المستخدم يخص المتهمان .. الواقعة 

 ملحوظة 
	מ������+ذא�א	�&3מ�
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 )املتهم السادس(؟؟؟؟؟ / وبالتحقيق مع املتهم .. هذا 
المــتهم (؟؟؟؟؟ / ألن شــقيقه الـمـدعووأـنـه ـقـد ـتـم الـقـبض علـيـه فـقـط .. ـعـة أنـكـر صــلته بالواق

كما أنه ال يعرف أيا من المتهمين سوي شـقيقه .. أما عن الواقعة فال يعلم عنها شـيء ) .. الثالث

 .فقط

 )املتهم السابع(؟؟؟؟؟ / قيق مع املتهم  حكما أنه بالت
وبمقـابلتهم .. صـال بـه هاتفيـا واسـتدعوه قامـا باالت..  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ اعترف بأن المـدعو 
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ــأن .. وجـــد عنـــدهم بـــاقي المتهمـــين  نصـــب علـــي .. ثمـــة شـــخص صـــاحب محـــل ذهـــب وأخبـــروه ـب
) .. دون مســـاس باـلــذهب(أن يســـرقوا المحـــل مقاـبــل خمســـين أـلــف جنـيــه ويرـيــدهم .. ؟؟؟؟؟ /الحـــاج

ـوم الواقعــة توجــه معهــم  حمــراء (كيــا ســيراتو المســتخدمين الســيارة .. واشــتركوا فــي الســرقة وـفـي ـي
.. ؟؟؟؟؟ ، و ؟؟؟؟؟ / كما استخدموا أسـلحة تخـص المـدعو.. ماركة هيونداي فيرنا وأخري ) اللون

 ١٦٥مقابـل مبلـغ ) تـاجر مخـدرات(؟؟؟؟؟ / لشـخص يـدعي كما قرر بأنـه قـد تـم بيـع كيلـو ذهـب 

 . ألف جنيه منهم ١٦٠مبلغ وتم ضبط .. جنيهألف 

 قرر ) املتهم الثامن (؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع املدعو 
واسـتخدام ... علـي سـرقة محـل ذهـب واتفق معه .. ؟؟؟؟؟ / بأنه تلقي اتصال من المدعو 

 حصـيلة السـرقة اقتسـامعلـي أن يـتم .. معهـم أسـلحة وباالشتراك مـع آخـرين السيارة الخاصة به ، 
د ـتـم ضــبطه ـفـي احــد وـقـ.. وـتـم تنفـيـذ الســرقة .. وبالفعــل ـتـم التقاـبـل ـيـوم الواقعــة .. عـلـيهم بالتســاوي 

المـــتهم  (؟؟؟؟؟/ وأن صـــاحب فكـــرة الســـرقة همـــا .. الكمـــائن يـــوم ؟؟؟؟؟ الســـاعة الثالثـــة صـــباحا 

وأنهـمـا كاـنـا يراقـبـون المـحـل مـنـذ أربـعـة أشــهر ) الـمـتهم التاســع (؟؟؟؟؟/ والـمـدعو) الـحـادي عشــر

 سابقة علي الواقعة 

  .١٢١ ص )شاب صغير(وعلموا أن به ذهب كثير ويقف فيه 

 وظة ملح
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  وجتدر اإلشارة
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 ملحوظة 
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 قرر ) املتهم التاسع(؟؟؟؟؟ / هذا وبالتحقيق مع املدعو 

 ���TאD��..�������5א#"3وض����	ن�א#>��f א��D�,!��µ/;:�D w������HאD�	5وא�j3v�����&��&�!
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 وقرر املتهم 
فـي  ولـم يـتم اإلشـارة.. اتصـال بـه واتفقـا معـه علـي السـرقة ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / بأن المتهمـان  

كما تم الزعم بذلك مـن ضـابط  علي ارتكاب الواقعـة أو أنه المحرض أقواله تماما إلي المتهم األول

 .الواقعة 

 ١٣٢بل أنه قام بسرد أمساء املشرتكني يف الواقعة مجيعا ص 

 ومل يشر إيل املتهم األول من قريب أو بعيد 

 ، ؟؟؟؟؟(بل قرر صـراحة بـأن أصـحاب فكـرة السـرقة همـا  

 .وأنهما من اختاروا األفراد المشتركين في الواقعة ..  )؟؟؟؟؟
 قرر ) .. املتهم احلادي عشر (؟؟؟؟؟/ ملدعوحقيق مع اتوبال

وأنـه أبلغـه عـن ثمـة خالفـات ، وأن المتهم األول زبـون عنـده .. بأن لديه ورشة ميكانيكا  

تـم االتصـال وبالفعـل .. ليعيـد حقـه ويريد بعـض األشـخاص .. وبين شخص يملك محل ذهـب بينه 
 .تفاق معهم علي ارتكاب الواقعةوتم التقابل واال.. الذي جمع عدة أشخاص .. ؟؟؟؟؟ /بالمدعو

 ثم زعم بأن ما تقدم وأخربه به املتهم األول 

 )١٧٢ص (مت قبل عشرة أيام من الواقعة 
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 قرر مبا يلي . .؟؟؟؟؟؟ / تاريخ ؟؟؟؟؟ مت التحقيق مع املتهم األول وب.. هذا 
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 وقرر صراحة 
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 قرر باألتي ) والد اjني عليه (؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع املدعو.. هذا 
؟؟؟؟؟ / وأن محـل الـذهب يخـص نجلـه .. الكـائن بـه المحـل مكـان الواقعـة ه مالك للعقار بأن 

.. الواقعـة كـان بمحـل المفروشـات  وأنه أثناء حدوث.. له ملكه هـو ومحل المفروشات المجاور .. 
؟؟؟؟؟ وتحطــم زجــاج / إال بعــد انتهــاء إطــالق األعـيـرة النارـيـة فـفـوجئ بإصــابة نجـلـه وـلـم يـخـرج مـنـه 

وـلــم يشـــاهد أي ـمــن المتهـمــين أو الســـيارات المســـتخدمة ـفــي .. ذهب وســـرقة محتوياـتــه محـــل اـلــ

 .ولم يشاهد الواقعة ذاتها.. الواقعة 

 وال يوـجـد بينهـمـا ؟؟؟؟؟/ وـقـرر بأـنـه ال يـعـرف الـمـتهم األول 

 .ثمة خالفات

ـبـل قاـمـت النياـبـة العاـمـة بمواجهـتـه .. ـلـيس ـهـذا فحســب  

ــالمتهم األول  ــ.. ـب ــد المجـن ــه ال يـعــرف وصـــمم واـل ي علـيــه بأـن

 .المتهم الماثل ولم يسبق له التعامل معه 
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وـقـرر بأـنـه ال يعـلـم ســبب ـمـا ـقـرره ضــابط الواقـعـة 

 بشأن وجود خالفات بينه وبين المتهم األول
 قرر .. ؟؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع اjني عليه .. هذا 

فخـرج مـن .. ل هـاتفي تلقي اتصـا. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / بالمحل رفقه شقيقه بأنه أثناء تواجده  

.. فوجئ بسـيارتين مالكـي تقفـان أمـام المحـل وأثناء ذلك .. وكانوا علي وشك إغالق المحل  المحل
وكـاد . ؟؟؟؟؟ / ويجـري نحـو شـقيقه " بسنجه " األشخاص يرتدي جلباب وممسـك وهبط منهما أحد 

 ثــم ..والــده بهــا لــوال صــراخه علــي شــقيقه الــذي جــري نحــو محــل المفروشــات الخــاص بأن يضــربه 

ـة ـفـوجئ  ـة مكثـف ـرة نارـي ـإطالق أعـي ـي .. وأشــخاص ملثمــين وتمــت إصــابته فــي رجلــه ـب ـه إـل ـتم نقـل ـف

 .المستشفي بعد انتهاء الواقعة وسرقة المحل 

 وال يعرف )؟؟؟؟؟؟(ال يعرف المتهم األول وأقر صراحة بأنه 

  .أي من المتهمين 
 قرر  .. ؟؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع اjني عليه .. هذا 

أو غيـره مـن  .. ؟؟؟؟؟؟/ وأكد بأنه ال يعرف المـتهم األول ..  سابقه  أقوالبما ال يخرج عن
 .المتهمين 

 قرر .. ؟؟؟؟؟/ بالتحقيق مع الشقيق الثالث .. وكذا 
وعـلـي األـخـص الـمـتهم عـلـي أـنـه ال يـعـرف أي ـمـن المتهـمـين ســابقيه مؤـكـدا ـبـذات ـمـا ـقـرره 

  . األول
 !.من حرض المتهمين علي السرقة ؟ومع ذلك قرر بأنه يتهمه بأنه 

 قرر ) .. حمرر التحريات (؟؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع املقدم .. هذا 
ـمــع ـتــدارك اـلــزعم ـبــأن الـمــتهم األول أخـبــر ـبــاقي .. ـبــذات ـمــا ـقــرره بمحضـــر التحرـيــات 

  .المتهمين أن بينه وبين المجني عليهم خالفات سابقة

 حيث زعم يف أقواله أمام النيابة 
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�������m�vא�+א�y2عـدما علـم بـأن المجنـي علـيهم ذاتهـم نفـوا ب..�)S�H$א�א�	'�

  .معرفتهم بالمتهم األول وأقروا بعدم وجود ثمة خالفات معه
 واستطرد زاعما 

ـــي  ـــه األوـل ـــأن تحرياـت وأن .. أســــفرت عــــن وجــــود خالفــــات ـب

فقـد أسـفرت عـن عـدم وجـود خالفـات  التكميليـة النهائيـة التحريات

 !. ؟وأنه أوهم المتهمين الباقين بذلك
 ملحوظة 
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ـم تتوصــل إـلـي مصــدر تحصــل المتهمــين عـلـي األســلحة ـبـأن تحرياـتـه .. وأشــار الضــابط � ـل

 .النارية والبيضاء 

 ملا كان ذلك
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أن األوراق قد أفصحت عن مدي القصور العوار الـذي شـاب قـرار اإلحالـة : األول وجه ال

حيـث قـد جـاءت األوراق .. مة بإحالة املتهم للمحاكمـة الصادر من النيابة العا

.. خلوا من أي دليل من املمكن االعتصام به يف توجيه االتهـام املاثـل للمـتهم 

.. ودون توافر أي أدلة أو دالئل جدية من املمكن الركون إليها يف توجيه االتهام 

 .وهو األمر الذي يصيب قرار اإلحالة القصور والعوار 

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

  .تلزم للتحقيق في الدعوى

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

 . علي اتهامه دالئل كافية

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

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 
 .مناسبة يتخذ اإلجراءات التحفظية ال

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

 .الخ ..............، وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة االستدالالت التي جمعت 

  علي أن ١٥٩ت املادة نص.. وكذلك 
 يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلـة علـي المـتهم كافيـة أن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق 
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 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

 ملا كان ذلك
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أـمـا وأن تـقـوم النياـبـة بإحاـلـة األوراق إـلـي محكـمـة الجناـيـات  

دون ـتـــوافر ثـمـــة دالـئـــل جدـيـــة أو كافـيـــة عـلـــي صــــحة االتـهـــام 

 .المنسوب إلي المتهم فإن ذلك  يعيب أمر اإلحالة بالبطالن 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

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

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

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

 حقيقـات ، فإنـه يكـون معيبـا ال بتنـاؤه علـي أسـاس فاسـدإلي رواية أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي الت
فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتـداعا للوقـائع بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

  .وانتزاعا لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (
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 ذلك ملا كان 
يتضــح .  وقضــائية علــي أوراق االتهــام الماثــل مــا تقــدم مــن مفــاهيم قانونيــة جملــة وبتطبيــق 

 مــادي معتـبـر عـلـي تواجــد المــتهم األول بمســرح ثـمـة دلـيـلـتـام أنهــا جــاءت خالـيـة تمامــا مــن وبـجـالء 
ـبـل ..  فيـهـا بثـمـة صــورة ـمـن الصــور أو ـسـاهم فيـهـا ـبـأي وســيلة ـمـن الوســائل أو أـنـه اـشـتركالواقـعـة 

بأن هذا االتهـام مبتـور سـنده حيـال المـتهم األول  والثوابت القاطعة علي العكس فقد تعددت الحقائق
 :وذلك لثبوت ما يلي .. مما هو مسند إليه بما يستوجب القضاء ببراءته .. 

 فالثابت أوال 
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 فذلك كله كما أشرنا سلفا 
من صنع خيال ضابط الواقعة ومجرد تخمين ال يقوم علي ثمة سند أو دليل مـن الواقـع أو  

 .القانون أو األوراق 

 كما ثبت ثانيا 
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 عة وبعد مثول اjني عليهم األرب
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 فقد جاء يف أقواله أمام النيابة العامة 
وفي محاولـة لـرأب الصـدع .. مقررا ببهتان تلك المزاعم المسطرة بالمحضر المؤرخ ؟؟؟؟؟  

ـاقي جــاء ا.. ومعالجــة التـنـاقض والتضــارب أـنـف اـلـذكر  ـأن المــتهم األول أوهــم ـب لضــابط لـيـزعم ـب

ـيهم  ـي عـل ـه عـلـي خــالف مــع المجـن ـة يائســة مــن الضــابط .. المتهمــين بأـن وهــذا ـبـال شــك محاوـل

ـهـذا باإلضــافة إـلـي أـنـه زـعـم بأـنـه .. لمحاوـلـة ـعـالج ـمـا ـهـوي فـيـه ـمـن بهـتـان ومخالـفـة للحقيـقـة 

اق تماما مما يدل علي وجـود توصل إلي ذلك من خالل تحريات تكميلية علي الرغم من خلو األور

 .ثمة تحريات تكميلية وهو ما يؤكد عدم صحة ما يزعمه هذا الضابط 

 كما ثبت ثالثا 
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 وعلي فرض صحة أقواهلما 

 وعلي فرض صحة التعويل عليها 

 فقد ثبت زورها وبهتانها 
.. حيــث زعــم المتهمــان المــذكوران بــأن معلومــة الخالفــات بــين المــتهم والمجنــي علــيهم  

ـفـي ـحـين ـيـزعم الضــابط بأـنـه أوـهـم ـبـاقي المتهـمـين ـبـأن ثـمـة .. مؤـكـده وـكـال منهـمـا يعلـمـان بـهـا 

 .وهو ما لم يأت علي لسان المتهمان المستقي من أقوالهما هذه المزاعم .. الفات خ

 كما أن الثابت رابعا 
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 عاد وقرر صراحة 
ـم يســبق ـلـه مقابلـتـه أو التعامــل مـعـه م األول ـنـه ال يـعـرف المــتهأب  ـه .. وـل ـم بأـن فكـيـف عـل

 !.القائم بالتحريض علي الواقعة ؟؟

 وأيضا ثبت خامسا
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 كما ثبت سادسا  
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 كما ثبت سابعا
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 إذ ثبت بهتان هذا اهلراء الذي ال يعدو أن يكون 

 حماولة إللصاق االتهام باملتهم األول علي خالف احلقيقة والواقع 

 وإظهاره مبظهر املنتقم والثائر حلقه 
ـكـان يرـمـي إـلـي ) مرتكـبـي الواقـعـة(ـفـي حــين أـقـر ـبـاقي المتهـمـين أن االتـفـاق فيـمـا بـيـنهم  

من قيام بعـض المتهمـين .. أدل علي ذلك وليس .. لة السرقة بالتساوي فيما بينهم اقتسام حصي

/ لشـخص يـدعي ) وزن واحـد كيلـو جـرام منهـا(بالتصرف فعال فـي بعـض المصـوغات المسـروقة 

.. فـإذا كـان االتفـاق علـي عـدم المسـاس بالمسـروقات ..  ألف جنيـه ١٦٥مقابل مبلغ .. ؟؟؟؟؟ 

) الـمـتهم الراـبـع(؟؟؟؟؟ / ولـمـاذا ـتـم الســعي وراء الـمـتهم ! الكمـيـة ؟فلـمـاذا ـتـم التصــرف ـفـي هــذه 

 .ليتولى تصريف المسروقات

 كل ذلك يؤكد
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 اثامنكما ثبت 
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 ذلك أن الثابت 
أنـهـم ـقـاموا بتوزـيـع األدوار ) مرتكـبـي الواقعـة المعترـفـون بـهـا(ن أـقـوال المتهـمـين الـبـاقين مـ 

عـلـي أنفســهم فمــنهم ـمـن ـتـولي مراقـبـة الحــانوت محــل جريمــة الســرقة ، وـمـنهم مــن عـمـل عـلـي 

تجهيـز السـيارات التـي ستسـتعمل ـفـي السـرقة ، ومـنهم مـن ـتـولي تـدبير األسـلحة المسـتعملة ـفـي 

 .الواقعة 

 وا واعرتفوا صراحة كما أقر

ـبــــأن ذـلــــك كـلــــه ـكــــان ـيــــتم تـحــــت إـشــــراف ومتابـعــــة ـمــــن 
 )الحادي عشر (؟؟؟؟؟و) التاسع (؟؟؟؟؟/المتهمان

 وهو األمر الذي يؤكد 
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 عاتاسكما ثبت 

���������������V�
�!���Bو�5�t!��Dn	���אcول��و��4	"+د�5!�.�א#�	���
אD"Fאم�و)+د���Eدא���wو�
����������h3iא�<$�S�j�O:א��H3א(�..���������������
���w;و������w3"
�� ��4�Z5;���2��&�و�Z�&�F��z�1��D� w

�����F;����F����H..�א5�67!������=	F���L T�{�����'
م� 	�..����������.!5�Q����&F��V5�;Iw
�����"����!��
�Vא#,3و2���و�/�H.9�..����������"2א�+א��O:3�
�V
�Ec�m'
�&F��z1YT���t%

���O:�Z�Q� 
�..�;����H!	&���$>�א�+א2"��®!��و:==	F���L T�&!%א�$Sو.�

 والثابت عاشرا 



 

 
 

١١٧

و;����!	�������ن���ن�*����	�מ�������..��5!���������*ن�!	מ�
 ن�א	#�ط��&
(�����..�*ن�א	�&3מ�א;ول�����

���7��מ�����E
����א	�&��3ن�(و;���	�س�	��%وא
ق���..���&���د�&و�������..�و*���א
�ض�א	�د����)�

������%1�
��������..�<	���%מ�א	#�ط��!�5)
دو�����*ن��4	�מ�
� ن�א	��&3מ���������..��%&%1�א�!ن�%
�Eא	

��	'

�א7ن�א&�3מ�>�����	�������
�.א	(�د$�!#���د��د�	��وزج�

ت احلادي عشر والثاب
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 والثابت أخريا

ما يقطع الشك باليقين مـن األقـوال المسـتقاة مـن أقـوال       و
المتهمين ذاتهم الذين أدلوا بها بتحقيقات النيابة والتي كشـفت 

حينمــا ) الحــادي عشــر (؟؟؟؟؟/ عــن زيــف مــا يدعيــه المــتهم 
أن اتفاقــه مــع ) ١٧٢ص (قــرر فــي أقوالــه بتحقيقــات النيابــة 

وـقـد  .. الـمـتهم األول عـلـي ســرقة المـحـل ـكـان مـنـذ عشــرة أـيـام
تعارض هذا المتهم مع المـتهم الثـامن فـي أقوالـه مـع مـا أدلـي 

 :به وذلك علي النحو التالي 
 

 



 

 
 

١١٨

 أن صـاحب فكـرة )١٢١ص (م النيابة العامـة أماأقر  .. ؟؟؟؟؟/ أن املتهم الثامن  

 :سرقة احملل هما 

5�3(���؟؟؟؟؟� −�Eدeא���	א#�(�
 )�א#	���א�	�4(���؟؟؟؟؟� −

ا يراقبــان المحــل منــذ أربعــة أشــهر ســابقة علــي وأنهمــا كانــ

/ علي زور وبهتـان أقـوال المـدعو .. وهذا دليل قاطع .. الواقعة 

) ١٧٢ص(حينمـا زعـم فـي أقوالـه ) المتهم الحادي عشـر (؟؟؟؟؟

بأن اتفاقه مـع المـتهم األول علـي سـرقة المحـل كـان منـذ عشـرة 

ـام  ـام فـقـط ســابقة.. أـي  عـلـي فكـيـف يـكـون االتـفـاق مــن عشــرة أـي
ـفـي  حــين أـنـه وـبـاقي المتهمــين يراقـبـون المحــل مـنـذ .. الواقـعـة 

 !.أربعة أشهر ؟
E%)س�+ذא���	�

�������V
�Y�א���	�32א#���Q�/..�؟؟؟؟؟�������م��,���23ذאو�+א�א� ���/���F>��
�!+א��Aذ�?��,��R1א��;��������������w���F��ZU�1T3 :�3�9�Q12�Qא�

���������� L'#م�א�د��������Q..�א7و��Kא#=	+/���وز/��ITא��$�Sو����N�2�
����H!��א#��	���אcول���+א2"��������=	F��..��^t�	��#א�Q��O��f1��4ذ�U

א¬��VT3א� �م���,��E��3�9�Q12��23ن�א�`���5<ن�א#�	���אcول������������
����������¡� wم��T��K3�5�Q12���O:5!.�א����v3/�..������jو$�O
�S+��2+ل�

����
P�m�B��Mdول����������..�وcא���	ع���!��א#��L Fא�f]و�D% T�{

���$>�א�+א2"��P.�

�



 

 
 

١١٩

 ا كان ذلك مل
وعلي الرغم من انعدام وجود ثمة دالئل كافية علـي المـتهم األول ، .. ومن جملة ما تقدم 

إال أن النيابـة .. بل ثبوت أكثر من دليـل جـازم بانقطـاع صـلة المـتهم األول بهـذه الواقعـة برمتهـا 

مـر الـذي يؤكـد وهـو األ.. العامة قد خالفت القانون وأقامت ضده هذا االتهام دونما سند أو دليـل 

.. وبـمـا ال ـيـدع مـجـاال للـشـك ـبـبطالن أـمـر اإلحاـلـة فيـمـا تضــمنه ـمـن ـمـزاعم ـفـي ـحـق ـهـذا الـمـتهم 

 .الذي يجدر وبحق براءته مما هو مسند إليه 

وبطـالن ) بعد تسـليمه نفسـه(القرار بالقبض علي املتهم األول بطالن  : الثانيالوجه 

م مثـة دالئـل كافيـة يف حقـه قرار حبسه علي ذمة هذه القضـية ، وذلـك النعـدا

تشري إيل اشرتاكه يف الواقعة بأي صورة من الصـور والسـتمرار احتجـاز املـتهم 

 .أكثر من مثانية وأربعني ساعة دون عرض علي النيابة العامة 

  من الدستور املصري علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 

ن�،�و���Z+ز�א#,��س������،�و:!	��`م�����,FU�Q��O��f��/����
�א�Dو�����א�3Oא
��	T�و°�
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  علي أن ٥٤/١كما نصت املادة 
الحرـيـة الشخصــية ـحـق طبيـعـي ، وـهـي مصــونة ال تـمـس ، وفيـمـا ـعـدا حاـلـة التـلـبس ، ال  

يـجـوز الـقـبض عـلـي أـحـد ، وال تفتيشــه ، أو حبســه ، أو تقيـيـد حريـتـه ـبـأي قـيـد إال ـبـأمر قضــائي 

 .مسبب يستلزمه التحقيق 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠ت املادة فقد نص.. ونفاذ لذلك 
ال يـجـــوز الـقـــبض عـلـــي أي إنـســـان أو حبـســـه إال ـبـــأمر ـمـــن الـســـلطات 

المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامـة اإلنسـان 

 .، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 

 هذا ومن خالل النص الدستوري أنف الذكر 

 ت اجلنائية ونص اإلجراءا
�	�N�9+�א�*ن�<��א�Jא	�
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 ملا كان ذلك 
ـد اســتوجب للـقـبض وبمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن المشــرع وحـيـث أن الثاـبـت   علــي المــتهم ـق

وقوية تشير إلي ارتكابه واقعة تسـتوجب معاقبـة المـتهم  أن تتوافر في حقه دالئل كافية وتقييد حريته
أما إذا لم تتوافر تلك الدالئل الكافيـة فـال يجـوز القـبض علـي المـتهم أو تقييـد  .. اومؤاخذته عليهـ

 .ٕواذا تم ذلك كان هذا اإلجراء باطل ومعيب .. حريته 

 وهذا عني ما شاب اإلجراءات التي متت مع املتهم األول 
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  نأجراءات اجلنائية على إل ق قانون ا٣٦قد نصت املادة ف
ـلـم ـيـأت ٕاذا وط ، ووال الـمـتهم المضـبقـ أأن يـسـمع ـفـورا الضـبط القضـائي يجـب عـلـى ـمـأمور

يجـب علـى النيابـة والمختصة لى النيابة العامة إ في مدي أربعة وعشرين ساعة يبرئه ، يرسله بما

 .سراحه إطالق ليه أو قبض عم تأمر بالث  ساعة في ظرف أربع وعشرينأن تستجوبهالعامة 

 وحيث كان ما تقدم
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 ال أن هذا الضابطإ
وال هـذا المـتهم فـورا ، وال مـن حيـث قال من حيث سماع أ... لم يعمل على تنفيذ القانون 

ـلـى إبـل أـنـه لـم يرـسـله ...  خـالل ـمـدة أقصـاها أربـعـة وعشـرين ـسـاعة ـلـى النيابـة العاـمـةإرسـاله إ

 بـال شـك مخالفـة اوهـذ...  أي بعد مـا يزيـد علـى ثمانيـة وأربعـون سـاعة ؟؟؟؟؟ال بتاريخ إالنيابة 

 .  ول ألجراءات المتخذة حيال المتهم ااإلتبطل تلك صارخة للقانون 

  ثانيا 

��א	����4	מ��������ل�
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 النقض على أن حكام ت أتر هذا املقام توايفو
جـراءات الجنائيـة المعـدلتان ال تجيـز إل من قانون ا٣٥ ، ٣٤ ، وكانت المادتان لما كان ذلك

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يـقـبض عـلـى المــتهم الحاضــر إال ـفـي أحــوال التـلـبس بالجناـيـات والجــنح 
 ، وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية على اتهامـهالمعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشـهر 

 مــأمور الضــبط القضــائي مــن قـيـام الجريمــة بمشــاهدتها المـقـرر أن حاـلـة التـلـبس تســتوجب أن يتحـقـق
بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه ، وال يغنيــه عــن ذلــك تلقــي نبأهــا عــن طريــق النقــل مــن الغيــر 

 .شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها 
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 مـن أنهـا قـد خلـت...  ، ومـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل وكـان الثابـت مـن جملـة مـا تقـدم

تراكه فيـه شـ واه لـه أو مسـاهمتهتيانأو إول ألسبة االتهام للمـتهم الي نإم يشير زثمة دليل قاطع وجا
 ـهـذه ذـمـةورـغـم ذـلـك كـلـه تـقـرر النياـبـة العاـمـة حبـسـه احتياطـيـا عـلـى ...  صــوره مــن الصــور يـبـأ

... جـراءات النيابـة عليـه إلجراء باطل وقرار معيب تبطل بالتبعية له كافة اإوذلك في ... القضية 

ليـه والمخالفـة للحقيقـة بـال سـند إمـا هـو مسـند مول ألراءة المـتهم ابـبمعه القضاء جدر وهو ما ي

  .ةوبإجراءات معيب

شـهود (عليهم األربعـة انهيار مثة دليل قد يستمد من أقوال اjني :  وجه الثالثال

ول الذي مل يثبـت يف حقـه مثـة أليف شأن اتهام املتهم ا) ثبات األربعة األوائلإلا

... أن الثابـت رتاكه يف الواقعة ، بل شيل اإ يشري فهخالو أفعل مادي أو معنوي 

وجـود عـدم ربعة دليل قاطع على براءتـه إلقـرارهم بألوال هؤالء الشهود اقن أأ

 .مثة خالفات أو معرفه سابقة معه 

 حيث تواترت أحكام النقض على أن 
 أن يغيـر وجـه ومـن شـأن ذلـك لـو صـح إذا كان الـدفاع قـد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات

 ه بنفسـهايـكـان لزامـا علـى المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجر ، ى فـي الـدعوالرأي
مسـكت عـن أأمـا وقـد  بمـا يدحضـه إن هـي رأت طرحـه ، أو ترد عليـهلي غاية األمر منه ، إبلوغا 

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

 .من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض عليه 

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

 



 

 
 

١٢٣

 كما قضي بأن 
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 )١٢/٦/٢٠١٤ جلسة – ق ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ جلسة – ق ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
باســم المــتهم الــزج اثــل أن ســات االتهــام المبحــداث ومالأوواقعــات  مــن خــالل وكــان الثابــت

 راكه فـي السـطو علـىشـت أنـه حمـل سـالح نـاري أو غيـره وازعمبلم يكن هذا االتهـام براثن  في الماثل
ــم يـكــن    الخـــاص ـبــالمجني عـلــيهم ، الحـــانوت ممـــا زعم أـنــه قـــاد ســـيارة أو دراجـــة بخارـيــة ـبــ كمـــا ـل

ـم يـكـنلواقعــة ، فــي ااســتعملت  صــابة إحــداث إ عـلـيهم أو مجـنـيي مــن اله عـلـى أـئـزعم اعتداـبـ كـمـا ـل
ـم يكــن ، ؟؟؟؟؟؟/ المجنــي عليــه  والمشــغوالت الذهبيــة أو حــاول غات زعم أنــه ســرق المصــوبــ كمــا ـل

 .الماديةهذه األفعال أي شيء من .......... بيعها أو 

 بل أن
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 السيما وأن الثابت 
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 ملا كان ذلك
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 ؤكد وبيقني ييمر الذألفهو ا
... ول قـد انهـار وتسـاقط ألأن مبنى االتهام الماثـل فـي حـق المـتهم ا

ذا لم يكن هناك ثمـة ٕاذا لم يكن هناك خالفات ، وال قصد االتهام ، وإف

ذن إفلـمـاذا ... ول ألفائـدة أو مصــلحة أو عاـئـد سـتعود عـلـي الـمـتهم ا

 . على ارتكاب الواقعة وناقبلاسيقوم بتحريض المتهمون 

 مدن يستأالدليل الذي ميكن ما هو ف... ن ناحية أخري مو

 !!ول ؟؟؟ألمن أقوال اjني عليه ويصلح سندا إلدانة املتهم ا
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١٢٥

  وجه الرابع ال 

 واملسـطر – املزعوم إجرائهـا –مثة دليل قد يستمد من حتريات املباحث بطالن 

وذلك لتهاترها وتناقضها يف حق املتهم األول .. ؟؟؟؟ ؟؟/ حمضرها مبعرفة املقدم 

مبـا .. ، ومبناها حمض افرتاض وختمني غري قائمني علـي معلومـات أو حقـائق 

 .جيعلها جمرد رأي خيالف احلقيقة مبدي من حمررها 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
التحريـات باعتبارهـا معـززه علـي أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  

إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينهـا علـي الواقعـة من أدلـة ، لما ساقته 

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .يانه فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بالطاعنين ، 

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

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة  

قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت لتهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه أو دليال أساسيا علي ثبوت ا

فــإن الحكــم فــي حــق الطــاعن علــي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــري ، الجريمــة 

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

 .القصور والفساد في االستدالل استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه ب

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

 وقضي كذلك بأن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (
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 ملا كان ذلك 
؟؟؟؟؟ بـتـاريخ أـنـه ـبـرغم أن الواقـعـة ـحـدثت  .. ـمـن خــالل أوراق االتهــام الماـثـلوـكـان الثاـبـت 

وفي كـل محضـر .. تحريات  ألكثر من محضر أسماه محضر ؟؟؟؟؟؟/ لمقدم السيد اوبرغم تحرير 
إال أنـه وحتـى تـاريخ ؟؟؟؟؟ لـم  .. مـن مرتكبـي الواقعـة يزعم أنـه توصـل إلـي شـخص أو أكثـر كـان

 .يشر من قريب أو بعيد إلي اشتراك المتهم األول في الواقعة أو إتيانه ألي من أفعالها المادية 

 سند من الواقع أو القانون إال أنه فجأة وبال أي 
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��V;ل�:,�3IBt!��<MLא# �¨�؟؟؟؟؟��9
��������'Sא�+א2"��א�3א�A�^t�	#2.�א���
�..�����������O:5!.�א����IT3B	م��2�&F���5`��..���V�
�&�Fو�

�jא�+א2"��O:א���L���TD 	���SD5�.���F�A=+���4א�=�K3Oو4

 علي ادعاء مكذوب وذلك كله بناء 

ــين المـــتهم األول   ــات فيمـــا ـب ــأن ثمـــة خالـف ــزعم ـب وهـــو اـل

تجعله يحمل لهم ضغينة ويرغب في االنتقام .. والمجني عليه 

 .منهم 
 أي أن الواقعة برمتها أساسها االنتقام 

 خلالفات سابقة فيما بني املتهم األول واjني عليهم 
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 وال يقدح يف ذلك 
ـمــن أن تحرياـتــه .. ـمــا زعـمــه الضـــابط الـمــذكور ـمــن ـخــالل أقواـلــه أـمــام النياـبــة العاـمــة  



 

 
 

١٢٧

التكميلية أشارت إلي أن المتهم األول أوهم بـاقي المتهمـين بوجـود تلـك الخالفـات المزعومـة بينـه 

 . عليهموبين المجني

 وهو أمر بال شك معدوم الصحة والسند 

 ومل يقصد منه قائله 
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 ضف إيل مجلة ما تقدمأ
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 ل منذ أربعة أشهر وأنهم يراقبون احمل

وأنهــم حــاولوا القـيـام بالســرقة قـبـل شــهر مــن ـتـاريخ ارتكابهــا إال  

 .أنهم فشلوا آنذاك بسبب وجود زحام بمكان الحانوت 
 وهذا كله يؤكد 
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 ملا كان ذلك 
وحيث أن بـاقي أدلـة الثبـوت المسـاقة مـن النيابـة العامـة تأكيـدا علـي صـحة 

ـقـد عجـزت عـن إثباـتـه فـي حـق الـمـتهم .. االتهـام فـي ـحـق جميـع المتهمـين 



 

 
 

١٢٨

األمـر الـذي يؤكـد بـأن .. أن تكون أدلة سـائغة تبـرر إدانتـه األول وال تصلح 

تعويـل علـي تلـك األدلـة للقـول بنسـبة النيابة العامة قد جانبها الصواب فـي ال

هذا االتهام للمتهم األول ، كما يتضح من خالل قائمة األدلـة أنهـا لـم تفطـن 

؟؟؟؟؟؟ توصــل / لصــحيح واقـعـات الـتـداعي وذـلـك حـيـث زعـمـت ـبـأن الضــابط 

 .للقبض علي المتهمين من األول حتى السابع 

  أن الثابت باألوراق يف حني
ام بتسليم نفسه ولم يتم القبض عليه بمعرفة الضابط المذكور ن المتهم األول هو من قأ 
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املرفـق بـأوراق الـدعوى ودفـاع بـاقي ير الفحص الفني من تقرثبت : امس وجه اخلال

 .املتهمني أمام احملكمة انقطاع صلة املتهم األول بالواقعة حمل االتهام 
من ضمن المستندات المرفقة بأوراق االتهام اسطوانتين مدمجتين وتم تفريعهما لبيـان الصـور  

لمــــأخوذة للمتهمــــين وثبــــت بعــــد إتمــــام عمليــــة المضــــاهاة لصــــور الموجــــودة بــــداخلها علــــي الصــــور ا
المتهمين تبين اتفاق الشكل العام لصور المتهمين الثاني ، والثالث ، والخـامس ، والسـابع ، والتاسـع 

 . ، والعاشر 
وتعــذر إجـــراء المضــاهاة ـبــين صــور ـبــاقي المتهمــين وـبــين صــور ـبــاقي األشــخاص اآلخـــرين 

 .لعدم ظهور المالح الوصفية الظاهرين في مقطع الفيديو 

 وهو األمر الذي يبني منه 
أن تـلـك الصــور تخــص المتهمــين الـثـاني ، والثاـلـث ، والخــامس ، الســابع ، والتاســع والعاشــر  

وليس من ضمن هؤالء المتهمين أي صور للمتهم األول سواء في مقطع الفيديو أو الصـور التـي .. 
 .تمت عملية المضاهاة عليها 

ليل الفنـــي أيضـــا عـــدم صـــحة االتهـــام المســـند للمـــتهم األول وبراءتـــه مـــن التهمـــة ويتأكـــد بالـــد
 .المسندة إليه

 



 

 
 

١٢٩

 ا بعرضه علي عدالة اهليئة املوقرة نومما سبق وأن تشرف
وـقــد .. فإنــه يـبــين وبحـــق ويقــين ـمــن أن الـمــتهم األول منبــت الصـــلة تماـمــا عــن هـــذه الواقـعــة 

ولـعـل أبـلـغ دلـيـل عـلـي .. ته مــن االتـهـام المنســوب إلـيـه تـعـددت األدـلـة واـلـدالئل الـتـي تؤـكـد ـبـراءة ســاح
بمــا .. ذلــك هــو أقــوال المتهمــين علــي النحــو الســالف ذكــره والمجنــي علــيهم الــذين لــم يتعرفــوا عليــه 

وفضــال عــن ذلــك فــإن المــتهم األول يتقــدم بعــدد مــن حــوافظ المســتندات .. يـنـاقض تحريــات مجريهــا 
 :من خالل الحقائق التالية التي تؤكد مصداقية دفاعه والتي نطرحها 

 إذ طويت احلافظة األويل علي : احلقيقة األويل 
صــورة ضــوئية مــن بطاقــة الــرقم القــومي الخاصــة بــالمتهم األول يبــين منهــا أنــه مقــيم بناحيــة 

 خالف ما زعمه ضابط التحريـات المقـدم – محافظة ؟؟؟؟؟ – مركز ؟؟؟؟؟ – عزبة ؟؟؟؟؟ –؟؟؟؟؟ 
 – محافظـــة ؟؟؟؟؟ – مرـكــز ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ ـمــن أن الـمــتهم مـقــيم ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ بمحضـــره الـمــؤرخ/ 

ومقتضــي ذـلـك عــدم صــحة هــذه التحرـيـات ذـلـك أن الخطــأ ـفـي اســم المــتهم أو مهنـتـه أو محــل إقامـتـه 
يؤكـــد عـــدم صـــحة التحرـيــات الـتــي ـلــو كانـــت أجرـيــت فعـــال أو كاـنــت نـتــاج تحـــري حقيقـــي الســـتطاع 

حيح وهو ما يؤكد وجوب استدعاء ضابط التحريـات لسـؤاله مجريها التوصل لمحل إقامة المتهم الص
أضـف إلـي ذلـك أن الثابـت مـن مطالعـة .. في هذا الخصوص وصـوال إلبطـال تحريـه ومـا نـتج عنـه 

 وقـد كـان المـتهم ٢٠١٧بطاقة الرقم القومي المقدم صورتها طي هذه الحافظة أنها سارية حتـى عـام 
تــاريخ ؟؟؟؟؟ ليقــوم بتســليم نفســه وال يعقــل أن يتوجــه يحملهــا حــال توجهــه إلــي قســم شــرطة األهــرام ب

المــتهم للقســم لتســليم نفســه دون أن يكــون حــامال بطاقــة الــرقم القــومي الخاصــة بــه ومــع ذلــك تعمــد 
ضــابط الواقعــة عــرض المــتهم علــي النيابــة دون أن تكــون بطاقتــه الشخصــية رفقــة محضــر العــرض 

 له أن عنوان المتهم في البطاقة خـالف عنوانـه ويتجلى سبب ذلك في أمرين األول أن الضابط تبين
الــذي أثبتــه فــي تحرياتــه ممــا حــداه لمحاولــة إخفــاء هــذه المعلومــة حتــى يســتر العيــب الواضــح الــذي 
شاب تحريه والثاني أنه أثبت في المحضر الذي حرره إثباتا لحضـور المـتهم مـن تلقـاء نفسـه وتسـليم 

 به في محاولـة يائسـة إلثبـات أن للمـتهم أكثـر مـن محـل نفسه أثبت فيه عنوان ثالث ال عالقة للمتهم
 .إقامة وتأكيدا علي عدم إجراء هذا الضابط لثمة تحري حقيقي أصال 

 ة الثانية علي ظبينما طويت احلاف: احلقيقة الثانية 
عــدد مــن فــواتير شــراء أعــالف مواشــي تفيــد شــراء المــتهم هــذه األعــالف للمواشــي التــي يقــوم 

نظـــرا لكونـــه أحـــد كـبـــار تجـــار الموشـــي فـــي محافظـــة ؟؟؟؟؟ ومـــن أكـبـــر ..  فيهـــا بتربيتهـــا واالتجـــار



 

 
 

١٣٠

يضـاف إلـي ذلـك .. عائالتها وليس في حاجه إلي المـال حتـى يقـوم بسـرقته أو االشـتراك فـي سـرقته 
أنه لم يقدم في األوراق ثمة دليل يفيـد اشـتراك المـتهم فـي الواقعـة أو تداخلـه فـي ارتكابهـا سـوي أقـوال 

وقصـــرت ادعـــاءاتهم عـلــي أن المـــتهم أـبــدي .. ن والـتــي جـــاءت متضـــاربة فيمـــا بينهـــا بعـــض المتهمـــي
الفكرة دون أن ينسب له ثمة فعل مادي من األفعال التـي تعـد فـي حكـم القـانون مـن أفعـال االشـتراك 

وحيث ثبت من أوراق الدعوى أن المـتهم األول لـم يكـن متواجـدا وقـت اتفـاق بـاقي المتهمـين علـي .. 
أي قبـل التـاريخ .. فضال عن إقرارهم بأن التخطيط للواقعة كان منـذ أربعـة أشـهر .. قعة ارتكاب الوا

الذي زعم فيه المتهمين أن المتهم األول اتفق معهم علـي ارتكـاب الواقعـة انتقامـا مـن المجنـي علـيهم 
 وقد تأكد كذب هذه المقولـة ممـا شـهد بـه المجنـي علـيهم مـن عـدم وجـود ثمـة خالفـات بيـنهم وبـين.. 

المتهم األول بل وقرروا بعدم وجود سابق معرفة بيـنهم وهـو مـا يقطـع بعـدم صـحة التحريـات المجـراه 
بمعرفة ضابط الواقعة وهو ما يلزم معه استدعاؤه ومواجهته بأقوال المتهمين والمجنـي علـيهم وسـؤاله 

 عــاد ليـقـرر عــن ســبب تغيـيـر أقواـلـه بعــدما أكــد بوجــود خالـفـات ـبـين المــتهم األول والمجـنـي عـلـيهم ـثـم
بعــدم وجــود خالفــات فــي تـنـاقض يؤكــد أن تحرياـتـه مكتبـيـة وـلـم تكــن نـتـاج تحــري حقيقــي عـلـي أرض 
الواقع بل كانت مجرد ترديد لألقوال التـي ألقيـت علـي لسـان بـاقي المتهمـين وهـو مـا يتأكـد معـه عـدم 

 .صحة ما نسب للمتهم األول 

 ثالثة علي فضال عن ذلك فقد طويت احلافظة ال: احلقيقة الثالثة 
توثيــق ) أ (  حــرف ٢٠١٦ لســنة ٢٤٦١ تحــت رقــم – أصــل إقــرار موثــق بالشــهر العقــاري

المـتهم المقـيم بـذات محـل سـكن  ..  ؟؟؟؟؟/السيد   والثابت من خالله شهادة  .. ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟
  .؟؟؟؟؟ قرية – ؟؟؟؟؟ مركز – ؟؟؟؟؟بمدينة  .. ؟؟؟؟؟؟/ األول 

 والذي يشهد بأن 
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 ولعل هذا يؤكد وحبق 
 عـبــد الســـالم حـيــال المـــتهم األول واـلــزعم بأـنــه هـــو ؟؟؟؟؟/ أن ادعـــاء المـــتهم الحـــادي عشـــر 
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هــو ادعــاء مكــذوب أنســاق ورائــه ضــابط .. القــائم بتحريضــه وبــاقي المتهمــين علــي ارتكــاب الواقعــة 
 بأن المتهم األول هو المحرض علي الواقعـة لوجـود خالفـات مـع وجعله يزعم تارة .. ؟؟؟؟؟؟/الواقعة

المجني عليهم ، وتارة أخري أن المتهم األول أوهم باقي المتهمين بوجود خالفات ، وهذه كلهـا أمـور 
مغـــايرة للحقيقـــة تســـتوجب علـــي الهيئـــة المـــوقرة اســـتدعاء هـــذا الضـــابط ومناقشـــته حولهـــا وبمواجهتـــه 

 اســـتدعاء الشـــاهد المرفـــق إقـــرار شـــهادته لمناقشـــته أيضـــا إلثبـــات زور بتضـــاربه فـــي أقوالـــه ، وكـــذا
وبهتان هذا االتهام في حق المتهم األول وأن المتهم الحادي عشر زج باسمه فيـه انتقامـا منـه لوجـود 
خالفــات ســابقة بينهمــا ، وكــذا إجـــراء المواجهــة بــين هــذا الضـــابط والشــاهد المرفــق إقــرار شـــهادته ، 

ادي عشر بأقوالـه وسـؤاله عمـا إذا كـان هنـاك خـالف بينـه وبـين المـتهم األول مـن مواجهة المتهم الح
عدمه وعما إذا كان األخير قد تحصل علي أي فائـدة أو نصـيب مـن حصـيلة السـرقة أم أنـه حـرض 
علــي ارتكابهــا انتقاـمــا مــن المجـنــي علــيهم كـمــا زعــم ـكــذبا مــن قـبــل كمــا يســـتوجب اســتدعاء المجـنــي 

بـمـا .. ل المـذكور ولإلقـرار بـعـدم وجـود أي خالفـات بيـنهم وبـين المـتهم األول علـيهم لمـواجهتهم بـأقوا
يقطع بزور وبهتان ما تـم تسـطيره بشـأن المـتهم األول فـي أوراق هـذا االتهـام ، وأنـه تـم الـزج بـه فيهـا 

 ) .المتهم الحادي عشر(أحمد صالح عبد السالم / بناء علي أقوال كيديه وملفقة من المدعو

 وهو األمر 
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 أيضا فقط طويت احلافظة الرابعة علي : احلقيقة الرابعة 
ـرار موـثـقإأصــل   - ؟؟؟؟؟توثيــق ) أ (  ٢٠١٦ لســنة ؟؟؟؟؟ تحــت رقــم –شــهر العقــاري بال ـق

ة البلـد بـذاتًيضـا رفقـه المـتهم أوالمقـيم  ..  ؟؟؟؟؟/هادة السـيدوشالثابت من خالله إقرار  .. ؟؟؟؟؟

 .)؟؟؟؟؟  - ؟؟؟؟؟مركز   -؟؟؟؟؟قرية (

 والذي شهد بأن
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 قرارإومن خالل هذا 
فـهـو ـلـم يخــرج .. الواقعـة محــل هــذا االتهـام ـفـي ول ألاشـتراك الـمـتهم اتصــور يتضـح اســتحالة 

ع مـن القـول بأنـه تقابـل فـإومـن ثـم ..  بلدته لما يقرب من العشرين يوم السابقة علي تسـليم نفسـه من
عـلــى لســـان ـيــأت إال ـلــم .. ور الســـند بـتــهـــو ـقــول م..  المتهمـــين الـمــتهم الحـــادي عشـــر أو غـيــره ـمــن

ي فـ.. همـا نبهتاوورهمـا زعلى نحـو ثبـت  .. )المتهم الحادي عشر( ؟؟؟؟؟/ ضابط الواقعة والمدعو 
فقـد .. ول حـرض علـى الواقعـة لالنتقـام مـن المجنـي علـيهم أل الذي تـم الـزعم فيـه بـأن المـتهم اقتالو

ول وال يعـــرف ألبأنـــه ال خالفـــات تمامـــا بيـــنهم وبـــين المـــتهم ا ذاتهـــم ثبـــت مـــن أقـــوال المجنـــي علـــيهم
 المجـنــي عـلــيهمواســـتدعاء ضـــابط الواقعـــة األمـــر اـلــذي يســـتوجب الطرـفــان بعضـــهما اـلــبعض ، وهـــو 

ة ـفـأين تكميلـيـتحرـيـات ـقـام ـبـإجراء بأـنـه واـئـل لمواجهتهمــا ، وبـيـان ســند الضــابط ـفـي الـقـول ألاألربعــة ا
 جـزمذي الـ.. مصـطفي حسـن /  بما أقر به المتهم الثامن تهوكذا لمواجه.. يات المزعومة تحرتلك ال

يراقبـون المحـل بأنهم حاولوا سرقة المحل ذاته قبـل شـهر مـن الواقعـة ، كمـا أقـر صـراحة بـأنهم كـانوا 
وحيــث قــرر المــتهم الحــادي عشــر أن اتفــاق المــتهم الماثــل .. منــذ أربعــة أشــهر ســابقة علــي الواقعــة 

فهذا يؤكـد يقينـا بعـدم مصـداقية .. علي ارتكاب الوقعة قد تم قبل عشرة أيام فقط ) المخالف للحقيقة(
وهـو مـا يؤكـد بـراءة .. بقة بينهمـا أقواله وأنه حاول الزج بالمتهم األول كيدا وتلفيقا لوجود خالفات سا

 .المتهم مما هو مسند إليه 

  بناء عليه

 يلتمس املتهم األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه  
 وكيل المتهم األول          

 
  المحامي    
 
 
 

 



 

 
 

١٣٣

 محدي خليفة

�א�	
�	�������ض

 شريف محدي خليفة

�א������������	�
��א�	

 ماجستير في القانون التجاري

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 

 

 

 

 

 

 

Hamdy Khalifa 

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif�Hamdy�Khalifa�

Lawyer OF High Court�

Master's degree in Commercial Law 

Hertfordshire university )England( 

 حمكمة جنايات اجليزة 

 جنايات ؟؟؟؟؟ 

 الدائرة ؟؟؟؟؟ جنايات 

 

�	د��ع���د��������ذ

��������������ن�

 

 متهم ثالث           /السيد 

 

 ضـــــد 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 

������ ؟؟؟؟؟؟ 	%�� ؟؟؟؟؟؟ وذ	�����א	�������מ���؟؟؟؟؟؟

�و�Eא	��ز� ؟؟؟؟؟؟ 	%�� ؟؟؟؟؟؟ א	���د��
��מ���	  

%	���+�N�  ؟؟؟؟؟؟ �א	�(دد�	

 
 Egypt – 56 Syria Street - engineers – Giza  -      الجيزة– المھندسين –شارع سوريا  ٥٦ –ر مص

Mobile : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢:موبايل
 Fax : 0020233359970 Tel : 0020233359996 ٠٠٢٠٢٣٣٣٥٩٩٧٠: فاكس  ٠٠٢٠٢٣٣٣٥٩٩٩٦: تليفون 

Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comريد ا&لكترونيلب ا 

 com.HamdyKhalifa.www  :ك 



 

 
 

١٣٤

�وع����������א	�و�

�%$
��������Y�א���	ع�א#+wع�ودwD��K3�/؟؟؟؟؟؟���..������S�s�&:H5!.��3א�KD% #وא���D'�,
�+

��-,��3�Cون��<Dv���2م��
�Vא:��&��U�..��S�

�.)���&3מ�*ول(���؟؟؟؟؟؟ �

�.)��&3מ��7ن(���؟؟؟؟؟؟ �

�(���؟؟؟؟؟؟ �
��.)�&3מ��א

��.)�&3מ�,��س(���؟؟؟؟؟؟ �

�.)���&3מ�%�دس(���؟؟؟؟؟؟ �

������������������V�5د����
��3א�/����א���z��9�b��ن�א;L1�و)&�א�"+א��وא���'tI	
�K3%$#א�<$Sو
A��
���א�'����א�"Y�א���	א#�f/�)Q2c5!.�א..�(�.�	�م�%�:Zوو�(�א�D�2�H(���/:�

  محافظة ؟؟؟؟؟؟ –ألنهم في يوم ؟؟؟؟؟؟ بدائرة مركز شرطة ؟؟؟؟؟؟ 

 املتهمني األول وحىت اخلامس 
لترويــع المجنــي القــوة ولوحــوا بــالعنف والتهديــد استعرضــوا وآخــرين مجهــولين  −

وكـان علي مسرح الحادث  من المتواجدين وأيا) المتهم السادس(؟؟؟؟؟؟ / عليه

بقصـد والمساس بحريـة المجنـي علـيهم إلقاء الرعب في أنفسـهم من شأن ذلك 

 فيه جناية القتل العمد والشروعونتج عن ذلـك ترويعهم وفرض السطوة عليهم 

 .موضوع التهمتين التاليتين علي النحو المبين بالتحقيقات 
 عمـــدا مـــع ســـبق ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟/ ليهمـــا  المجنـــي عقتلـــوا وآخـــرين مجهـــولين -١

 فيمـا بيـنهم بـأن وذلـك لخالفـات سـابقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما اإلصرار
 موباعثهم االنتقـام سـعوا إلـيه ونفاذا لمخططهـم طبنجهأعدوا لهذا الغرض سالح ناري 

وباغتوهمــا  لهمــا الشــر ومــا أن الحــا لهــم حـتـى ظفــروا بهمــا  ضــامرينمابمـكـان تواجــده
 قاصـدين – تالي الوصـف –بإطالق أعيرة نارية من السالح الناري الذي كان بحوزتهم 

مــن ذلــك قتلهمــا فأحــدثوا بهمــا اإلصــابات الموصــوفة بتقريــر ؟؟؟؟؟؟ة التشــريحية والتــي 
 .أودت بحياتهما علي النحو المبين بالتحقيقات 

عمــدا مــع ســبق .. ؟؟؟؟؟؟ / شــرعوا وآخــرين مجهــولين فــي قتــل المجنــي عليــه -٢
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 وأعـدوا لهـذا الغـرض السـالح النـاري وبيتـوا النيـة علـي قتلـهاإلصرار بأن عقدوا العزم 
 أطلــق أعيــرة ناريــة قاصــدين مــن ذلــك قتلــه فأحــدثوا بــه ونفــاذا لمخططهــمأنــف البيــان 

اإلصــابات الموصــوفة ـبـالتقرير الطبــي المرفــق بــاألوراق إال أـنـه قــد خــاب أثــر جــريمتهم 
رادتهـــم فيـــه وهـــو مداركـــه المجنـــي عليـــه للعـــالج علـــي النحـــو المبـــين لســـبب ال دخـــل إل

 .بالتحقيقات 

ــاري بغيـــر ـتــرخيص حـــازوا وأحـــرزوا  عـلــي النحـــو المبـــين )طبنجـــه( مششـــخن ســـالح ـن
 .بالتحقيقات 

دون أن يـكـون  مـمـا تســتعمل علـي الســالح الـنـاري ســالف البيـان ـحـازوا وأـحـرزوا ذـخـائر

�.لنحو المبين بالتحقيقات  لهم بحيازته أو إحرازه علي امرخصا
 املتهم السادس 

 ـبـالعنف والتهدـيـد الـقـوة ولوحــوااســتعرض وآخــرين مـتـوفين وآخــرين مجـهـولين  −
وأيــا  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ لترويــع المجنــي علــيهم 

إلـقــاء الرعـــب ـفــي وـكــان ـمــن شـــأن ذـلــك عـلــي مســـرح الحـــادث  ـمــن المتواجـــدين
 ة المجنــي علــيهم بقصــد تــرويعهم وفــرض الســطوة علــيهموالمســاس بحريــأنفســهم 

 التهمتين التـاليتين علـي  موضوع فيهقتل العمد والشروعونتج عن ذلك جناية ال
 .النحو المبين بالتحقيقات 

ـبـأن  عمـدا ـمـع ســبق اإلصــرار ؟؟؟؟؟؟/  المجـنـي علـيـه قـتـل وآـخـرين مجـهـولين -١

بـأن أعـدوا بقة فيما بيـنهم وذلك لخالفات سا علي قتله بيتوا النية وعقدوا العزم

وبــاعثهم االنتقــام  ونفــاذا لمخططهــم " بندقيــة آليــة"  لهــذا الغــرض ســالح نــاري
ســعوا إلـيـه بمكــان تواجــده ضــامرين لهــم الشــر ومــا أن الح لهــم حـتـى ظـفـروا ـبـه 

 تــالي –وبــاغتوه بــإطالق أعيــرة ناريــة مــن الســالح النــاري الــذي كــان بحــوزتهم 
فأحـــدثوا ـبــه اإلصـــابات الموصـــوفة بتقرـيــر  قاصـــدين مـــن ذـلــك قتـلــه –الوصـــف 

 .ة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات ؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟  / م وآخرين فـي قتـل المجنـي علـيهشرع -٢

عمدا مع سبق اإلصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتلهم وأعدوا لهـذا .. 
 ناريـــة ونفـــاذا لمخططهـــم أطلـــق أعيـــرةلنـــاري أنـــف البيـــان الغـــرض الســـالح ا
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وكـذا  ة اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبيم فأحدثوا بهمقاصدين من ذلك قتله
تقــارير الطــب الشــرعي المــرفقين ـبـاألوراق إال أـنـه خــاب أـثـر جــريمتهم لســبب ال 

 للـعـــالج علـــي النحـــو المـبـــين مرادتهـــم فيـــه وهــــو مداركـــه المجنـــي علـــيهدخـــل إل
 .لتحقيقات با

اإلصـابات ؟؟؟؟؟؟ عمـدا مـع سـبق اإلصـرار / وآخـرين بـالمجني عليـه أحدث  −٣
الموصــوفة بتقرـيـر الطــب الشــرعي المرـفـق ـبـأن أطلـقـوا صــوبه واـبـال مــن األعـيـرة 

والتـي إصـابته احـدها بـالرأس  – محل االتهـام التـالي –النارية من سالحا ناريا 

والصـدغية  الجبهـة اليمنـي ترتب عليها عاهة مستديمة تمثلت في فقد بعظـام
علـــــي النحـــــو المـبـــــين %) ١٠٠(والجداريـــــة اليمنـــــي وتجـــــاوزت العجـــــز الكلـــــي 

�بالتحقيقات 
ـاري زوا وأحــرزواحــا − ـة(مششــخن  ســالح ـن ـة ألـي  ممــا ال يجــوز التــرخيص بحيازتهــا أو )بندقـي

 .إحرازها علي النحو المبين بالتحقيقات 

ــي الســـالح ال − ــاريحـــازوا وأحـــرزوا ذخـــائر ممـــا تســـتعمل عـل  ســـالف البيـــان ممـــا ال يجـــوز ـن
 .الترخيص بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات 

 وبالبناء علي هذه القيود واألوصاف .. هذا 

 املخالفة للحقيقة والواقع واألوراق 
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بالمحضـر المسـتهلة بـداءة .. الماثـل حسـبما أسـفرت عنهـا األوراق تتلخص واقعات االتهام 
ــد ..  صـــباحا ١١,٣٠المـــؤرخ ؟؟؟؟؟؟ الســـاعة  نائـــب مـــأمور مركـــز .. ؟؟؟؟؟؟ / المحـــرر مـــن الراـئ
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 كما نتج عن املشاجرة أيضا إصابة كل من 
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�.=��א#,	�=.��, אل�4 ل��$> 	F;�ط�1I�א� Kد�א�, D/��jאD	Fא�E�و)

 .א��3%$

 وأعيد فتح احملضر بذات التاريخ.. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/ أول  ظهرا مبعرفة املالزم ١الساعة 

 وذلك إلثبات اآلتي 

وبسؤاهلا عن تفصيالت ما حـدث ) سنة١٨ (؟؟؟؟؟؟/ تواجد إحدى اiني عليهم 

 قررت .. 

����t5ول�(؟؟؟؟؟؟��/��<ن�cא���	א#�(����&	���V
�(�#+א9.(%ن����(��z�2+�א��ذא�Aو
�+5D��#ن�א�ع��)�א#��	���א�,��دس�(؟؟؟؟؟؟�/�%������:&��Aא����,��)�� T�..��hو��אد��ن�����t5�3

����t	��9و�1��4�&���!5�¦D��"	T�3���c��3אL������(+��=w�..���&n ��9��&��"
ن�و��5د�و��O#د��א��d�����
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+5D��#؟؟؟؟؟؟�/�وא)�����T�F�/;��4�Q��tن���%�E$�����9 � &��)�..�א�&��"
م�..�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�/�و�� w
+5D#؟؟؟؟؟؟��/�א�..�������������������t5���
��	���Uو��D�/�.��U�Eد���s��T�F�KM5ق��;N���..��VT3��Cو

��S:�
��.؟؟؟؟؟؟ −

 .؟؟؟؟؟؟� −

 .؟؟؟؟؟؟ −

 .؟؟؟؟؟؟� −

 .؟؟؟؟؟؟� −

أـمــام .. الســـاعة التاســـعة صـــباحا ) ؟؟؟؟؟؟(ـبــأن ذـلــك حـــدث ـبــذات الـيــوم .. وأردـفــت قائـلــة 

/ الـمــــدعوهــــو ومـحــــدث إصـــــابتها وأنـهــــا مصــــابة ـفــــي قــــدمها اليمنــــي ، .. جميــــع ـســــكان البلــــدة 
 ووجهـت إليـه االتهـام ..عشـرون متـر وكانت المسـافة بينهمـا تقريبـا ..  مستخدما سالح آلي؟؟؟؟؟؟

كما وجهت االتهام لبـاقي ) علما بأنه سيتضح فيما بعد بأنه توفي إلي رحمة اهللا في ذات المشاجرة(

 .أقاربه السالف ذكرهم 

 )؟؟؟؟؟؟/ املالزم أول (هذا وقد استطرد حمرر احملضر 

  بيانها كالتايل ؟؟؟؟؟؟ه قد وردت إليه تقارير من مستشفي نبأ

  األول التقرير 


�	1,ذ�א;���ن���������؟؟؟؟؟ &����8א	د,ول�..�؟؟؟؟؟؟��/�
�%מ�� �$���و&�מ��..��و(����
�د!��Jط	ق�

�!�ل�א	1(وص�א	6ز���،�و&
�ن�,	و�א	�������ن�*$���و�V	�E�'!_وא	#�א��ن�

  الثاني التقرير 

����4ق�א����6t،����������������)�..�א#	���א#��Q(؟؟؟؟؟؟��/���,���E��F�f�!N�V�
�.F�"T�&�F��^1:و
���39א���U��
����������������D5�3،�
��:<�39�MאT^�א�,�,Tcא�D5,������U��
م�،�p"�T^�א�,ق�،�%,��3

�..��T+
D�3א/.��¸و���5א(�Q�D:ج��.و���+T!&�دون�א4	 3א��/�	&�..�و	

  الثالث التقرير 

طن�����&�د+و��א	(�	���א	�����4،�&�מ�����������������������−؟؟؟؟؟؟��/�
�%מ�� �		�$����
�ن�*���אد!���Jط	�ق�&��
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�..........�....&(و�ل�א	���ض�

  رابعال التقرير 

�����4#'L ����א������6t!��(�א�3%����1،�..�؟؟؟؟؟؟�/����E���F�f��!N�V��
�.F��":����F��^1��:

+����T،�و�	��ج��"t!�����)3א/��&��و�����5د
+����T،�و���D�و�����5אc��y1��'!��)"��v�V��
�.Fو:"��

���eא�QT+�.�

 اخلامس التقرير 
�4����ن�אM'..�؟؟؟؟؟؟/�
�%מ�� ������(����א	��������ن����א	ذ$�&
�ن�*	�
�$���
ط	ق���
�

�.........�א	
طن�،����,�وج�א	ط	����ن�א	3N��،�و&מ�!�ل�א	6زמ�

  عصرا ٣وقد أعيد فتح احملضر بذات التاريخ الساعة 

 ثبت انتقاله أ.. ؟؟؟؟؟؟/ مبعرفة املالزم أول 
جـــود بأنـهــا ســـمعت بوالـتــي أـفــادت .. ؟؟؟؟؟؟ / لســـؤال الســـيدة .. إـلــي مستشـــفي ؟؟؟؟؟ي  

.. لتقصـي األمـر ولـدي خروجهـا مـن منزلهـا .. وبـين عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ) ؟؟؟؟؟؟(بين عائلتهـامشاجرة 
وأضـافت .. مـن مسـافة عشـرين متـر تقريبـا من سالح آلي .. في رجلها اليمني أصيبت بطلق ناري 

 بأن 

.. المـشـكو ـفـي حقـهـم ومـحـدثي إصــابتها ـمـن نـفـس عائلتـهـا  

 !. ؟وأشقائه؟؟؟؟؟؟ /وهم
 ���
و+�ذא�<ن�دل��]�������دل�!	���*ن��(�د�5<'��
�����������������..�א&,�ذ�א	�6زמ���د+מ����و�����������وط	

���!	�3מ��ن�א	�4�	&�ن�+מ�*��אد�!��	�����א	�����.وذ	��و�ق�#�3د��א	�ذو��..�؟؟؟؟؟؟�/�

 قرر باألتي )  سنه٧٧ (؟؟؟؟؟؟/ وبسؤال املتهم املاثل .. هذا 

 �������������& � �9�Vو5!���<ن�����،�&�`'
�A�tnFن�%�&F>�)ول���–؟؟؟؟؟؟��cא���	א#���(������
�3(��	T
����(+��wو�،�K3��nدא�K3(���
���3و)���Dא#cא�.����/��3��w��Dאد�5n!����؟؟؟؟؟؟�،�و���3��EDو)��&��	 

��+5D��#א�V��
�&����U���D��2�^Tو)�����F�^�� !L��/�&nو�����M(�(�&��!(��A�Rא��F&(؟؟؟؟؟؟�و���9 
�6t��א..�q
�VT3�
�V/+א�.�5�.�C�G;,�.�
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 ووجه اتهامه إيل كل من 
 .وطلب اتخاذ الالزم قانونا ضدهم .. ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ �

 وأردف حمرر احملضر أنه .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/ باالستفسار عن حالة 
كما تسلم تقريـر طبـي .. ، وال يمكن اسـتجوابه وحالته سيئة العمليات ، تبين أنه في غرفة  

 ثابت به أنه يعاني من .. ؟؟؟؟؟؟ / باسم

� �א%,3 $�=��� G+	=
�z	=
�A�¨39� �
� ،�E�F� f!N�V5��:F� Vhc
�6t��ق�א
��و)+د����	^��Aא�=�$�وא�,�،�G+	=
�6t��א�K}"O�א.�

&������ط
�����ن��%&��1�#א	��وא�������..�و
�ذא��א	&�����8و�د�<	������ز�א	#��ط��������..�+ذא�� 

��٦١(؟؟؟؟؟؟��/�!ن�(�	����..�א	�%	(��
�	��4د$���%�(������������1د�*���و'ل�
�د!��Jط	ق����$�،�و���4


طن�،�و�ز��:�دא,	���،�و+
�وط�(��د�
�	�دو�������������������������	��
��د��و$����
طن�*د$�<	��&	�
�$���ن�ط	ق�

א	د�و�����،�و&��מ�<����4ش�א	�	
��������و$��&���دמ�	���د��*�
���4ن�د�������و	��ن�א	�����ض�	��מ��������

���E،�و!	��*7��ذ	��&و���<	���(���א		��&�4	��&%�.�

ـي النيابــة العامــة .. هــذا   ـي مستشــفي باوبعــد أن قامــت .. وبعــرض األوراق عـل النتقــال إـل

ثـم انتقلـت .. ؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟، والمرحـوم /  المرحـوم ؟؟؟؟؟ لمعاينـة مـا بهـا مـن جثـامين كـال مـن

 ثم قررت .. ؟؟؟؟؟؟ / إلي مستشفي ؟؟؟؟؟ ، لمعاينة جثمان المرحوم 

− ���'T3/��ز�
�.�U�^
Yiא�Q F.�
− �^
Yi$����3>�א� .�jDFא��RLא��53.��)3א�H؟؟؟؟؟؟�Kא�	
− ���3�
^�U�R 5)3א�H؟؟؟؟؟؟�Kא�	Yiא�VwD��G3�T�. 
− �^�����א#/�V5";م�	4Zא�.�א+T. 
− ��/��א1#T3��R!L:.�

اـلـذي .. ؟؟؟؟؟؟ / المـحـرر بمعرـفـة الراـئـدالـمـؤرخ ؟؟؟؟؟؟ إليـهـا المحضــر  ورد.. وعـقـب ذـلـك  
ـذي .. أثـبـت مــن خاللــه  ـه للمـكـان اـل ـين وجــود.. حــدثت فيــه الواقعــة معاينـت ـات وتـب ـار طلـق ناريــة  أـث
، م ٣٩×٧,٦٢لطلقتــين عيــار  ، وعثــر علــي فــارغين علــي األرض ، وأثــار دمــاء بحــوائط المنــازل

 .، وثالثة مقذوف مختلف األنواع  لي م٩لطلقات عيار وثالث فوارغ 
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 وبالبناء علي ذلك وبعد التأكد من سالمه إحراز الفوارغ أنفة الذكر 

 قررت النيابة العامة 

������<�%�ل�(�ز�א	 −� .1وא�غ�<	��א;د	��א	

�ن�א	وא���4،�	
��ن�و��ود�*��7��*!������������ −������4�	�������א�&دא�E*(د��
�ط�א;د	��א	

����زل����ن�!د�����و
����ن�!������&	����א	ط	������و&(د���د�א&����=�<ط��6ق�+��ذ=�����	�
��������

 .א;!���

 -؟؟؟؟ ؟؟/ المجنـي عليـه حيـث يتواجـد ؟؟؟؟؟؟ إلـي مستشـفي . .ثم انتقلـت النيابـة العامـة 
وأردف قـائال .. ال يمكـن اسـتجوابه المـذكور أفـاد بـأن .. ؟؟؟؟؟؟  الطبيب وبسؤال .. سم الجراحةبق

بعـد العمليـة الجراحيـة وأن المجنـي عليـه فـي مرحلـة المتابعـة .. المعـالج للحالـة نائب الطبيـب بأنه 
  تبين وقد أجريت عمليه استكشاف عاجلة بالبطن إلنقاذ حياته حيثوال يمكن سؤاله ، 

� +�+ن���������������.�O	�:�G3�(و�،�D�1O���.�O	�:�G3�(و�،�VL1�و)+د�T`F(�دא�!�.���
م�א�e+ض�������������������p"��3�,%���
و����Q�t5..�א�Vhc،�و:�	�?���Dא��א���VL1א�!=�.�،�

�������)��p':���
� +�+ن�،����H�"
cא�Q���+:و�Vhcل�א� +�+ن�א���D1O!��&"2،�وא4	�
e+ض�،���E3و���،�D1O!��� Fد��R�%3:�3و�p�א�G3(�.=!א��G3i���Y� .و�

.. ؟؟؟؟؟؟ /الســــتجواب.. إـلـــي مستشــــفي ؟؟؟؟؟؟ انتقـلـــت النياـبـــة العاـمـــة .. وعـقـــب ذـلـــك  
وأنـه كـان يعـاني .. أفاد بأن حالته اآلن مسـتقرة ويمكـن اسـتجوابه .. وبمقابلة الطبيب المعالج لـه 

 من 

����$��=���� !Nن�د�+ل�O
�G3(و�،�Vhcא�$�=���G+	=
�z	=
�3,%�V

،������1���
��5��V!��.�א� �^	�� !L�3אج�א�ق�אTc,���3،�و���D��2א��4	��,���G3��(و�

��6t��א�..�������������.O���:�.5�¹��t�,
�Q�t5و���،�V�hcא�$��و�Q=�4��� !Nא�=
�Vhcא�$�=!�. 

  وبسؤال املتهم املاثل أجاب.. هذا 
فوجــد ســيارة متوقفــة فــي " بالبهــائم " مــن منزـلـه ـكـان خــارج ) أـبـن شــقيقه(ـبـأن المــتهم األول 

إال أـنـه رـفـض الرجــوع حـتـى يســتطيع المــرور ) وهــو مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟(فطـلـب ـمـن قاـئـدها لشــارع ا

.. مشـادة وتبـادال الشـتائم ؟؟ ثـم حـدثت بيـنهم " بالبهائم " فقرر كيف أرجع .. وطالبة هو بـالرجوع 
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التصــال باوـقـام قاـئـد الســيارة " .. هنعملـهـا مـعـاكوا النـهـاردة ـيـا ؟؟؟؟؟؟ إحـنـا " ـثـم ـقـرر أوالد ؟؟؟؟؟؟ 

ومعهـم أسـلحة ناريـة ، وبـدأوا ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ وأخـرين(فحضـر إليـه كـل مـن بأهليته 

 وأوالده ، ؟؟؟؟؟؟الحـاج (كل مـن ) ؟؟؟؟؟؟(وكان متواجد من عائلته في ضرب النار عليهم مباشرة 

كلهـم ك لـذل" شـومة " كان يحمل  ومن كان يحمل شيء منهم )؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 .أصيبوا من ضرب النار 

 واستكمل مقررا 

ن�א�+א2"�����������O{�<D(א+:�R14�V5�..�����������&��w���� Tو�&��`'
�&�F>���3�2�..�������n�Fא��$�FCن�و%�
�����������������K�ن���^�؟؟؟؟؟؟�و2�D�nא�,���%��
�&��Eو�و�K3(�
�/������3�I..�وא4	� �R1,��µא#D�'5�V�O�

����Eو���،�K3(�ول��ywא#�D(א+	
ن�%�&	�!S��&"
���Fو��K3
�3wאد�5n!���؟؟؟؟؟؟�و%�F+א���
����Aא�+�� !LTو���K3��91
����+�������T�t!��+ن�א��B!��4cא¬������و%��F+א�LT! ��+ن�א�KM��5cא�'

�Hא�+א.�

 وأردف قائال 
عبـارة عـن طلقتـين فـي رجلـه وال يقدر علي تحديد محدث إصـابته التـي هـي بأنه قد أصيب �

حيـث أنـه لـم يكونـوا صابين من عائلتـه باقي المرؤية محدث إصابات كما أنه لم يستطع .. اليمني 

وممكـن .. مـن ضـرب النـار  يحـاول الهـرب، وكـل مـنهم كـان يحملون سالح وكان يتملكهم الرعب 

 .يكون هناك أثار للضرب علي جدران منزله والمنزل المجاور له من الناحية الغربية 

 واسرتسل قائال 

 مـتـر ٢٠ أو ١٥حــوالي ) ة ؟؟؟؟؟؟عائـلـ(وـبـين مطلـقـي األعـيـرة النارـيـة ـبـأن المســافة بـيـنهم 

ـه تمامــا  ـا وكــانوا مــواجهين ـل ـي مــن األرض ، وكــانوا علــي مســتوي تقريـب حيــث أن الشــارع مــن أعـل
ـلــم يـســتطيعوا رد وـقــرر ـبــأنهم ) ..  صـــباحا٩الســـاعة (كاـنــت واضـــحة ـجــدا والرؤـيــة جـهــتهم أعـلــي 

يعلـمـون ائـلـة ؟؟؟؟؟؟ كمــا أن أـفـراد ع.. وـلـم ـيـدري شــيئا ـثـم أـنـه أصــيب ألـنـه حصــل فجــأة االعـتـداء 

ـازلهم .. بتواجــدهم فــي هــذا الزمــان والمكــان جـيـدا  وـكـانوا متفـقـين ) عائـلـة ؟؟؟؟؟؟(فهــذه منطـقـة مـن

 .علي االعتداء عليهم بسبب المشادة المذكورة سلفا 

 واستكمل مقررا 

 ����������&�!5�ED"	�א�<Z+
3w��&5אد�5n!��؟؟؟؟؟؟�L	4א�Aن�%�&F>��..��^�����ZUن�D5د�א#
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 ؟؟؟؟؟؟وعن حمدث إصابة اjني عليهم من عائلة 

 ) ؟؟؟؟؟؟أي عائلة (طاملا أنهم 
فقرر بأنه من المؤكد أنهم أصابوا بعضهم .. أو ردوا االعتـداء ؟؟ لم يكونوا يحملوا أسلحة 

ألنهــم كــانوا يطلقــون قــرر بــأن قصــدهم القتــل .. وعــن قصــدهم .. " الشــارع ضــيق "ألن الــبعض 
 .في اتجاههم مباشرة لقتلهم ة النارية األعير

 ملحوظة 
���א	&(������&%������<ط��+��א	'(��Kو+�و���������(&�9אUن�

��������������	!�$����*ن�*��אد�!��	��؟؟؟؟؟؟�+و�א	�4&دون�
�	�V6�%א	

�����!	���3מ(*����אد�!��	����؟؟؟؟؟؟��و<ن���ل����ن�%���ط�)�א	�

���(��*و��&��6�ن��&�ج�&4د$�*��אد�؟؟؟؟؟؟���ط�א	ذ�ن�����������

�وא��(��.�	ون�א	�V6%א	���$�دون�%وא+מ�

�����w3"{�K�3א�������/��א1#��T3�����
���T؟؟؟؟؟؟�و�د��U���.�א�'������א�"��	��&��F��ZU
Dnول�،��������������������..�؟؟؟؟؟؟��/א�3אcא���	א#��^���K3(��
:�&��3=�4��D�/�V�5و��T3����3�2<ن���E$�א


�������V..�وא#	���א�,دس�5!.��و�+��Tא#3و������Q�%ول�c�3א�I/���S3���.�!5؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟(و
����VT3�Cق��������������)�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�و;�NUو���T�F��B!�4����I/�
+א��)�K3و�2��و:�L+���א#

���V��
�Q��%�K��wو����'5��	��Fو�،���nא+���5���� T3L������I"��.��!5����T�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟�،�(א�KM��5cא�'

�V)�؟؟؟؟؟؟�Q%����Uو)�Q=L�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟،�א.�(�

 اء علي هذه التحريات نوب. .هذا 
؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟، (ٕ النيابة العامة بضبط واحضار كل من أمرت�

 ) .؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟
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  صباحا٤ الساعة ؟؟؟؟؟ورد احملضر املؤرخ .. ومن ثم 
ـذي ورد فيــه ضــبط واحضــار المتهمــان األول والثــاني   نــه أوالمقــال ب) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(ٕاـل

ـدي األول اســتعداده لإلرشــاد وأنهــم اســتعمال ســالح نــاري   أعترفــا بهــاهمــا بالواقعــةبمواجهت عــن وأـب
ـه ) ؟؟؟؟؟؟/محــرر المحضــر وهــو النقيــب (فتوجــه معــه الضــابط .. الســالح داخــل منزلــه  ـي منزـل إـل

 . ملي تحمل رقم ؟؟؟؟؟؟ مقررا بأنه السالح المستخدم في الواقعة ٩وقام بضبط طبنجة 

 ملحوظة      

ط�א	��ذو������א	�
ط��*������		�K��'&	מ��&��ن�א	����)Mوא�

������������
��ن����..�א	د,ول�<	���%ن�א	�&3מ�א;ول�و�
ط��������



��ل�א	��د	و:�<	������������
����%��&و��Eא%&'��دא��<ذن����ن�א	

ن�א	�&3מ�א	�ذو��%�.�

 

 قرر .. وبسؤال املتهم األول أمام النيابة العامة.. هذا 

�����&��U�KD',#א��
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 وعقب ذلك وبعد برهة

����+5D#د�א5�/������&���2��y"��&"
؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�وD�5�VT3��Cد�/�+א�.�5������������VT3(؟؟؟؟؟؟�و
Q(א��(������������������z�"t��D�2�.��Scن�א��ZU�&���5�.�و9+م�و/و�+א�א�	"5�ED!�&�و2��.�!5���"
و

���VT�+%$#د�א"wز�����'
�.�U�..�������T�F��B!43وא��I/و�)�����.��C�^	2D�'��(אن������M'��א�א+� !N�����



 

 
 

١٤٥

:+א����������������
�D�23ون���Cو�R�����V�
���'S5'�&��ن���	F�s�.nא+�5�QO������!5�..����D� w�+�S��
�
��)�؟؟؟؟؟.��A��(+��w�����)ذא����T+م�א�+א��I"�����"2+��!����א����"��R..�א�	��1<�
���j3��v�Vא�'��

��������&�	1!N��N3����Q&�و~{>��<ن�א�	T�..	w��������������"2م�א�+א+�T�V�
���'S�Q�[و���/+)�&�U��.�א1#
م�א�'�������)�؟؟؟؟؟(���
��&����+Y
��T��¡�)�؟؟؟؟؟(/	�����:������I���(+���w�����"2م�א�+א+���T�H���,
�Aو

�א4	�Dم��Aא�+א2"��؟..��٢��a'1Nא1#/��D5�&��3Iد�t�T��V5�&�>,Tو.!�

 وأضاف املتهم األول 
ــأن صـــاحب الســـيارة� وهـــو .. محـــل الواقعـــة ارع يســـكن ـفــي ذات الشـــ) ؟؟؟؟؟؟/ المـــدعو (ـب

وقد نتج عن إطـالق النـار مـن جانـب .. وال يعلم سبب لتعديه عليه .. وعائلته دائمي المرور منه 

ـة ؟؟؟؟؟؟  ـي رحمــة اهللا فــي المستشــفي ، ؟؟؟؟؟؟ / أن أصــيب .. عائـل ـوفي إـل ـم ـت / كمــا أصــيب ـث
ولكنـه شـاهد بة كل مـنهم وال يدري كيفية إصا.. ، ؟؟؟؟؟؟ ،  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟

مـن مسـافة عشـرة ؟؟؟؟؟ حال حملهما لسالح آلي ويطلقان عليهم النيران / ؟؟؟؟؟؟ ومعه / المدعو
 .وهذا السالح احضروه من منازلهم .. أمتار تقريبا في المواجهة 

 ويف املقابل أكد املتهم األول 

 �&��	!n��)�؟؟؟؟؟؟(�<��F&�و�3��wאد�5F��B!��4א�������+��!tא�+��F+OT�������=�%��3��"T�Zو�،����T
�����U��D��/�/���t�:م�؟؟؟؟؟؟�5!��.�..�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�א�����bود��[���
��)�� Tن�؟؟؟؟؟؟�و%��

�1T3 :�D/وא�q
��w,
�.�

 ثم نفي ما جاء مبحضر التحريات 
المحاميان الحاضران مع هذا المتهم اإلطالع علي محضر التحريـات  طلب  ..وهنا

فما كان مـن المحاميـان إال ..  لسرية التحقيقات فرفضت النيابة إطالعهم عليه.. 

وأثـبــت وكـيــل النياـبــة إرســـاله إـلــي غرـفــة المـحــامين .. أن انســـحبا ـمــن التحقـيــق 

فقـام باسـتبدال سـكرتير .. النتداب محام لحضور التحقيـق إال أن أحـدا لـم يحضـر 

 .ثم واجه المتهم بما هو مسند إليه فانكر جميع االتهامات ! التحقيق ؟

 وبسؤاله أجاب  .. ؟؟؟؟؟؟/  استدعاء املتهم الثاني ثم مت

�����&��U�KD',#א��
�:Zא��w%��OF���..�����&'O�,
�A��tnFن��%�&�F>���vو��..��µ �	�4وא
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 ثم علم بأن الشرطة طلبته 
وـظـال هـنـاك .. وـسـلما نفـسـهما إـلـي المباـحـث ) عـمـه(فتوـجـه رفـقـه الـمـتهم األول 

 .حتى تم إحضارهم اليوم إلي النيابة العامة 

 وأضاف بأنه حال الواقعة 
وأـنـه شــاهد .. ـلـم يـكـن مـعـه ثـمـة أســلحة وخــرج لتقصــي األمــر ـمـا وعـنـدما اســتيقظ نائـكـان �
الـذي ـلـم يشـاهد ـمـنهم إال .. جـراء إطـالق النـار مـن جاـنـب عائلـة ؟؟؟؟؟؟ يتسـاقطون أرضــا أقاربـه 

 .ثم اختبأ من ضرب النار  ألنه نظر سريعا؟؟؟؟؟؟

 ثم نفي متاما

 �������������T3و����<M�d�2+אل���V
��3cو�אق�L4�
��!®������/1
��..�����&�TD�������&�F>���3�2و
�f4+א����.�

  ورد إيل النيابة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 أحوال ؟؟؟؟؟؟ احملضر رقم 
ـذي أثبــت مــن .. ؟؟؟؟؟؟ /  م بمعرفــة النقيــب ١٢,٥المــؤرخ ؟؟؟؟؟؟ الســاعة  اـل

/ خالله بأنه نفـاذا إلذن النيابـة بضـبط وتفتـيش مسـكن المتـوفى إلـي رحمـة اهللا 

فقـد تـم التوجـه إلـي ذلـك المنـزل .......  مـن أسـلحة أو لضبط ما به.. ؟؟؟؟؟؟ 

ـاري  ـور عـلـي ســالح ـن ـم العـث ـه وـت ـدلوف إلـي ـة(واـل ـة آلـي ـار ) بندقـي  ٣٩×٧,٦٢عـي

  . ذات دبشك حديد ينفرد وينطوي؟؟؟؟؟؟تحمل أرقام 

  صباحا ١١٫٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 ورد للنيابة حمضر ضبط املتهم السادس 
قـرر .. والذي بسؤاله أمام النيابة العامـة . ،. ويعالج بمستشفي ؟؟؟؟؟؟ والذي كان مصابا

 :باألتي 

�������&��U�j+,'
�+S���א#	���#OF��..��������&	!n5�^��K3(�
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 ونفي املتهم احلاضر كافة ما نسب لغرية من أقوال أو حتريات أو اتهامات 

��ذ	���א	�V6�%א	���
وط�������������������؟؟؟؟؟؟/�وא!&�:�
 ن�#�������� �#����	-�V6%ن��(�ل��

�د����(��ز	��
��	-�(�����و��ن�#�������ط	�ق����!�؟+��ذא&����3ن�!د������و	ن�>��4�:�<ن�

��������&�و���<	����(�������(<>�*���*'��Eوذא�*'��E,�	د�������..�و+و��ن����4و���؟؟؟؟؟؟������..�*!����

�)�.א		�

 )السادس(كما قرر املتهم املاثل 
ف ذلـك ٕواذا قرر أي شـخص خـال.. أصال ولم يكن يحمل سالح بالنار حد بأنه لم يضرب أ 

فاعتـقـد أن هــذا ) اـلـذي كــان يحمــل ســالح ـنـاري ويطـلـق مـنـه األعـيـرة(فألـنـه ـكـان بجــوار شــقيقه .. 

 !.المتهم أيضا كان يحمل سالح ويطلق األعيرة ؟

 ثم وجهت إليه النيابة تهمة قتل كال من 

�.؟؟؟؟؟؟� −
 .؟؟؟؟؟؟� −

��א>&�3מ����-,��ن�א	#�وع�����&ل�ل��ن�..������
����:7מ�و���3<	���א	

�؟؟؟؟؟؟� −
 ؟؟؟؟؟؟� −

− �Q=L�؟؟؟؟؟؟�/�א 

 ؟؟؟؟؟؟� −

 ؟؟؟؟؟؟� −

��+ذא�א>&�3מ�و�O�=��ن�א>&�3מ�
(�ل��V6%وذ,�������.�

  عليه كمجني وبسؤاله 

�ع�����������������
��Vא��&:���,��3�hن��%�&�F>���32)؟؟؟؟؟؟�������!n�D�(+wא#�	���אcول�����)�א��ص��"



 

 
 

١٤٨

�ج��..��"���n�1���"��&	���..����3t���&��fT3L�א�G,w�م�� w�..���������&���U�&�(+:و�&t	��م�אcول�� w
�&���!5�ED��	"����
+��9�;
��/�..�K3(����	��taو�y��wא#����.���Scم�א��2����	/�O1	��9w�..�����

���������K�
'`�&�و2م����V%3א�,���.�U�&(+:�..���������������V�
3�w���t�,wאد�5n!���؟؟؟؟؟؟�:�<
D�"���S3م�א#�3و��
������E3����K3�
�ع����3ج�U����������..�א�w)���&
+�9�;
�/�(�������&�,=F�V�5ع�wD�!�..�+
� w�������S���3و�Iא��

�������T)�؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟����������(F��B!�4����TD�ن�%���F>���5وز
و���������E!��؟�����A�j3Iא�D�iאن����؟؟؟؟؟؟و%ن��..�و4'����L#وא�.���3&���,�'��وא�"�Iא��+
..�و�2

���& � ��9�3�I/�
D�'5؟؟؟؟؟؟�/�و�..������v����2א¬���.�وD'1�א���I/���2م����!O��#���(+�wو����F�j3
�����w)��j�
�<C��
D'5�(م���2�t%�/��D��)�&t5�Q��(������&'O�,
�V�
�3وج���..������+�S�R��������

�=.�..�و:+w+א�U�.��°��א·�..�و؟؟؟؟؟؟�9 � &�	,t!��&! F5!�&�و���.�dא�D2و.�

 ثم عاد وقرر 

لم يستخدم ) المشكو في حقهم(بأن أي من سالفوا الذكر�
 .يديهمبل قاموا بضربه بأ.. سالح في ضربه 

 وأضاف مقررا 
وبعــــدما خــــرج عليــــه .. يضــــرب نــــار فــــي جــــدران المنــــزل بــــأن ؟؟؟؟؟؟ كــــان أول األمــــر  

 !قام ؟؟؟؟؟؟ بالضرب عليهم في المليان ؟ .. ليضربهم جميعا بالنار) شقيقه(؟؟؟؟؟؟

 ثم عاد وقرر 
ــده .. هـــو ؟؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟؟ / ـبــأن محـــدث إصـــابة شـــقيقة   حـيــث أخـــذ الطبنجـــة ـمــن واـل

 .فال يستطيع تحديده ) نجل عمه(خالد / أما محدث إصابة ..  بها وضربه

 وعن حمدث إصابته 

 �������3�p�א�A�&	��U��Dg؟؟؟؟؟؟��/����32<ن��..��������^T��א�"����VTא�'��
��،�&a'�4�
D�	,

�&�!5�t� !N��V
��!"T�;w�&!(4&�و����A.�

 وصراحة قرر 

 أنـهـم إال.. ـبـأنهم ـكـانوا ـقـادرون عـلـي ـمـوالة الضــرب عـلـيهم �
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ـذي كــان معهــم أحضــروه مــن .. توقفــوا  وأضــاف بــأن الســالح اـل

 .منازلهم
 وأردف قائال 

���و#�������  
�ل�!�����..�؟؟؟؟؟؟��/���وא��&(�ون���7�א�	&��1د$������������E..�,�	د��/�و�

�������>��ز��د��(�ط����3!�ن�*�
����4*�&�����������..�א	 �وא���دو�ون������دא�������/�و���ن�#�������..�و

������	-�V6%ط�:�א;,�����������..؟؟؟؟؟؟��(�ل�	א�E'و��א;!������د����)�!��	���؟؟؟؟؟؟��(�و�ط	ق��F�	و��ن�א

���>��%&ط����4��&3מ�&(د�دא�
3�4מ�و	�E�'*���*.�

  ؟؟؟؟؟؟/  مت سؤال ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  التي أثبتت ما يلي.. مرة أخري أمام النيابة العامة 
�ل�ط�!ن����א	%ن����������� 
و���4د�!	�����)�..��!��מ�٧٦(����א	��4د�א	���7ن���ن�אل؟؟؟؟؟؟������..�

�$�%)���
�.و
%Fא	������)�..��(�:�א	

������&��U�KD',#א��
�:Zא��OF��..�������KM1�%��aI���(+wو�&'O,
�A�tnFن�%�&F>���32و
���&�`'

������)�א#�	���אcول��(؟؟؟؟؟؟��/�w<�{و>��<ن��w�..�����& � 9�Q,<ل��وZد>���..���ج�����"	T
���j3�v�A��..�������������Dא�'���������א��$t��VT"�+א�و��HDوא�����..�5n!��؟؟؟؟؟؟����
�EM���&�	���V�
و��3ج�

�6
�Vא�!(����������t��א��!(��A�^T�F�VT��"��&	������(+w)א���DTD��t� !L
��!"T�Zو�(�V

�.�وZد�5n!��؟؟؟؟؟؟�

  م٩فاروق كان معاه طبنجة / وأردف قائال بأن احلاج 
 ثم أصيب.. فقام بإخراجها وبدأ يضرب بها ثم سقط علي األرض مصابين 

وانكر تماما ما جاء بمحضر التحريات .. باإلغماء ولم يفق إال في المستشفي 

) كما أكدت التحريات(وأكد بأن أوالد ؟؟؟؟؟؟ كانوا يحملون أسلحة نارية آلية .. 

 كما قرر بأنه قد علم 

�jא5�67!��&�������..�؟؟؟؟؟؟��/��<ن�א#3/+م�������V
�+S�/ذ��?������..�؟؟؟؟؟؟�E3�T���&�'O�و
5n!���؟؟؟؟؟؟����������و�..��"�'&���V
��a'1N�Qtن�%�E$�א�D�/+�א�+S�&'O..����.�='��&��2+א���	�	وא�

�&��U�KD',#א��
�:Zא��w%.�
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   بتسليم نفسه؟؟؟؟؟؟/ وحيث قام املتهم .. هذا 

  إيل مركز الشرطة بعد خروجه من املستشفي ؟؟؟؟؟؟بتاريخ 

 وقرر .. فقد مت التحقيق معه من النيابة العامة 

�:Zא��OF���&��U�KD',#א��
��..��������K3(������A	�&�و�z�2א#�tnFن��%�&�F>����vو��..
)����K3^�وא���D>�و�2����&�و���^�5n!����؟؟؟؟؟؟������
و����ED..�و��w+)���`و)	��&�¯��{>��+)��+د�

�����j�
�<D�وא�DSو�9��DSوZد�؟؟؟؟؟؟�/�ل������..�w	S�R��>w�&!te�&(++�א������3�c..��3و)&�9
������T�5!������KM5cא�'���TD":�..	/�������������<D��ووא�+�S�.=��2��3��&�وא��U�<+1BL��.�א#,	I/��

ن������/3א����4
"�'�����A�&���!5א#,	���=.�و}3��aد��ن�..؟؟؟؟؟؟�/�وא#3/��+م������(+��w�D��2و
�&,=F��!4و��N3�
%3`�א��.�Uس��e1&�אBL5!.�א�3وج����R�1L�א�&��R	%.�

 وقرر بصحة ما ورد بالتحريات 

  أسلحة نارية  مل يكن معهم مثة؟؟؟؟؟؟فيما عدا أن أوالد 

����&�!5�6at%�&�و�, א�..�����������������E���&'O�,
�V�
��ن���3ج��
�&�Fو��� �$���32א���2+א�&�א�,�
������&!te�&�(+:ل��jو/�
�<D�وא�..������������&�!��DS�9�����،�&	���U�z�P�/�����،�j��
�+�S؟؟؟؟؟؟�و

t% ج�eא�DSع��5'��������..�؟؟؟؟؟؟�/�9wD�!������j3�I�ول�אن���a'1N�Qtو/�%�..����	/
t]�&��2م��2�.=��.!��U�.�א#,	

   م١٢٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ علي عبد اهللا ؟؟؟؟؟؟/ حضر املدعو 

 بالتحقيق معه وقرر 

��E3����T32�A��� T�&F>��..���������&�	!n5�^���K3(��
��l!1T&���<ن�������=:S�Z��و:! .�א:
����D/��،�و�ن��!&��t5&��؟؟؟؟؟؟�U�A+:�D2�.��°��א·�����/�و�ن�9 � &���..�و�^�5n!��؟؟؟؟؟؟������..
���?�$%�A+:�D2�..����& � �9�$��������K391
�.=�!�؟؟؟؟؟؟�و�)���א#'�`ل�؟��/�w	U�&(+�.�א#,	

���A��N3�����(+w�������T3 �א����!%�..�������������w��q��Tא�+א2"���و���V�5����9���!"T�Z�&�Fم��..و�D�"�
��.و)+د>��Aא� ����T3;�و2	�

 عرضة مع تحريات المباحث التي وردت بعدم وحيث تم احتجاز المذكور لباكر إلعادة
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 .تواجده بمكان الواقعة فقررت النيابة إخالء سبيله 

   ورد إيل النيابة العامة؟؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟؟/ التقرير الطبي اخلاص باملرحوم 

  بنتيجة مفادها

١−���YTD/��T+�/����U�.S��w+	#א�VL1���w+�+#א����/�z�D..�א¬���א��
�5�>��و��5��א�,;�Gא#D"��&��f!Lم�א4	 3א���DTD��
=3د�:"$���'�E�F�G;4�V

�ED
وز��(��w,
�V
�^t�!���ن�א�>�א�N;ق�
�Vא��,O
�،��,iא# $و���

�RT3 �ق�א;Nא�. 

٢−�H"
cوא�D1O���?	�:�V
�&	�D/��
U�K�.�א�����א�'��A��Tא��VL1وw+�א�¦`":
T3�����L2و�Kw+��3"��وא
�Md�&�w`F�&
D��Eد��s��'L1�א�.Nو�cن�א. 

٣−�µ=/� �a�	F� ��� �אi`م �$"	T� KD
� mT3��e^�א�	 Kw+�א� .!5�.I
� D2� ن%�
��(;Y�ن��tYiא.�

  كما ورد بذات التاريخ تقرير املعمل اجلنائي

  بنتيجة مفادها
� �زل�� �	!� ������ ���!*� 
]ط6ق� 
6غ� �!ن ���
!� �א	(�د5 /
�%�4د�! د=

��؟؟؟؟؟؟�–؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�
#��ع�؟؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟؟�،

تبين وجود أثار بالمنازل يشير إلي إطالق أعيرة نارية عليه اتخذ  −

 .مساءا من خارج المنازل علي النحو الموضح ببند المعاينة 

 ) .أظرف فارغة أو مقذوفات(لم يتم العثور علي مخلفات إطالق  −

 ،طيه التقرير المصور مرفق  −

 ؟؟؟؟؟؟/  مت التحقيق مع الطفل ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 علي النحو التايل )  سنه١٣(


'`�&�و%ن���mL4�A�D5א#'`ل��������Aن�%�&F��..�����D�a��א��+�wل�`�'w�¨3����£א���
��&:D�א�'�+م��������..�وא�V�
�<D�وא�[ TUول���..�������<D��وא����d���&�1�L:و)���Q�=L�א�D�(�(����j��
�&�Fc
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�Aج�������K3(�ن�
�Vوא�D>��..��א#%�tw�/؟؟؟؟؟؟��..�����53�,
�&�	���V�
و�F`ل��..��ZUن��F`ل�
�&=!��Ml��.و���D"��<3Tذ�?�..�א�

 وأضاف بأنه 
ملـقـي عـلـي األرض ، وـغـارق .. ؟؟؟؟؟؟ / بخروـجـه ـمـن المـنـزل وـجـد المرـحـوم 

؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ ، (وفــي ذات الوقــت شــاهد كــال مــن .. فــي دمائــه 

من عائلة ؟؟؟؟؟؟ وكل منهم يحمـل سـالح نـاري ويطلـق منـه األعيـرة ) و؟؟؟؟؟؟

فحـدثت إصـابته وأصـيب باإلغمـاء .. ؟؟؟؟؟؟ / ثم عاد نحـو المرحـوم . النارية 

؟؟؟؟؟؟  / وهناك أخبروه بأن محدث إصابته هو .. ولم يفق إال في المستشفي 

 وقرر أنه مصاب يف رأسه بعيار ناري مل يدخل 

  ذراعه دخلت ثم خرجت وكذا طلق أخر يف
�4�:��و!�������..�؟؟؟؟؟؟��/�و*ن��ط	ق�א;!����א	������!	���+و�א	�د!و���<� V6�%د���,&%�

�..��

��..��ن��%����!#���*�&���&������*����
�.وذ	��
�'د��&	��+و�و

 وأردف بأنه مل يشاهد أي شخص من عائلته 

 حيمل سالح ناري ) ؟؟؟؟؟؟(

إيل النياـبـة العاـمـة تقرـيـر الـطـب الـشـرعي اـخلـاص خ ؟؟؟؟؟؟ ورد وبـتـاري.. ـهـذا 

  ؟؟؟؟؟؟ بنتيجة مفادها / باملرحوم 

١− ���������������wو$� 
���"����V
�K3د=
��T�F��"�1N��ذא��YTD/��T+�/�&�!5�67א����U
�������������V�
�Kא#=�3د�KM�5cق�א;�Nאن��D�"

��G;4�Vو��4;/^��z !N��K3د=
��T�F

وز��
���EDא���N;ق�א� ��B!��4¸��R��T3א#�����(��w��,
���<ن�א�����%�����/�،�K3د��=
��������
��3א�"����4.�،�/����QO���^t��א�.�U��
�Vא��,��"��cא�KM5cא�Aق�;Nא�
������}��5�.F��Y��3א��
���4�w ��¡�5!��.��5!��.�א�=���$�אTc,���3دون�א���qאق�،�وsول�cא
�������Y�אق�אq��4=!&�،�وא�����V��
�$���
 ��Dم�א�=�V��
�3�����3ج���,Tcא�$�����I5;��א�=

��א���,T�V
�3
���/��D�����D/	�����3ج�
��h�V^�א�����D،�ود��T+���������Q(�א��
�'t2���/�6t��א�������3 	,���3�p�א�Q=4��� א�3א���
w�V	��Bد�+ل���,
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���5�V
�<�3א)&�و:�1'	4�٩���I �א��5!.�ذא�<`T3B	��'t2و���
�. 

٢− ����������������������V�
�&��D/���
����Dوא���VL1،�و�����T����א5�6�7!��&�א�'��U�.�U�Kw+�א�E`":
+�eא�HI5c��?	�:��"�3
�Md�&�w`F�&
D��.�U�E��3دT`d�.!دא��)T`Fو��T. 

e�K^�א�	��mT3/+א�.�T+م� −٣w+�5!.�א�.I
�D2ن�%. 

 فقررت باألتي  .. ؟؟؟؟؟؟/  مت التحقيق مع السيدة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

، فخرجت لتقصي األمـر بعـد حينما سمعت صوت مشاجرة في الشارع بأنها كانت في بيتها �

قـد أصـيب بطلـق نـاري وبمجرد خروجها فوجئت بأن زوجهـا .. ؟؟؟؟؟؟  / لهاونج؟؟؟؟؟؟ / زوجها 
؟؟؟؟؟؟ ،  ، ؟؟؟؟؟؟( ؟؟؟؟؟؟وهــم أوالد ورأت المطلقــين لألعيــرة الناريــة .. ؟؟؟؟؟؟ / وكــذا نجلهــا ، 

وكـان يطلقـون منهـا ) عبارة عن بنادق ال تعلم نوعها(وكان لديهم أسلحة نارية ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 األعيرة تجاه 

 .؟؟؟؟؟؟ / والحاج .. ؟؟؟؟؟؟ / كما أصيب .. زوجها وأبنائها 
�	��������������3..�؟؟؟؟؟؟��/�7מ���מ�א	�د!و�� ����������4
��
��' ���3+��&������
]ط6ق�א;!����א	

���
4د�ذ	��..�א	���J�#

��J��OMو	מ�&د�$���
�.و*'�

 وأردفت قائلة 

�����زو)����و�!������U��D��g�E3��:������F>��..+F��%�VT$���א�V��O�و��B!��4ن��+��!tא�
���S��T؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟����������F�..����������+א�زو)���و�!�����VT$�א��S�D�%>	�1w�..���
�

�����!��V���V5�/؟؟؟؟؟؟���..����+S�&����E$�w�/5+����..�؟؟؟؟؟؟��D�#א���D/��.S��	�؟؟؟؟؟؟�/�و��
ج�..�eא����U�V5و؟؟؟؟؟؟�/�و�،�D�"4�V
�;%���D/��D w؟؟؟؟؟؟�.�

  من حيمل سالح ناري ؟؟؟؟؟؟وقررت بأنه مل يكن يف عائلة 

  وكان حيمل طبنجة ؟؟؟؟؟؟/ سوي احلاج 
وأضافت بأن قصد سالفوا الذكر من إحداث إصاباتهم أن يقتلـوهم واسـتولت فـي ذلـك بعـدد �

 .المصابين والضرب العشوائي 

 ملحوظة     
����3*�7���*ن�����؟؟؟؟؟؟+ذ=�א	%�د�����א;'ل��ن�!��	����������و	

����
دون�*ن�&&�����*و�&,#����	و�����&���ول�א	(��ق�و&�ط��ق�



 

 
 

١٥٤

��د�
�� ن�!��	����؟؟؟؟؟؟�
��ل����ن���&�������..�>���מ�Fو+��ذא��

�����!	�����و	���س�..�<	��������3ن�א	�&����3ن��+��و������א;'��ل��

��������..�$������V6��%3מ����ن�א%��&�4ل�����
و
��1�ض�*ن����ن�

�����ذ	������(�[
��א	&�%�������..�؟؟؟؟؟؟�/�����ون�א	���)ج���(

������א	�د!و�Lא	�4و�����������������..�א	�&و��9<	���(���א		����&�

�����������V6�%����73מ��
����א	�&��3ن��	מ��(�ل�*���������*�،���)

���$�؟�V6%دאמ�,&%�
�:��&מ�א&3��3מ�
�	�&ل��.!�

�

بشأن األسلحة املزعوم ضبطها .. اجلنائية  ورد تقرير األدلة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 :وانتهت إيل اآلتي .. وكذا الذخائر 

١− ����2D'1�א�=���������������6א��+א��א�X�B=�א�D�'1���15�����V�5�K)��وZ(د�X�B=!��Kوא�,���fو��=�
��������������������5��'����
�K�+�4{����1'(���5ز���'l�א��p'
م�� �Rوp'��Qt":����C���2D'�


=��3دא���٣٩×٧,٦٢�Q��t�����

�����V)�؟؟؟؟؟؟(�G;��,�5�����1!��.�),����א'(cא����l!��
��.��Sو����d�w����F`و��E+��L'T�.FD��"
�?����D��Kود`��
�����2D'1�وא�E3��,��א�����iא�

ل�t"	4;���e
!��و��t�!4و�%. 
(א�,;�Gא�+א�د��!=�XBوא�,��fو�=����D'1א�=�XBא�=���������6 −٢�F��(���G;4�V5�K�15

���5)'����1
��Vא#"�3و������������
,�Dس���'�QO�9�.!5��+���Dg�V
�g�E+ل�F
�����"��T�3�����Fوج��),�م�������������٩O
����n`(���زאU�K�+4
�Vא#�Qneزא���א����


����/;�4�m1��>w�&1!م������������2�c��3دא�=
�E��Q�t�Zو�&'����
�M�d�K�+�4{��T�F�
ل�t"	4;���e
!��و��t�!4و�%�.Sو��d�w��F`و��K3S[. 

(א�,��;�Gא���+א�د��!=�X��Bوא�,����fو���=&���D��'1א�=�X��Bא�=������6 −٣��Y���(�V��5�K���15
�����������5��'���
�K�+4{��T3�
��5
=�3دא�������٩
,Dس�
�%��/!+אن��'�Q�t��
�


�5�������Q)�؟؟؟؟؟؟(א����23%�+�Sو���d�w���F`�6و�t��א���iא�V
��,iوא�f�`'#א�.!
ل�t"	4;��¾ و4!���و�
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)�١−�א�"��(אc]��3א�=���dא�+א�د�XB=!��Kوא�,���fو��=����D�'1א�=�X�Bא�=����������������6 −٤
٢(15�D5�V5�Kد�����(������V�
��� !Lص�������+�,1O�3ق�א�L
��'
�Q%غ��w��3[ن�א�'

����5����T�
��5!��.�א��B!��4cא�'D���א#,��	�� !L�א���٣٩×٧,٦٢����2;N��f1��4����
�
��������5����%3B	
�����O�FO�
�H)��`א���ذא�KD��/�����2وאD'אم��D�	��4٣٩×�٧,٦٢����
�

��I �א��א$��XB=!��K���2א�+א�دD'1�א�.Sو.� 

األظــرف الفارغــة الــواردة للفحــص والســابق وصــفها ببنــد  -٥

ثالثة ظرف ) ٣(عبارة عن عدد ) ٢-رابعا(الفحص الفني 

لة خاص بطلقة من الطلقـات فارغ كل منها مطرق الكبسو
 مم طويل سبق ٩المستخدمة علي األسلحة النارية عيار 

إطالقها باستخدام سالح ناري واحـد ذات أجـزاء ميكانيكيـة 
غير المسدس الـوارد للفحـص  مم طويل ٩متحركة عيار  

 .بذات القضية
���D'1א�=�X�Bא�=��������������6 −٦�!��=:�&=��f���&��)�٣−�א�"��(א# $و��א�+א�د��!=�XBوא�,

��������������������
D���א#,�	� !L�א�V�
��� !Lص��س����B'�א�V�
��;�dص�و
�Vא��3�R!2
�������5��T��Dאم����������٣٩×5٧,٦٢!.�א��B!4cא�'	�4��&������
�����NU;ق�א�L! ���א�

e`��אcول���$א���������������XB=!��K���2א�+א�دD'1�א�Md�K�+4��Vא#��
�E�F�G;4
���I �א. 

٧− ������D'1���!����&��)�٤−�א�"��(�א�=�XBא�=����6א# $و��א�+א�د��!=�XBوא�,��fو�=&�:=
��������������������
D���א#,�	� !L�א�V�
��� !Lص��س����B'�א�V�
��;�dص�و
�Vא��3�R!2

�������5��T��Dאم����������������5٩!.�א��B!4cא�'	�4��&������
����NU���Q�T+N;ق�א�L! ���א��
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����K�+��4��Vא#����
�E���F�G;��4 غيــر المســدس الــواردة للفحــص

 �.بالحزر الثالث بذات القضية

٨− ��Kص�א�+א�د���D'1א�=�XBא�=����6א� L"��א��3�!��=:�−�א�"��(��!=�XBوא�,��fو�=�
٥�(��������������.�!5��
D���א#,�	� !L�א�V
�� !Lص����EFא�!.�# $و��D�א�R! �א�QYP

������5��T����D�TDذא:����א�,�;�Gא#,�	�Dم�٣٩�������������A×٧,٦٢א��B!4cא�'��'w��$"	Tو��

��2;NU. 

؟؟؟؟؟؟ بنتيجة / املرحوم ورد تقرير الطب الشرعي اخلاص ب ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 مفادها ما يلي 

���4���������1�د����ن���������������������� −١�

�	1,�ذ�א;�%���(�و����(د����7ذא��ط����	!�����
��א	��'>

���1�د�*ط	��ق����ن���4��V6��%د�Mط��6ق�א;!���������1�د�����ن�!��������$���������מ����ن�����٩ذو:�

ل����������������#
��وز���د$�אMط6ق�א	����E	_%	(��א	�1�د��(��5�ن�א&���=�אMط�6ق�����%�

 .����ن�א	�%���<	��������א	���ن����א	و���א	ط
���4א	���מ�		�%מ���%

٢− �8�����&
����
�������3�����ز��א	(��دو�5و���ق�א	&'��و���א	��وא�د����ذ���א		���
א	وא�����4

 .��4'��	&����8א	و���4


��א	�������א	��1�د��
�	1,�ذ�א;�%�������'��(
����3ن�&3&��������������������� −٣�'Mא��	<��و��	4ز$�א&

�ن�א	(���91א	دא,	��و�ز��:�Oز����دא,�ل�&�و��:�����
�;��J�4א	0	���Nوא	د�����وא	#����

��4�&�����Oز����� .א	(وض�*د$�<	��'د���

�ن��د������!	��א	و����	(�ن�א	&#���K(وא	���وמ� −٤. 

.. ؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟ ورد تقرير الطب الشـرعي اخلـاص بـاملتهم السـادس اريخ بت 

 ما يلي .. الذي تبني من الكشف الطبي عليه 
ٕ، ووعي وادراك سليم ، ومواضع اإلصابة عبـارة عـن جـرح دية تبيناه بصحة عامة عا

مـخـيط بـغـرز جراحـيـة ـفـي ـطـور االلتـئـام يـقـع عـلـي خلفـيـة يـمـين اـلـرأس بوضــع رأســي 

 سـم ، وجـرح مغطـي بقشـره ٢سم ، وأخـر فـي منتصـف خلفيـة الـرأس ٤طوله حوالي 

بنـيـة ـشـبة قوـسـي الوضــع خـطـي الـشـكل ـفـي ـطـور االلتـئـام يـقـع أـسـفل الضــلوع بـطـول 
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 سـم وأثبتنـا ٦سم وأخر مماثل علي الجهة الخارجية ألعلـي الفخـذ األيسـر بطـول ١٥

حاـلـة الـمـذكور ونرجــئ الـبـت ـفـي إجاـبـة طلـبـات النياـبـة لـحـين موافاتـنـا بتـقـارير طبـيـة 

 .تصف إصابته وقت الدخول للمستشفي التي ناظرت حالته ألول مرة 


��א	������4..�+ذא�����ل���ن�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟��������
 ن�����؟؟؟؟؟؟ 
&���8..�و�د�&
�ن�		

	ذ	����د�&�מ�א%�&د!��3מ�	4���3מ��������..�،�و؟؟؟؟؟؟�،�	מ��&מ�!��3מ�!	���'	(��א	ط�Eא	#�!������������

�3מ� #
�.!	��א	ط�Eא	#�!��M!دאد�&������

وبـتـاريخ ؟؟؟؟؟؟ ورد تقرـيـر الـطـب الـشـرعي اـخلـاص بـكـال ـمـن ؟؟؟؟؟؟ ، .. ـهـذا �

 ؟؟؟؟؟؟منتهيا إيل الرأي بأن 

���:M���l��א#"������t��!5�6���7א���������&��؟؟؟؟؟؟�)�٢(؟؟؟؟؟؟�)�١(�א����c!���א�����
��������������b��3א/����وא�";)����אiא��;�D�	�وא���
�	�Zא��א�+L	�وא�H=�}I.�א�+�z2و5+א
�Qא�

��وא�"�;ج�����"4¤�����	���و�z2א��/����5D	,:�zF%�..������.:3%$�{�H�(��
�.�!5��tO/و

����א#��43!	^�و�و�אق�א�"��;���=.�א�'������א�"	,
�V��
�Kد�����א���t��!5�67��������ج�א�

����������L�א�'=�����و�א>�%��
���=.�؟؟؟؟؟؟�א�	��������+زא��K؟؟؟؟؟؟�و	,
؟؟؟؟؟؟�א�	"!���t.�א�D��TDiو
���E3Fن�'F�w�'w3N�t��<א37א�t�������א�"9Zوא�t��!5�.53��א�

١− ���������������
�z�D�/���T�F��"�1N��ذא����U�Q�cא�A�zF%�t��!5�67א����U�V
�������G;��,�א���و���5��S��5�D��TD���$��"	T����(3=
��wو$�� {�Kم؟؟؟؟؟؟����T�F�<M��5�

���'�Bwو����wא# $و�V
�E3א��� 	م�א4D"�3א�pF��'
�f!L#א. 
٢− �������t�F���+�3Tא���+א�د�5!��.��,��	!���� wو��وD��eא�&��'Os���t��!5�6��7א������U


��4��V!�����������(}3%$:.�א�'����א43#!	^������nא+��5���T�F�KM�5ق��;�NU������C��B�(�Aو
���Tא�+א�د��cو�אق��!+א2"��؟؟؟؟؟؟	!��3�"
��T�:. 

���+ص�א5�6��7!���&�� −٣��/���^��e�������1��א�'�!N�.2����A�z��1�3)����אF؟؟؟؟؟؟�
��&���!5�.53����א�����Lא�'=���%��T���:�V��

��3و����4	����3���9�D��"����'�!5�&��v35�Kد��5U

�&	�]������YTD/���1N�3T� :��T��V
�Da	,T�{��+B�
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٤− �����1��א�'��������e^���/�+ص�א5�6��7!���&��!N�.2����A�z��1�3)����אF؟؟؟؟؟؟�
����������������������&��!5�.53���א����Lא�'=��%��T��:�V�

�3و���;������3��9�D�"���'�!5�&�v35�Kد5U
����������������'�,	T�b�/�?��وذ�&	�]������YTD/���1N�3T� :��T��V
�Da	,T�{��+B�


���1��א�'�!N�.2����(U�'�. 

وكذا اjنـي .. ؟؟؟؟؟؟  / الطب الشرعي اخلاص بالطفل وبتاريخ ؟؟؟؟؟؟ ورد تقرير 

 والذي أنتهي مفادها كالتايل .. ؟؟؟؟؟؟ / عليها 

  ؟؟؟؟؟؟/ بالنسبة للطفل : أوال  


��א	��ذو���
��	�*س���N�א�	����ط��*�!	������������������3 −١�'M���	';א���
&�0���א	��4	מ�א;'�

������	!�����
����و��א	و�����و	��ن�(�J�1��#و!وא���ل���������ل��������������Jن�&��د,6!��6

��4������(د����7ن����ذو:�����������������
������א;'ل�ذא��ط���&

 و�אق�א	64ج��]ن�<'�

���������������������$��4د�Mط�6ق���7ل�+�ذ=�א;!�����א	�������و�&�4ذ��!	��V6%1�د�*ط6ق��ن��

�����&(د���د�!���+����*و�!������א	�V6��%א	�ط	��ق�	�������N�א�	��4دמ�א%��&��א��א	����ذو:���

�����=������&(د�د�א&�����%מ�و�&4ذ��!	�	�
�אMط�6ق�و�%�����אMط�6ق���N�א�	�'�و������������


���&(��د�5و���ق�א	&'��و���א	��وא�د�����'Mא������
�� و�אق�א	6��4ج�و<ن������א	و'��:�א	1


��و���&����4��8'��	&����8א	وא���4���
�ذ���א	. 


��	�*س�!	���(�	&���3א	�א+�������د�
��N4מ���������������������� −٢��&
��'>�Jא���&,	:�	د�Lא	��ذو����ن�


��3א;��ن�وא	'د���Oوא	�دא����א	����������و+��!�+���%�&د����&���وز��א	4��ز���������א	

��	 ٪.١٠٠א	

���N�א�	��4دמ�و���ود�و'��:�	����3
���;و�אق�� −٣�����
�	%���!د�א;����ن��]��&

#�� ن�<'��������*

����1و&����8(دو��37�����
 .א	ط
���א	�������]����&4ذ��א	

�؟؟؟؟؟؟/ وبشان اiني عليها : ثانيا 
���א#��$%+� −١�������!���cא�������cא��M��l:K��א#"������F�V��hcא�$���=��3��N�3��pא�#��

��������������H(�
�Q%�.!5�tO/�VO�و�z2+�3و��א{�H=9�Q

�D:�V;��5;)���و5+א���!5

 �$و��������������������V�
�z�D�/���T�F���"�1N��ذא�Q�cא�A�zF%�&	��Uن��wو�אق�א�";ج�>�
������������������'w��'�!5��$"	Tو��T�
"N��D;ق�
S�QY$>�א�KM5cא�'�E�F�G;4�V

=3د��N;ق�
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��و��S��5�D��TD�������,i���5��א�,��;�Gא#3��pF�&����f��!Lא��"��Dم�א��4	 3א��א# ��$و����
��wא�N;ق�3pFא��! �+��א�+�(�א�=��������������6,
���DTDא�>�א�N;ق�و�'w�'�!5��$"	Tو
�����Aو���������Dو�fwא�	�+�3Tא�+א�د�}�K3%$א�'���<و�אق�א�";ج�وUن�%�zFא��

���Tא�+א2"��	��3�"
��T��دون�:�	��U�z�=9�D2و��S5�&�
��VOhא/	,�)!¯ 

للتحقيـق معـه .. ؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟ استدعت النيابة العامـة الرائـد وبتاريخ .. هذا 

 فقرر ما يلي .. بشأن هذه الواقعة 

���������������������������!5�Q�T+N�z�23א�#�3و���و�pF���"2א�+א�V�5�H.�9�E��3%$�	
�M�d�&F>��..���R�!N����
�&	w3"{�K�3א���N3��3vא�g�.!5ع�;Nא��.z�a	4w��
�.��&�א�'����א�"

 ملحوظة ����
���������������د��אM#�����<	���א�&�J��1א	�������0ن�א	&(���ق���&���و+

وא	�0�ض������3א	& �د���ن��'�دא��������%�ط�=��������������..��ذو���


�(����א	#�ط��وذ	���ن�,6ل����<ذא���ن�%��د	��
�ذא��������������

������ن���������!�א;�وאل�*מ�%�&���ض����34؟�����*����و*ن���&מ�&�

�	�ن���ون�+��������..������3אMط6ع�!	���(����=�و%��د������������

�&�����1א	�����������0ن����&��	����&	�
������ض�و&������7��

����	ط

�!.א	&(��ق����4؟

وكــان فيهــا ؟؟؟؟؟؟ ، وعائلــة ؟؟؟؟؟؟ بــين عائلــة رة جمشــا كــان هنــاك ..حيــث قــرر بأنــه 

بـذلك إلـي مركـز شـرطة ؟؟؟؟؟؟ وبمجـرد وصـول إخباريـة من الطرفين بصورة عشوائية ، ضرب نار 
 .وانه كان من ضمن الفريق .. ل فريق بحث لضبط الجناة بتشكيصدرت تعليمات .. 

 ومبواجهته بعدم تواجده يف مركز الشرطة يف هذا اليوم 

ن���Aא/���������%�&F>���5א#3%�`������������������..�ز��;a�4�3و:�wد�V�
�E>���?��ذ��م���1+D�5���d�
����&�"
�^!
4n&�وא�"���&tp'T��.!9<ن�دא��&F>��;!"	
�..�������V�
�&n5D	�4א���D�2�&�F>���3�2��t%

c�������5א���T؟؟؟؟؟؟�א�,�	���N3��و/%3#�3I`�א��"L w�Kز(٢�������D���z��2+	�א�א$�S�V�
�]��3א�و
�Dnوא�3א�^T3,�א�VT}�
��א#��%��#:&�وذ�?��T3��H3א(U�/؟؟؟؟؟؟�.�

 



 

 
 

١٦٠

 بأن حترياته ..واستطرد قائال 
���زل�א	�&��و��9<	�����(��������و>=����������V6��%ود����و'��(��א%�����(؟؟؟؟؟؟�/�&و'��	��<	����و


���و���מ���)�..������زמ�
 ن�א	��
ط�	מ��&(��L!ن�#���J.�.؟؟؟؟؟؟������מ�
�%&'دא��<ذن��ن�א	


��א	���4�����1ذ�אMذن�و�
ط�א	�V6%و<�%�	��<	��א	&
.�

 وأكد بأنه مل يتم إثبات أيا مما تقدم بدفرت األحوال 
بدبشك حديد قابل .. بأن السالح المضبوط عبارة عن بندقية آلية .. ضاف وأ

  .المستخدمة في الواقعة .. للطي 

 وأضاف املذكور 

�&��F>������
�jא�+א2"������O:���3��2א����&����t�F�����5وز�.F��Y�ول�وאcن�א��t�	#1¡�א��Iم����2�
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ة بـأكثر مـن عـام أي بعـد الواقعـ( مسـاءا ٣٫٣٠وبتاريخ ؟؟؟؟؟؟ السـاعة .. هذا 

أمام النيابـة العامـة ليطلـب ) حمرر حمضر التحريات(؟؟؟؟؟؟ / مثل الرائد ) وشهرين

ثـم عـاد ! مزيد من الوقت لتكثيف حترياته حول الواقعـة للوقـوف علـي حقيقتهـا ؟

وباالتصال هاتفيا بتاريخ  ؟؟؟؟؟؟ تعهد ! بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ ليعيد علي النيابة ذات املطلب ؟

���النيابة العامة بتاريخ ؟؟؟؟؟؟ وبالفعل حضر وقرر باألتي باحلضور أمام 
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 وقد أسفرت عن
ـة   ـة ؟؟؟؟؟؟نشــوب مشــاجرة ـبـين عائـل ـاة كــل مــن؟؟؟؟؟؟ وعائـل ؟؟؟؟؟؟ و (  وـنـتج عنهــا وـف

ـــل مــــن ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟   ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، (وأصــــيب فيهــــا ـك
 ) .؟؟؟؟؟؟

 وباإلضافة للمذكورين فقد تواجد مبجل الواقعة كل من 
وقـــــــد نشـــــــبت .. وآخـــــــرين ؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ومـــــــن الطـــــــرف الثـــــــاني 

 . ملم ٩ فيها أسلحة نارية آلية وطبنجة وقد استخدم.. المشاجرة بسبب أولوية المرور في الشارع 

 وحتديدا أقر بأن

أمـا .. عائلة ؟؟؟؟؟؟ هم مـن كـان بحـوزتهم األسـلحة اآلليـة 
 ـمــم وال يســـتطيع ٩عائـلــة ؟؟؟؟؟؟ فـقــد ـكــان بحوزتهـــا الطبنجـــة 

تحديـــد محـــرز الســـالح بعينـــه ، كمـــا ال يســـتطيع تحديـــد كيفيـــة 
 .حصولهم علي تلك األسلحة 

 " آخرين و" وعن قصده من لفظ 
أو وجود ولم تتوصل التحريات لتحديدهم كانوا متواجدين بمحل الواقعة أشخاص قرر بأنهم  

 .صله بينهم وبين الواقعة 

 ! مم أثناء متشيط مكان الواقعة ؟٩وقرر بأنه عثر علي طبنجة 

 يف مكان ال خيضع لسيطرة أحد من الطرفني 
غـــم أـنــه زعــم أـنــه ضـــمن األســـلحة ر(وـلــم تتوصـــل التحرـيــات لمعرـفــة صـــاحب ـهــذا الـســالح  

 ) .المستخدمة في الواقعة
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 وعن حمدث إصابات املصابني واملتوفني إيل رمحة اهللا 

ـــد شــــخص محــــدث   ـــم تتوصــــل لتحدـي ـــه ـل ـــأن تحرياـت ـقـــرر ـب

 .اإلصابات ألنها كانت مشاجرة وتتسم بالعشوائية 
 وعن املطلوب ضبطهم وإحضارهم 

  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟
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 وأقر صراحة بأن حترياته مل تتوصل عما إذا كان كال من 

 كانا متواجدين بالواقعة من عدمه ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(
.. وبسؤاله ومواجهته بأقوال من ثم سؤالهم باألوراق وبالتقارير الفنية .. هذا 

تحرياتي لم تتوصل " وأعاد عبارة .. لي أن تحرياته لم تتوصل إلي كل ذلك أشار إ

مما يؤكد قطعا بقصور تحرياته وانعدام جديتها وعدم (العديد من المرات " إلي ذلك 

إضافتها لثمة جديد رغم استغراقه في إجرائها أكثر من خمسة عشر شهرا كما 

 )قرر

  ذلك كان ملا 
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 والقول بغري ذلك 
ـات يخــالف  ـه األوراق والتحرـي الواـقـع والحقيـقـة ومــا أســفرت عـن

وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد .. وكاـفـة ـمـا يمـكـن اـسـتقاء األدـلـة مـنـه 

وبـحــق أن للواقـعــة برمتـهــا صـــورة مـغــايرة تماـمــا للثاـبــت ـبــأمر 

واـلــذي .. محاكـمــة اإلحاـلــة المـقــدم عـلــي أساســـه المتهـمــين لل

شابه الـبطالن وقيامـه علـي أدلـة غيـر كافيـة لحمـل االتهامـات 

التي مبناها االفتراضات والتخمينـات واالعتبـارات المجـردة مـن (

ـدليل ومــن ثــم يـــتأكد بــراءة المــتهم الماثــل وجميــع أفــراد ) .. اـل

عائلته وذلك علي النحو الذي نتشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
�
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ـي هيئــة  ـذكر والتــي تشــرفنا بعرضــها عـل مــن خــالل الوقــائع أنفــة اـل

ًيتضح بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن الواقعـة لهـا .. المحكمة الموقرة 
وهـو األمـر الـذي .. ًصورة مغـايرة تمامـا لمـا هـو وارد بـأمر اإلحالـة 

يســتوجب ـبـداءة التصــدي لـهـذا األمــر وتـعـديل مســار اـلـدعوى وـفـق 

ًفضـال ..  حيال المتهم الماثل وجميع أفراد عائلتـه صورتها الحقيقية
عن وجود عدة متهمون آخرون إشـتركوا فـي الواقعـة بمـا يسـتوجب 

وـهـذا كـلـه وغـيـره الكثـيـر ـمـن أوـجـه .. إتـخـاذ اـلـالزم نـحـو ـهـذا األـمـر 

القضــاء ـبـراءة الـمـتهم مـمـا ـهـو مـسـند إلـيـه وذـلـك عـلـي النـحـو اـلـذي 

 .لية نشرف ببيانه من خالل أوجه الدفاع التا

 األول لوجها 

فقد ثبت من خالل أوراق هذا االتهام وما جـري فيـه مـن حتقيقـات ، أن هنـاك 

ـقـد  .. ؟؟؟؟؟؟ـمـن عائلـة  ) االتهـامـغـري مـن وجـهـت إلـيهم النياـبـة  (آخـرونأشـخاص 

وأحدثوا إصـابات  ) ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟(  يف الواقعة مع  املتهم   السادس واملتوفيان اشرتكوا

ومع ذلك مل توجه  إليهم النيابة  .. وآخرون ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟/ الطفل ( كل من 

ـمبـا يسـتوجب إقاـمـة ... العامـة االتهـام ومل ـتـأمر بإحـالتهم إيل حمكـمـتكم املـوقرة 

الدعوى ، عليهم وإحالة  األوراق إيل النيابة العامة للتحقيق يف ذلك وفقا للباب الرابع 
ً

 .جراءات اجلنائية من الكتاب األول من قانون اإل

  من قانون اإلجراءات  اجلنائية  علي أن ١١فقد نصت املادة .. بداية 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، وضة عليهابالتهمة المعر

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق وللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
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 .لعضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق ا
وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا وال يجـــوز أن يشـــترك ـفــي الحكـــم فيهـــا أحـــد المستشـــارين اـلــذين ـقــرروا إقامـــة اـلــدعوى ، أـخــري ، 

ارتباطـا ال يقبـل نت مرتبطة مع الـدعوى الجديـدة وكافي الدعوى األصلية كانت المحكمة لم تفصل 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
األصل هو الفصل بين سلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 مـن قـانون ١١لمـادة أن تحاط بها المحاكمات الجنائيـة ، إال أنـه أجيـز بمقتضـي ا

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته لمحكمـة الجنايـات 

وهي بصدد الـدعوى المعروضـة .. المصلحة العليا والعتبارات قدرها المشرع نفسه 

أن تـقـــيم اـلـــدعوى الجنائـيـــة عــــن جناـيـــة أو جنحــــة مرتبطــــة بالتهـمـــة .. عليـهـــا 

 عـلــي اـســتعمال ـهــذا الـحــق غـيــر تحرـيــك اـلــدعوى المعروضـــة عليـهــا ، وال يترـتــب

الجنائـيــة أـمــام ســـلطة التحقـيــق أو أـمــام المستشـــار المـنــدوب لتحقيقـهــا ـمــن ـبــين 

أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئـذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة 

ٕالتصـــرف ـفــي األوراق حـســبما يـتــراءى لـهــا ، واذا كاـنــت المحكـمــة ـلــم تفصـــل ـفــي 
 وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطـا ال – حين التصدي –ية الدعوى األصل

وجـب إحالـة القضـية كلـهـا إلـي محكمـة أخـري ، بمعنـي أنـه يـجـب .. يقبـل التجزئـة 

علي المحكمة تأجيل الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التـي 

 .تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 ما قضي بأن ك
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 وملا كان ذلك
ـة المفــاهيم  ـي أوراق وواقعــات أو الثوابــت واألصــول القانونيــة وبتطبـيـق جمـل ـان عـل ـة البـي نـف

العديد من األشخاص المنتمين إلـي يتضح أن هناك .. تهام في هذا اال ..وتحقيقات النيابة العامة 

/ ومـــع المتوفـيــان إـلــي رحمـــة موالهمـــا .. ً ـمــع الـمــتهم الســـادس حالـيــا اشـــتركوا ـقــد ؟؟؟؟؟؟عائـلــة 
/ إـلـي رحمــة اهللا  ىســواء المـتـوف" ؟؟؟؟؟؟"  ـفـي إـحـداث إصــابات أـفـراد عائـلـة  ...؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟
 ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ أو المجني علـيهم في هذه  القضـية المتهمين الخمسة األوائل أو   ..؟؟؟؟؟؟

وبالـشـروع  ..؟؟؟؟؟؟/ المجـنـي علـيـه يـسـتوجب توجـيـه االتـهـام إـلـيهم بقـتـل وهــو ـمـا ـكـان   ..؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟/ بالصــغير % ) ١٠٠بنســبة ( وبإـحـداث عاـهـة مســتديمة ..المجـنـي عـلـيهم ـفـي قـتـل ـبـاقي 

وهـذا ..تهـام اثمـة ) التـالي ذكـرهم (ألي مـن هـؤالء  األشـخاص لم توجه ..  أن النيابة العامة الإ..
نحـو تصـويب ًإتخـاذ الـالزم قانونـا بمـا يسـتوجب حقيـق الواقعـة الراهنـة ت فـي قصور  شـديد ينم عـن 

 : ًوذلك وفقا لما يلي..هذا الخطأ الجسيم 

 : بداية 

إن هؤالء األشخاص الذين جيب أن يوجه إليهم االتهـام جنبـا إيل  جنـب مـع ف
ً

 :هم ..املتهم السادس 

��.؟؟؟؟؟؟ −١

 �.؟؟؟؟؟؟ −٢

 .؟؟؟؟؟؟ −٣

 �.؟؟؟؟؟؟ −٤
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ذلـك علـي النحـو الـذي و .. كـانوا حـاملين لألسـلحة الناريـة اآلليـة ؟؟؟؟؟؟وقرر بأن جميـع أوالد 

كـمـا أـقـر أقواـلـه أمــام النياـبـة العامــة ، ـفـي ) الـقـائم  بالتحرـيـات (  ؟؟؟؟؟؟/ أـقـر ـبـه ضــابط المباحــث 

/ وكــذا أقــرت الســيدة بــأن أقاربــه كــانوا يحملــون األســلحة الناريــة  اآلليــة ، بــذلك المــتهم الســادس 

أنـه رأي  .. ؟؟؟؟؟؟/ كمـا أضـاف  .. ؟؟؟؟؟؟وقد قـاموا بالتعـدي بهـا علـي أفـراد عائلـة  .. ؟؟؟؟؟؟

 . ٥٨/١٢٦ص) طبنجة ( حال حمله لسالح آلي ؟؟؟؟؟؟/ المدعو

 كما أكد بأن حمدث إصابته املوصوفة باألوراق 

 ؟؟؟؟؟؟/ هو املدعو

حيث أطلق عليه عيار ناري واحد أصابه فـي الجهـة اليمنـي  
كما قطع بأن محـدث .. من البطن مستخدما في ذلك بندقية آلي 

ـــــه  .. ســــــعيد ؟؟؟؟؟؟ / هــــــو المــــــدعو.. ؟؟؟؟؟؟ / إصــــــابة نجـل
 .باستخدام سالح آلي أيضا 
 م قررت النيابة العامةومن ث
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١٦٨

 إال أنه وحىت صدور أمر اإلحالة يف القضية الراهنة

حتـى أنـه بسـؤال  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ًولم يتم ضبط كال مـن 

ــم  ـقــ..عـــن ذـلــك  ) ؟؟؟؟؟؟/ الراـئــد ( ضـــابط الواقـعــة  ــه ـل رر بأـن
 .يتمكن من ضبطهما وجاري بذل مزيد من الجهد

 ومع ذلك مل تتمهل النيابة العامة
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 ؟؟؟؟؟؟/ كما قرر 
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 ؟؟؟؟؟؟/ وكذا بسؤال الطفل 
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١٦٩

وأيضا بسؤال اjني  عليها 
ً

 ؟؟؟؟؟؟/ 

���+5D#+)+د��א���؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟/��32���SMdو�،��..���Fאو����G;�,�א�Q�°�Aא�+%q9
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  ؟؟؟؟؟؟/ وكذلك بسؤال السيدة 

+5D��#א���+��S����!(��A�E���F�f��!L���	����U��D��g3א/�����<ن������؟؟؟؟؟؟/��3��2�..�
�E�F�G;4�ً
D�	,
�)���2D'��(٧٨/١٤٦ص.�

 وبرغم مجاع ما تقدم.. هذا 
اجـدهم  توءتهـام لهـؤالء األشـخاص الثابـت بـال مـرااتأتي النيابة العامة غيـر موجهـة لثمـة 

ٕ واحـداث إصـاباتهم التـي ؟؟؟؟؟؟شتراكهم في التعدي علي أفراد عائلـة أوالد افي مسرح الواقعة ، و
وهو األمـر الـذي يؤكـد ..  أحدهم وشرعت في قتل اآلخرين علي التفصيل أنف البيان حياةأودت ب

ات تخــاذ اإلـجــراءاقصــور تحقيقــات النيابــة العاـمــة لهــذا االتهــام بمــا يـســتوجب التصــدي لــذلك و

 .ًالقانونية حيال إدخال المتهمون  المذكورون سلفا في هذا االتهام 
��א	�7	�5א	د	�ل�
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 ختذت من هذا القول املرسل او

سندا لعدم توج
ً

 .تهام للمذكورين اأي يه 
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 ختذت النيابةاستدالل حيث وهذا وجه  ثاني للفساد يف اال

من هذه الكلمات سندا لعدم توجه مثة 
ً

 تهاما

  .؟؟؟؟؟؟/ للمدعو

 ن  ملا كان ذلك وحيث أن املستقر عليه نقض أ
 معـززة عتبارهـااب أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات للمحكمـة أن األصـل كـان لما
قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 

ًأو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه   تثبـو علـي التـدليل فـي قتصـرا قـدً
 فــإن الحكــم الجريمــة فــي حــق الطــاعن علــي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــرى ،

 ال عـلـي عقـيـدة هيـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها  ـمـن رأي مـحـرر محضــر التـحـري ـمـن تحرـيـ

 .ستدالل ستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االا

  )٢٦/١/٢٠١٤سة  جل-ق٤لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم ( 

�����������E���&�(+:م�D5�A���
م��,��=.��א��$%5�3!�.���3د����������אو/���:,DF��א�'����א�"�:
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 وبالبناء علي مجلة ما تقدم
لدالئل أنفـة البيـان قـد قطعـت بـأن هنـاك متهمـون آخـرون يجـب أن جملة ا.. ًيتضح جليا 

 .وهو ما يترتب عليه أمرين .. تحريك الدعوى العمومية ضدهم في ذات الواقعة الراهنة 
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  الثاني الوجه 

قيد ووصف النيابة العامة لالتهام املوجه إيل املتهمني من األول حىت اخلامس بطالن  

هامهم بالقتل العمد مع سبق اإلصرار باستخدام سالح ناري رغم ثبـوت أن وذلك الت

أي من هؤالء املتهمني مل يكن حيمـل مثـة سـالح نـاري وأنهـم قـد متـت مبـاغتتهم 

باهلجوم عليهم وهم عزل من السالح مما نتج عنه سقوطهم وزويهم مصابني وقتلي 

 .مما يستحيل اتهامهم بالقتل باستخدام سالح ناري .. 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤/٢فقد نصت املادة .. داءة ب
الـعـام أو ـمـن يـقـوم مقاـمـه إـلـي التـهـا ـمـن المـحـامي حوترـفـع اـلـدعوى ـفـي ـمـواد الجناـيـات بإ 

محكمة الجنايات بتقرير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم وأركانها المكونـة لهـا وكافـة 

 .وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة اإلثبات .. ة الظروف المشددة والمخفف

  من قانون اإلجراءات علي أن ٣٠٧كما نصت املادة 

��Z��)���!O	�א�R��!Nو�����������12א#��	����V��5وא�M��d����"2א����bو�د�����<
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 رت أحكام النقض علي أن ويف هذا الشأن توات
 فليس لها أن تعـدل أن تغير وصف التهمة مع بقاء الوقائع علي حالتها ، إذا جاز للمحكمة�

التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلي المـتهم حتـى ولـو لفتـت نظـر الـدفاع إلـي هـذا 

 .التعديل ألن في ذلك حرمان للمتهم من حقه 

 )وعة القواعد مجم٢/١٢/١٩٣٥الطعن جلسة (

 ملا كان ذلك 
 ����������������������
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  األول فاملتهم 

م�����������������..�؟؟؟؟؟؟�����:Zא�א$�S�Q�g�K3(��
��א#	���א�,دس��HD���Aא#�R1,	#א�+�w�..
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�����.�U�(�ن��%���/�"��¡�l�א�"����V
�&TD��{�"���n���"���������5�E+4א��$FC�Qt�Zو"��À��T
���&��tn���.��!5�#	���א�,��دس��,����:&�������و}3��aد��3"����������(+��w����	/�&��	���V��
و)��&�
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��Rאcول����3)+ع�؟�����������Nא�3)+ع�،�و�.���D2دس�..�و%�S�z�F$>�א�D1א���������T!�ذ�?�א#	���א�,

��Q��tن��א� ��+ل����<ن�א#��	���אcول�%�����"
�Q�B	��,T�b���א�E���F�G;��4�"����a'1N�"ل���/
ل�א�=;/��L�d�A&؟t5���4�t#�&�(+:.!�

 واألكثر من ذلك 

 بأن األول لم يكن معه ثمة سـالح فقد شهد المتهم السادس

زعم أنـه حـاول .. ناري ، وأن كل ما كان لديه آنذاك مجرد عصا 
ـه بهــا  ممــا يؤكــد قطعــا بعــدم حمــل المــتهم األول .. الهجــوم علـي

 .ي حال المشاجرة لثمه سالح نار
  الثاني املتهم أما 

م�ز)������..�؟؟؟؟؟؟�� �:Zא�א$S�A�&א�`ج�����D w�..و�����R�T32�V�
�&�w����T���&F����/
��D�"��..������T�)�K3وNU;ق�א�KM5cא�'�
,O'&�وא4	� D/�.!5�µو��א#�A�tnFن�%�D w�..

�.��!5�^�� !
�^�و���
�&��Tوزو�&����2>���(+��w�����`'
�V��

����3ج�D��'5ض�و�cא��..����
3���wع�
���=�ذ��SوU���! F�.�א#,	 FU�+¥�.�Scא.�

 ومن ثم يتضح 

أن المذكور ليس لـه ثمـة دور فـي الواقعـة وبـالطبع لـم يكـن �
يحمل سالحا ، ولم يدع في حقـه مـدع أنـه كـان يحمـل سـالح أو 

ممــا يســتحيل توجيــه تهمــه القتــل أو .. أنــه أصــاب أي شــخص 



 

 
 

١٧٣

 .إليه حتى الشروع باستخدام سالح 
  الثالث املتهم وعن 

1!���0
���Vאل؟؟؟؟؟؟������T�&��F��.���U�KHאD����K��w٧٧	��D��aא���9��
5��..��z�����+��S�t1��,/
����Tو��+�/	������������������..��cو�אق��F��B!4�����Qtن�%�&F>א� +ل���Q�B	,T����V
"��������a'1N"و

�������������&�
د�5�E+� T!�.�א�,�D2��A�Mא�O���+�w�..�������������،���+����
�3אض�א�����p"{�yT3�
�&�F��?��ذ
�&�و�t"	4و�א��G;4�Q°�.!5�K�D #א� +>��و�א�&TD����.�

 هذا باإلضافة إيل

��א	�#������،�و����*ن�,��ج���ن��������������%���
�N��&�%وא���������ن����� 
���*����*���*��	>

�����������
��4��ن������ن����%����א	����&
�ز&�=�&�����!�ن�א	&(������..���ز	��(&�9&���<'�!*�..

1&��
�	1,ذ�א;��ن��������%���&���ن��(��ل�����������������..�(��5*���� 
א	�8و+و������%�&(�ل�����4א	��ول�

�.�V6%*و�א���*'��E*$�#,ص��ن�

 واألكثر من ذلك 


2��V+אل�א#	���א�,دس���������z�Y�ن�א�w�..��������������Q�tن���D�2�&Fز�����5<ن��S$א�א#�	���%�
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������U��D���&F>م��`r����X�9�E����..������������3p'��+�����S��B$א�א��`����5:���B	4א�V5�;Iw
��������Y�א���	א�א#$S�V4�.�U�..��������������������&�1F(�D�2�&���Uم���:Zא���
��r`م���ن�:+)��&�א�'�����א�"�s

��������&�!5�6at%א�HאD	&�א�	4<���ذא:�t�4Z�jא+�ل�وو��=&��<�F&������������..�א��eא�M�l:ذא���Ow(�و#�
���	
.�

  الرابع املتهم أما 

���������������..؟؟؟؟؟؟��tnFن���Aא�+א2"���،�/����%��ITدو�������&��VOT���&F>���/3��32א��D w�
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١٧٤

 وقد أكد هذه الرواية 

حقـيــق مـعــه ـحــال الت) نـجــل الـمــتهم الرابــع(؟؟؟؟؟؟ / الطفــل 

حيـث أقـر بـذات أقـوال والـده حرفيـا مـن .. علي سـبيل االسـتدالل 
.. أنه كان نائما وأيقظته زوجته فهرع بال تفكير نحو إنقاذ والـده 

وهذا يجزم يقينا بأنه لم يكن يحمل ثمة سالح ويؤكـد بطـالن قيـد 

 .ووصف النيابة العامة في حقه 
  تقدم ما مجلة خالل ومن .. هذا 

	�מ���ن��(��ل������..�*ن�א;و�אق�*%1���!ن�*$��ن�א	�&��3ن�%�	��1א	�ذ��������������(���N+�א���

���$�!	���אMط�6ق���������V6%���7�..د��*ن�����������������و*��3מ���������4د�&����<'��
&3מ�<'��
���,ط�����

א	ط��1ل�؟؟؟؟؟؟�،�(�����*'���������Eذא��א	وא����4*+	���3מ�وذو���3מ�و����3מ��..�&�ود$�
(����&3מ��

����%�U/�وא��%���د	��3ل�)�؟؟؟؟؟؟/�؟؟؟؟؟؟�،�وא�������,%���	وא���
���'Mמ�+��ذ=�א�����ن�&'��و��(��

�����������������]ذא���ن�+�ذא�א;����'�(�(��	����
	����������������0..�א	�%د������א	�ول�
(�ل�א	�&��3ن�;%	(��

�3מ�!�Jل�و>�%&ط�!وא��د�א>!&دא��3	א�H	

�����3מ�و���ذو�3מ�+ذא�א	��'Mא.�

 ملا كان ما تقدم 

���F�G;��4ن�����������
ن�����E��"����a'1N�"�EDو/�����و�د�� ����Dوو���(�א�'������א�"��%
�����K3(�5n!��؟؟؟؟؟؟���"א���3Lאcول��Aא#�"��������Q�nوאcא���,tن�א�+�t�	#א����U�.t	'T�b�א�..


S�V$>�א�"n!���א��$w�..�������������E"!.�א�=3ض�����Bذ�?������D�/+�ن�א��V5��3=4��D2و�אق�cن�א�w
����/;4�Qtن�%)�a'1N�(ج���eא�+S�/א5�67!�&�(؟؟؟؟؟؟���(������°��«U�A+:�E$�א·�وא
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���א�4	3tא��א�=�3ض��

���X�9�E��..��������������+%$�#א�K�w+��zI Fא�D2ن�+O:�?�$��K�3 #א���n'i5+¦�אD�ن�א�w�..���{
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١٧٥

 وهو األمر الذي جيزم
وبحق ويقين ببطالن قيـد ووصـف النيابـة العامـة لالتهـام الموجـه إلـي المتهمـين الخمسـة 

فكيـف إذن توجـه إلـيهم تهمـة القتـل .. األوائل وذلك لعدم ثبوت حيازة أي منهم لثمة سـالح نـاري 

 .همين مما هو مسند إليهم وهذا يؤكد يقينا ببراءة المت! باستخدام سالح ناري ؟

   الثالث الوجه 

 حيـث أن – وأفـراد عائلتـه –بطالن االتهام املوجه من النيابة العامة للمتهم املاثل 

وليسوا جناه ، وهو مـا ملسـته " جمني عليهم " صحة وصفهم يف هذه الواقعة أنهم 

بية وغري جدية النيابة يف بداية التحقيقات ، ومل تغري مسارها إال مبوجب حتريات مكت

ومعدومة مل تنتج مثة دليل جدي ميكنه محل هذا االتهام بل جاءت معيبة ومرسلة 

ومل يساندها أي دليل ، مما يؤكد قيام هذا االتهام دون دالئل كافية ممـا يسـقطه يف 

 حق املتهم ويبطل اتصال احملكمة بهذا االتهام 

 ن نائية علي أ من قانون اإلجراءات اجل٢١٤فقد نصت املادة .. بداية 
�(���*و��,�	����������������������1<ذא���������*و��
��א	�����4
�4د�א	&(���ق�*ن�א	وא����4���،��*��א	

�����.............א	د!و�L<	��א	�(���א	�,&'���د���4و*ن�א;د	��!	��א	�&3מ�

 : وهذا عني ما قررته حمكم النقض بقوهلا بأن

�3
,��+�������������Rrن�T	���3TD :אcد����و�ن�:�O+ن��S$>�א�+�2��nوאcد������������������T3 :�A����w%�

��א�	'S�^��R4$>�א#,�+����و
 Dא��א�" +���،�و�ن��OT+ن��������2U2&��!" +����و� B	4وא���	א#

�ًא�
�Vא#�3ع�#�!��Bא#	��YTUن�+F .�ذ�?�D/�Aود�א� 

 )٨/١١/١٩٩٧ ة جلس– ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
 ة ، المختلفـأدلتهـا أو عناصـرها مـن ةص الواقعـأن تسـتخللما كان من حق محكمـة الموضـوع 

ًستخالصــا ســائغا اإال أن شــرط ذـلـك أن يكــون  ًقائمــا ـفـي أوراق نتهــت إليــه اوأن يكــون دليلهــا فيمــا ً
فإذا استند الحكم إلـى من أوراق الدعوى، على أسس صحيحة في األحكام يجب أن تبنى الدعوى، 

بحيـث إذا بتناؤه على أسـاس فاسـد ًه يكون معيبا ال أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات، فإنةرواي
ًنتزاعـا اًبتـداعا للوقـائع وا فـي هـذه الصـورة يعتبـر يفإن عمل القاض منها يءكان ال أثر لها في ش



 

 
 

١٧٦

 . لها من الخيال

 )٦/٢/٢٠١٦ ة جلس– ق ٨٥ لسنه ٢٥٩٥١الطعن رقم (

  فحسب هذا ليس 

 بل قررت حمكمة النقض صراحة بأن 

ـدعوى ا  ـه المــادة إقامــة اـل ـة عـلـي خــالف مــا تقضــي ـب لجنائـي

 . إجراءات جنائية أثره انعدام اتصال المحكمة بها ٢١٤
 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠عن رقم طال(

 وهذا عني ما عاب االتهام املاثل 

ن�����������������O
����/�.�U�z! 	Fא�+א2"��وא�<$S�A��: � ��z!�	4א��
ذ�?��ن�א�'����א�"

"�&�،��������א#	���א#��A�Qא#��f� B	����mt�,:���B��
���Vن�/�	�&�א��Zو���D�%>:و�،�.=�	,

���&��:D%و�אق�و�c5'��&�א����4=3����
5!��.����4س��f��� B	�א�H3א(�����z��
2�Q��"=�و��S+��ن�..�و�

������S$א��..�א#��	���א���3א�VSو5!n	������S�&א5�6��7!�����������: � ������و
���z���F�������Vא�'�

9�&�دون��ن�:	�$�U����<Dv)3אp=��H.��..�א#	����
ز��و�a	/و�א.�

 وسارت األمور يف نصابها الصحيح علي نهج ما تقدم 

  ؟؟؟؟؟؟حىت ورد للنيابة العامة احملضر املؤرخ 

  ؟؟؟؟؟؟/ احملرر مبعرفة الرائد 

 قوال بأنه حمضر التحريات 
ـذي أورد� ـألوراق وصــفه عــن انــه مــا ال يخــرج  مــن خاللــه واـل مضــافا إليهــا مجــرد تلخــيص ـل

رأي شخصـي عـن كونـه فضـال عـن إيـراده مـا ال يخـرج وصـفه عندياتـه ، مـن فتراضـاته تخميناته وا

 حيث قرر بما مؤداه . ولم يقم عليه ثمة دليل أو سند .. لهذا الضابط 

���ن�!���	&�ن�+��������"�����و���د�&ط�و���(�����5)�؟؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟؟((�دو��#��5
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�ل����..........�
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١٧٧

قـرر الضـابط أن ذـلـك هـو كـل مـا توصــل .. المختصـرة والمقتضــبة ومـن خـالل ـهـذه العبـارات      
ـبـة باطـلـة ومعدوـمـة وغـيـر جديـه ذـلـك أنـهـا معيهـذه التحريـات وـهـو األمـر اـلـذي يقـطـع ـبـأن .. إليـه 

 :بالعيوب اآلتية 

 األول العيب 
�����Jא	
(���5وא	&(���$�	& ��د�	����*ن�����������7!����%1��:��	*ن�א	%���د�א	����
ط�	��و����ن�

��E!��	��؟؟؟؟؟؟����و+מ�)�א	�4&د��(�&�3ون�-,�ون��د�א#&�وא����א	وא����4ن�
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���א#	���+U��w����.��°�����א·���..�؟؟؟؟؟؟��−����U��D���g�/
����Ml���א���U��Dg؟؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟؟�،�و�..��z�=!��b�وא

��1,'���hD	,
��S5�&TD�)١٠٠.�(٪�
���א5�6����7!���������..��؟؟؟؟؟؟�−�����U��D����g�/؟؟؟؟؟؟��..


FC�G;4�V$א��وא#��A��qא�+�&TD�ن�%��.א2"��}
األمـر الـذي .. أما وأن خلت تحرياته من ثمة ذكر لهؤالء األشخاص ودورهم في الجريمـة �

 .يجزم بعدم جدية التحريات وبطالنها بما ال تصلح سندا وحيدا لهذا االتهام 

  الثاني العيب  
����Jא	&(������	&
��ن�*�����������..�*ن�א	%�د�א	��
ط����!���%1��:	/�ن�א	��&3מ�א	�7	����5	و��ن�
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�؟�v"3א	؟!�وא4�Q	 �א����L	,T�&F>א� +ل���VOh�)�%�Q�.!�

 وبرغم مجلة ما تقدم 
ذات ـمـا زعـمـه ـفـي ـحـق ـبـاقي المتهـمـين ؟؟  . فـقـد أشــار الضــابط ـفـي شــأن الـمـتهم الثاـلـث�

فهل يجوز المسـاواة بـين شـاب فتـي يسـتطيع حمـل السـالح .. حتى من ثبت حمله للسالح منهم 

وهـذا ! بأخر يبلغ من العمر عتيا وبالكاد يستطيع الوقوف علي قدميـه ؟.. اآللي واالستعراض به 

 .واقع يؤكد يقينا ببطالن تلك التحريات ومخالفتها للحقيقة وال

  الثالث العيب 
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 ومع ذلك يرتل يف حمضر التحريات الزعم 

ـرة � ـة واطــالق األعـي ـاموا بإحضــار أســلحة نارـي ٕأن العــائلتين ـق
 .منها بطريقة عشوائية وبكثافة 
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 وهو األمر الذي يؤكد
ـه ســاوى � ـائج أـن ـين العــائلتين ـفـي األفعــال والنـت ـة فكـيـف يمكــن ال.. ـب ـأن أســلحه آلـي ـقـول ـب

ومـن ثـم يتجلـى ظـاهرا بـأن ) .. بفـرض وجودهـا( م ٩متعددة تنتج أثار تتشابه مع طبنجه واحدة 

 .الضابط المذكور لم يقم بثمة تحريات جدية للتوصل إلي حقيقة الواقعة 
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 حيث جاءت عبارات التحريات املزعومة 

 عامه وجمهلة وغامضة 
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فيما تقدم جميعه بالقول بأن تحرياته لم تتوصل اعتصم 
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  السادس العيب 
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ن االعتداد بهذه الرواية الهزلية في الزعم بـأن هـذه فهل يمك�
 !في الواقعة ؟) عائله ؟؟؟؟؟؟(الطبنجة المستعملة من جانب 

 السابع العيب 
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  املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن فمن
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 )٤/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٧٢٠ الطعن رقم(
 )٩٥ رقم  ٥٥٥ ق ص ٣٦ سنة ٩/٤/١٩٨٥نقض (

.. وكان ذلك هو عيب ما شاب محضر التحريات في االتهام الماثل .. لك لما كان ذ 
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 .األمر الذي يجزم ببطالنه ، وعدم جديته ، وأنه جدير باإلطراح وعدم التعويل عليه 
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ويكـون لهـا التي تنبي علي أدلة تسوقها وتستند عليها هي تلك التحريات التحريات الجدية 

 ـمـا جــاء حـيـث أن للمحكـمـة أن تقـول ـفـي تـكـوين عقـيـدتها عـلـياإلثـبـات الجـنـائي دور هـام ـفـي مجــال 
 .بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله 

 )ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 كما قضي بأن 
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 )٥ ص ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 )٤/١١/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ٤٨٨٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
المحكمة التحريات لعدم جديتها استنادا إلي أن من أجراها لم يكن بطلت أإذا 

نه ، فإن ذلك استدالل مقبول تملكه يعلم اسم المتحري عنه وموطنه ومحل سك

�.محكمة الموضوع دون معقب عليها 
 )٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٦٤٠رقم الطعن (
 )١٩/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٧٢٥الطعن رقم (

 وأيضا قضي بأن 
عتبارهـا معـززه اعلـى التحريـات بأن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضـوع " 
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ًإال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دلـيال بذاتـه أو قرينـة بعينهـا علـى الواقعـة أدلـة، من لما ساقته 
ًقــد إتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــى ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا،  فــي حــق ً

ًفإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين،  ً ." 

 )٩/٥/٢٠١٥ ة جلس– ق ٨٤ لسنه ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 منالثا العيب  
 رئــيس مباحــث شــرطة –؟؟؟؟؟؟ / أن التحريــات محــل الواقعــة والقــائم بهــا ومجريهــا الضــابط  

 مســـاء وأفـــاد بأنهـــا تحريـــات مبدئيـــة عـــن ١٢؟؟؟؟؟؟ والتـــي ســـطر محضـــرها بتـــاريخ ؟؟؟؟؟ الســـاعة 
 ٥,٣٠بتـاريخ ؟؟؟؟؟؟ السـاعة الواقعة وأن التحريـات النهائيـة كانـت عنـد سـماع أقوالـه فـي التحقيقـات 

 مساءا والتي جاء بها معلومات وبيانات عن الواقعة وظروفها ومالبساتها غير جادة 

 هذا فضال عن 
؟؟؟؟؟؟ والتــي قــام بإجرائهــا فــور اســتدعائه مــن اإلجــازة / التحريــات المجــراه بمعرفــة الضــابط  

ـتـم االنتهــاء منهــا فــي الـيـوم اـلـذي  ظهــرا حـتـى ٢الـتـي قــام بقطعهــا ـبـالعودة للعمــل ـفـي ؟؟؟؟؟ الســاعة 
وهـــــي أيضـــــا .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / توجـــــه فـيــــه للنيابـــــة العامـــــة الستصـــــدار إذن بضـــــبط المتهمـــــان 

 .تحريات غير كافية وغير دقيقة مما يجعلها غير جادة 

 وذلك علي النحو التايل 

 من حيث املدة املستخدمة يف إجراء التحريات : أوال 
 صباحا ومحضر التحريـات المبدئيـة التـي سـطرها ٩يخ ؟؟؟؟؟ الساعة ولما كانت الواقعة بتار

 مســـاءا أي بـعــد مـــرور أربـعــة أـيــام عـلــي الواقـعــة وهـــي ١٢؟؟؟؟؟؟ بـتــاريخ ؟؟؟؟؟ الســـاعة / الضـــابط 
ليســت مــدة كافيــة للتحــري عــن الواقعــة وأطرافهــا وظروفهــا ومالبســاتها وخصوصــا أنهــا بــين عــائلتين 

رـفـــة تلـــك الخالـفـــات وأســـبابها وأطرافـهـــا يقتضـــي ـمـــن الوقـــت أياـمـــا وأن مع.. بيـــنهم خالـفـــات قديمـــة 
؟؟؟؟؟؟ / وكـــذلك التحريـــات المســـطرة بمعرفـــة الضـــابط .. وأســـابيع لمعرفـــة تفاصـــيل تلـــك األحـــداث 

 قبـــل صـــدور اإلذن ٥/٥/٢٠١٦ ظهـــرا حتـــى ٢النهائيـــة والتـــي قـــام بهـــا ابتـــداءا مـــن ؟؟؟؟؟ الســـاعة 
غيـر كافيـة مـا يقـرب مـن ثالثـة أيـام ال تكفـي للتحـري عـن بضبط المتهمان السالف ذكرهم وهـي مـدة 

 .الواقعة وظروفها ومالبساتها وأطرافها 
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 هذا فضال عن 
معرفــــة األســــلحة المســــتخدمة فــــي الواقعــــة وأنواعهــــا ومــــن الــــذي كــــان 

فضــــال عــــن مالكهــــا وكونهــــا مرخصــــة مــــن عدمــــه .. يحملهــــا تحديــــدا 
حا مرخصـــا مـــن والتحـــري عمـــا إذا كـــان أـيــا مـــن العـــائلتين يحمـــل ســـال

عدـمـــــه وعـمـــــا إذا ـكـــــان ـتـــــم اســــــتخدامه ـمـــــن عدـمـــــه وغـيـــــر ذـلـــــك مــــــن 
وهــــو ممــــا ـيـــدل عـلـــي كفاـيـــة المــــدة .. المعلومــــات الخاصــــة باألســــلحة 

ممـا جعلهـا تحريـات .. المحددة إلجراء التحريات المبدئيـة عـن الواقعـة 
بمــا مــؤداه كونهــا غـيـر .. فضــال عــن كونهــا غـيـر دقيـقـة .. غـيـر كافـيـة 

 .جادة

 إلضافة إيل أن هذا با
 السـاعة ؟؟؟؟؟؟ والتي بأقوالـه فـي التحقيقـات فـي ؟؟؟؟؟؟/ التحريات النهائية بمعرفة الضابط  
 مسـاءا ولـم يسـطرها بمحضــر خـاص بالتحريـات النهائـيـة جـاءت أيضـا غـيـر جـادة علـي اـلـرغم ٥,٣٠

أقوالـه كمـا من أن الضابط مجريها قد مر عليها من تاريخ حدوث الواقعة حتى سـاعة وتـاريخ سـماع 
إال أنهــا أيضــا جــاءت غيــر كافيــة .. هــي مــدة كافيــة مــا يقــرب مــن ثالثــة أشــهر وأكثــر .. جــاء بهــا 

ولم يأتي بها إضافة من المعلومات والبيانات ما يجعلها جادة ولم تـزد عـن التحريـات .. وغير دقيقة 
  .مما يدل علي أنها تحريات مكتبية.. المبدئية إال قليال 

 اء بأقوال الضابط وذلك يتضح مما ج
عند سؤاله عن كثير من الوقائع واألحـداث واألقـوال المسـطرة بـاألوراق 
علــي لســان المجنــي علــيهم المصــابين وكــذلك الضــابط القــائم بالضــبط 

مـــن إجابـــة واحـــدة لـــم تتغيـــر أن .. والتقـــارير الفنيـــة والطبيـــة بـــاألوراق 
ـلـي اـلـرغم ع.. تحرياـتـه ـلـم تتوصــل ـلـذلك وأن مــا توصــلت إلـيـه أـفـاد ـبـه 

مــا ـفــي تـلــك األـقــوال والمواجـهــات ـمــن معلوـمــات وبياـنــات عـــن الواقـعــة 
وظروفهــــا ومالبســــاتها ممــــا قــــد يغـيـــر مــــن ســــير التحقيــــق واالتهامــــات 

.. المسندة إلي المتهمين فضال عن دخول متهمين آخرين فـي االتهـام 
؟؟؟؟؟؟ والتــي جــاءت / هــذا والســيما عنــد ســؤاله عــن تحريــات الضــابط

أفاد بأن الضابط المذكور مسئول عـن .. اءت بتحرياته مختلفة عما ج



 

 
 

١٨٤

 .تحرياته ويسأل عنها 

 وهو مما يدل علي أن 

 ؟؟؟؟؟؟/ التحريـات ـسـواء كاـنـت المبدئـيـة والنهائـيـة للضــابط  

جاءت مدتها األولي غير كافية والثانية لم تضف إليها شيئا ممـا 

 ؟؟؟؟؟؟/ وكذلك التحريات النهائية للضـابط .. يجعلها غير جادة 

 .جاءت مدتها أيضا غير كافية كما سبق إيضاحه 
 من حيث الواقعة وتاريخ حدوثها وأطرافها : ثانيا 

فقـد جـاءت التحرـيـات سـواء المبدئـيـة أو النهائيـة للضـباط ســالفي الـذكر بمعلوـمـات عنهـا غـيـر 
كـانوا يحملـون وذلـك لعـدم إيرادهـا أشخاصـا كـانوا بالواقعـة فـاعلين أصـليين و.. كافية بل وغير دقيقة 

أســلحة نارـيـة وأطلـقـوا أعـيـرة منـهـا وأحــدثوا إصــابات ـبـالمجني عـلـيهم وربـمـا ـكـانوا هــم اـلـذين ـكـانوا ســببا 
هــــذا فضــــال عــــن أن .. فــــي إصــــابات المتــــوفين ســــواء كــــانوا مــــن عائلــــة ؟؟؟؟؟؟ أو عائلــــة ؟؟؟؟؟؟ 

 علـي الـرغم مـن أهميـة ؟؟؟؟؟؟ لـم يـأتي بهـا إيـرادا لتـاريخ حـدوث الواقعـة/ التحريات المبدئية للضابط
 .ذلك والسيما وكافة األطراف 

 ويتضح ذلك من 
أـقـوال المجـنـي عـلـيهم والـتـي جــاء بهــا أشخاصــا ـلـم ـيـأتي لهــم ورودا بالتحرـيـات الســالف ذكرهــا 

 وهـم جميعـا مـن عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟فضـال عـن  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟/ وهم كال من 
ت عنهم أنها لم تتوصل لوجودهم بالواقعة وعما إذا كانوا شاركوا بهـا والتي جاءت التحريا .. ؟؟؟؟؟؟

وـلــو أن التحرـيــات ـتــم إجرائـهــا فعلـيــا .. عـلــي اـلــرغم ـمــن أنـهــم ـكــانوا موجـــودين بالواقـعــة .. ـمــن عدـمــه
لتوصــلت إـلـي ذلــك أو عــن أمــاكن تواجــد المــذكورين تحديــدا إذا مــا كــانوا غيــر مشــاركين بالواقعــة أو 

يس كما جاء بالتحريات من أنها لم تتوصل عما إذا كانوا متواجدين بالواقعـة مـن ول.. متواجدين بها 
  .بما مؤداه عدم دقة تلك التحريات.. عدمه أو مشاركين بها 

 من حيث األسلحة املستخدمة يف الواقعة : ثالثا 
فـقـد جــاءت التحرـيـات بمعرـفـة الضــباط ســالفي اـلـذكر بمعلومــات غـيـر كافـيـة وغـيـر دقيـقـة عــن 

فضــال عـــن .. وذلــك مــن حيــث تحديــد نوعهــا تحديــدا والــذخائر المســتخدمة عليهــا .. ألســلحة تلــك ا



 

 
 

١٨٥

ولـــم يـــأتي بالتحريـــات إال كونهـــا .. األشـــخاص الحـــاملين لهـــا تحديـــدا والســـيما مـــالكي تلـــك األســـلحة 
/ وكـذلك التحريـات النهائيـة بمعرفـة الضـابط .. أسـلحة ناريـة دون تحديـد نوعهـا وعيارهـا وأشخاصـها 

؟ سوي كونها بنادق آلية يحملها عائلـة ؟؟؟؟؟؟ دون تحديـد نوعهـا تحديـدا أو األشـخاص الـذين ؟؟؟؟؟
هـذا فضـال عـدم إيـراد ثمـة .. فضال عن مالكيهـا تحديـدا .. يحملونها تحديدا والمستخدمين لها أيضا 

 .معلومات عن نوعية األسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وماهيتها تحديدا 

 ذي يدل علي أنها وهو األمر ال
تحريـــات غيـــر دقيقـــة وغيـــر كافيـــة مـــن حيـــث المعلومـــات الـــواردة عـــن 
األسلحة النارية أو البيضـاء والتـي لـم تحـدد نوعهـا كمـا سـبق والمحـددة 

ولــم يــأتي لهــا إيــرادا ســوي  .. ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤حصــرا بالقــانون رقــم 
 .كونها أسلحة بيضاء فقط 

 وهو مما يدل علي أن 
بما مؤداه كونها تحريـات .. من أقوال المجني عليهم التحريات مستقاة 

مكتبية لم يتم إجراءها فعليا مـن الضـباط القـائمين بهـا والسـالف ذكـرهم 
ممــــا يجعلهــــا تحريــــات ال يجــــوز التعويــــل عليهــــا أو االســــتناد إليهــــا .. 

كـدليل ثبـوت لإلدانـة ضـد المتهـمـين ومـنهم المـتهم الماثـل وذلـك لكونـهـا 
 .مما يجعلها تحريات غير جادة .. ير دقيقة تحريات غير كافية وغ

 هذا فضال عن أن 
الطبنجـة الـتـي ـتـم العثـور عليـهـا بمســرح الجريمـة ومـكـان الحــادث والـتـي 
اعتبرهـــــا الضـــــابط الـقــــائم ـبــــالعثور عليهـــــا وهـــــو نـفــــس الضـــــابط الـقــــائم 

؟؟؟؟؟؟ مـــــن األســـــلحة / بالتحرـيــــات المزعـــــوم كونهـــــا مبدئيـــــة ونهائـيــــة 
 مــم مطموســة المعــالم وال يوجــد بهــا ٩ وعيارهــا المســتخدمة فــي الواقعــة

بيانات أو أرقام وتم فحصها وتبين أنها صالحة لالستخدام وأنها كانت 
محدـثـة للصــوت وأصــبحت ســالحا نارـيـا بعــد ـنـزع الماســورة الـتـي كاـنـت 

ـلـم ـيـأتي بهــا إـيـرادا عــن مالكـهـا وـلـم تتوصــل التحرـيـات عــن ثمــة .. بـهـا 
ممـــا يجعـــل تلـــك .. جـــدها تحديـــدا بـــل ومكـــان توا.. معلومـــات بشـــأنها 

 .بما مؤداها تحريات غير جادة .. التحريات غير كافية وغير دقيقة 
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رابعا 
ً

من حيث مكان الواقعة حتديدا: 
ً

  
وأـنــه ـلــم ـيــأتي .. ًـلــم ـيــأتي بالتحرـيــات ثمـــة معلومـــة عـــن مكـــان الواقعـــة بداـيــة ونهاـيــة تحدـيــدا 

 ؟؟؟؟؟؟ بـدائرة مركـز شـرطة – الشـرقي بكلشـومعلومات عن مكان الواقعة غيـر أنهـا حـدثت بناحيـة ا
 اتخــذتًتحدـيـدا عــن المكــان اـلـذي ) ١٨(حة رقــم الصــفوذـلـك عـنـد ســؤال الضــابط فــي التحقيقــات ب.. 

ًالواقعة فيه محال تحديدا  . فأجاب بما سبق  ..ً

 علي الرغم أن
ً وهــو الشــارع الــذي يقطنــه كثيــرا مــن ؟؟؟؟؟؟الواقعــة قــد حــدثت بشــارع 

 وهـــو ؟؟؟؟؟؟مـــن عائـلــة قـلــه ًفضـــال عـــن أـفــراد  .. ؟؟؟؟؟؟أـفــراد عائـلــة 
 أن الشـارع خـاص ؟؟؟؟؟؟ عائلـة العتبـارالسبب فـي حـدوث المشـاجرة 

ســـمهم ممـــا يـــؤدي إلـــي حــــدوث ابهـــم وأن لهـــم أولويـــة المـــرور لكونـــه ب
الخـــالف بـــين العـــائلتين والمشـــادات بـيــنهم والتـــي تطـــورت إلـــي حـــدوث 

ارع يقطنــه ـفــي طــرف مـنــه فضــال عـــن أن ذلــك الشـــ.. الواقعــة الماثـلــة 
عائلة ؟؟؟؟؟؟ وفي الطـرف األخـر المعـاكس عائلـة ؟؟؟؟؟؟ وكـال مـنهم 

مما يؤدي إلي الخالف بين العـائلتين عنـد .. علي بوابه مدخل للشارع 
 .مرور أيهما من المدخل أو البوابة التي تقطنها العائلة األخرى 

هذا فضال عن أن
ً

 
لمســـاحة العرضـــية ممـــا يجعلـــه ال يســـمح بـــالمرور ًالشـــارع المـــذكور ســـلفا هـــو شـــارع ضـــيق ا 

ًوهو األمر الذي لم توضحه التحريات تحديـدا .. ت سيارة واقفة به جدبالمواشي والبهائم به إذا ما توا
/ وعمـــا إذا كـــان أـقــوال المـــتهم .. وـلــم ـتــذكر عمـــا إذا كـــان الشـــارع يســـمح ـبــذلك المـــرور مـــن عدمـــه 

مـرور بالبهـائم الخاصـة بـه فـي وجـود السـيارة الخاصـة سـتطاعته الا صحيحة من عدمه لعـدم ؟؟؟؟؟؟
وهــي المعلومــات التــي كــان يجــب علــي .. ً والتــي كانــت ســببا فــي حــدوث الواقعــة ؟؟؟؟؟؟/ بــالمتهم 

 .التحريات تحديدها بالضبط لبيان مدي صحة أقوال المجني عليهم وأطراف الواقعة 

 مما يدل علي أن
ًحدـيــدا وتفصـــيال عـــن طوـلــه  تالواقعـــةتحدـيــد المكـــان اـلــذي حـــدثت فـيــه  ً

وعرضــه وطبيعــة األرض عمــا إذا كانــت ترابيــة أم صــخرية أم أســفلت 
ون سـببا فـي معرفـة تفاصـيل عـن الواقعـة كـوهـو مـا ي.. ًأم ماذا تحديدا 
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علـــي الـــرغم مـــن وهـــو األمـــر الـــذي لـــم تحـــدده التحريـــات .. وظروفهـــا 
 ٩بنجـة ؟؟؟؟؟؟      لمكـان الواقعـة والعثـور علـي ط/ معاينة الضـابط 

ممــا يجعلـهــا تحرـيــات غيــر كافـيــة وغـيــر دقيقــة بـمــا مؤداهـــا .. مــم بـهــا 
 .تحريات غير جادة 

خامسا 
ً

من حيث الدافع والسبب يف حدوث الواقعة حتديدا : 
ً

. 
ولــم  .. حيــث جــاءت التحريــات بــأن الســبب فــي حــدوث الواقعــة هــو أولويــة المــرور بالشــارع 

.. وكــذلك عرضــه وطولــه ... ً الشــارع تحديــدا اســمتحــدد ثمــة معلومــات عــن ذلــك الشــارع عمــا هــو 
.. ونوعيــة األرض الخاصــة بالشــارع كمــا ســبق إيضــاحه حتــى يتبــين مــا هــو مــدلول أولويــة المــرور 

ولمـاذا هنـاك أولويـة مـن عدمـه وهـو شـارع يـمـر .. ًفضـال عـن تحديـد السـبب فـي الخـالف علـي ذـلـك 
ًا كـان هنـاك ـبـديال عـن هـذا الشــارع مـن عدـمـه وعـمـا إذ ..ًفيـه الجميـع ـلـيس ملكـا ألحـد ـمـن العـائلتين 

 .حتى يتم الوقوف عن السبب والدافع الحقيقي لحدوث الواقعة 

 وهو األمر الذي مل
ممـا يجعـل السـبب .. ًتي له إيرادا عما سبق بالتحريات محل الواقعـة يأ

ًوالدافع لحدوث الواقعة أمرا غير واضحا وغير جليا وال يمكـن التصـور  ً ً
لـي حـدوث تلـك الواقعـة وانـه إي  المرور بالشارع يـؤدي أن الخالف عل

ًربمــا يكــون هنــاك أســبابا أخــري ـلـم يــأتي لهــا إيــرادا بمحضــر التحريــات  ً
والســـيما عـنــدما جـــاء ـبــأقوال المجـنــي عـلــيهم أن تـلــك الخالـفــات حـــدثت 

ممـا .. قبل ذلك ولم يحـدث إطـالق أعيـرة ناريـة وكانـت يـتم حلهـا وديـا 
 . أدت إلي اشتعال الموقف وتأزمه يدل علي وجود أسباب أخرى

 مما جيعل
ًالوقـوف علـي اـلـدافع والسـبب الحقيـقـي لحـدوث تـلـك الواقعـة أمـرا خفـيـا لـم ـيـتم البحـث والتحــري  ً

ٕوانـمـا جــاءت التحرـيـات ـبـإيراد ســبب أولوـيـة المـرور بالشــارع وذـلـك مســتقاة ـمـن أـقـوال المجـنـي .. عنـه 
دون التحقـق مـن مـدي صـحة ذلـك مـن سبب فـي أقـوالهم عليهم بالتحقيقات وأنهم لم يذكروا إال هذا ال

ســالفي الــذكر اط بًبمــا يــدل علــي أن التحريــات مكتبيــة لــم يــتم إجراءهــا فعليــا ولــم يقــم الضــ.. عدمــه 
 .مما يدل علي أنها تحريات غير جادة .. بإجراء تلك التحريات المزعومة 
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 ومجلة مما سبق فإن
لتحريـات أو النهائيـة والتـي التحريات سواء المبدئية المسطرة بمحضـر ا

أو المســــطرة ..؟؟؟؟؟؟ / للضــــابط جـــاءت ـبـــأقوال مجريـهـــا بالتحقيـقـــات 
جــاءت تحريــات غيــر ؟؟؟؟؟؟ والتــي جــاءت نهائيــة / بمعرفــة الضــابط 

كافـيــة وغـيــر دقيـقــة ســـواء كاـنــت ـمــن حـيــث الواقـعــة وـتــاريخ حـــدوثها أو 
ا وعيارهـا ونوعهـمكانها أو أطرافها أو تحديد األسلحة المسـتخدمة فيهـا 

فع الحقيقـيـــة وراء فضـــال عـــن الســـبب والـــدوا.. ومالكيهـــا ومســـتخدميها 
 .مما يجعلها تحريات غير جادة .. حدوث تلك الواقعة 

 وبالتايل
 ضــــد ثـمـــة أي شــــخص مــــن تهــــاماســــتناد إليهــــا كــــدليل ثـبـــوت ال يجــــوز التعوـيـــل عليهــــا أو اال

 التعويــل عليهــا فــي إصــدار أمــر مــن ًفضــال عــن كونهــا ال تصــلح.. المتهمــين ومــنهم المــتهم الماثــل 
... النيابة العامـة بـالقبض والتفتـيش ضـد المتهمـين ومـنهم المـتهم الماثـل لكونهـا تحريـات غيـر جديـة 

بما مؤداه بطالن ما تالها من إجراءات سواء كان إجراء القبض أو التفتـيش أو إذن النيابـة الصـادر 
  .بذلك

 ومما يؤكد ذلك 

 كمة النقض والتي نصت علي أنستقرت عليه أحكام حماما 
ًالتحريات وحدها ال تصلح دليال منفردا علي ثبوت التهمـة فـي حـق المـتهم ، فـإن قـام اال تهـام ً

ًمستدال فقط بما ورد بالتحريات فإنه يكون فاسدا في االستدالل وقاصر في البيان  ً. 
 )٩/٥/٢٠١٥ق جلسة ٨٤لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم ( 

 كما قضت بأن 
 أن تـكـون مـعـززة بأدـلـة أخــري حيـث أنـهـا ال تصــلح وحــدها أن تـكـون قريـنـة أو التحريـات يجــب

سـتدالل والقصـور قتصر الدليل عليها فإنه يكـون معيـب بالفسـاد فـي االاًدليال علي ثبوت التهمة وأن 
 .في التسبيب 

  )٢٦/١/٢٠١٤ق جلسة ٨٤لسنة  ٦٥٠٥الطعن رقم ( 
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 كما قضت بأن 
ًكون دليال كافيا بذاتـه إذ هـي ال تعـدو أن تكـون مجـرد رأي  التحريات ال تصلح بمفردها أن ت ً

 .حتماالت الصحة والبطالن والصدق والكذب إلي أن يعرف مصدرها ويتحدد لصاحبها يخضع ال
 )١٩/٤/٢٠١٠ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم ( 

  كما قضت بأن  
 .القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل فهو باطل 

 )٥٠٦ ص١٠٥ ق ٢٤ أحكام نقض س٩/٤/١٩٧٣الطعن جلسة ( 

  الرابع الوجه 

أنه علي الفرض اجلديل بصحة نسبه االتهام املاثل ألي من املتهمني اخلمسة األوائـل ، 

فإن الثابت أنه إذا كان أيا منهم أقدم علي أي فعل فإمنـا يكـون الغـرض منـه محايـة 

بفرض صـحتها (ارتكاب الواقعة نفسه وعرضه وأهله نساءا ورجاال وأطفاال وقد أجلأته إيل 

 .ضرورة الدفاع الشرعي عن نفسه وأهله وعرضه وماله 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن  غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

لتـي  وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف االشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم ن المال يبيح استعمال القـوةوحق الدفاع الشرعي ع
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 
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  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
فعــل اعتــداء علــي  لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالال يشــترطاألصــل أنــه 
بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
يكــون لهــذا خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن 

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
األصل في الدفاع الشرعي أنـه مـن الـدفوع الموضـوعية التـي يجـب التمسـك بهـا لـدي محكمـة  

قـائع الثابتـة بـالحكم دالـة الموضوع وال تجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة النقض ، إال إذا كانـت الو
 .بذاتها علي تحقيق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها 

 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
هو أنهـم في االتهام الماثل بأن صحة وصفهم ته من المتهم الماثل وعائل مع التمسك التامو 

ســواء المـتهم السـادس أو المتوفـيـان فـقـد ثبـت أن أـفـراد عائلـة ؟؟؟؟؟؟ .. وليسـوا جنـاه مجنـي عـلـيهم 
األربعــة اـلـذين ـلـم توجــه إـلـيهم النياـبـة اتهامــات أو األشــخاص ) ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟(إـلـي رحمــة موالهمــا 

فإنـه يتضـح وبجـالء تـام ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(وهـم  .. )بالمخالفة للواقع والقانون(
رغــم عــدم صــحة (ثـمـة أفـعـال مـمـا ـهـي منـسـوبه إـلـيهم المتهـمـين الخمســة األواـئـل تـيـان بـفـرض إأـنـه 

وأمـوالهم وأعراضـهم عـن أنفسـهم فـإنهم يكونـوا فـي حالـه دفـاع شـرعي ) ذلك تماما واستحالة تصـوره
 :وهذا ليس حديثا مرسال بل أكدته الحقائق اآلتية .. وأطفالهم هم ونساؤ

  األويل احلقيقة 
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  الثانية احلقيقة 
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 لعل ما تقدم مجيعه يقطع وبيقني تام 

 ؟؟؟؟؟؟أن أفراد عائله 
الـنفس والمـال والعـرض بأنهم كانوا في حالـه دفـاع شـرعي عـن .. وبفرض ما نسب إليهم �

 بكل ما استطاعوا .. ارية اآللية ويحق لهم رد االعتداء السافر عليهم وعلي ذويهم باألسلحة الن

  من قانون العقوبات أن ٤٤٩وذلك حيث أن املقرر يف املادة 
حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يجوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كان مقصودا به دفـع  

 :اآلتية أحد األمور 
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  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
حق الدفاع الشرعي عن المال ال يجوز أن يبيح القتل العمـد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع  

 :أحد األمور اآلتية 
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 ملا كان ذلك
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   اخلامس الوجه 

 النيابة العامة لالتهام املنسوب للمتهمني اخلمسة األوائل بـالقول بطالن قيد ووصف

ذلك أن الثابت باألوراق انتفاء القصد اجلنائي اخلاص الواجب توافره .. بأنه قتل عمد 

 .وهو نية القتل وإزهاق الروح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـــد المحكمــــة بمــــ  ـــق االبتــــدائي ال تتقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع ا هــــو مــــدون فــــي التحقـي

 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 ، ولهـا تعـديل التهمـة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر ـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ث

 ..........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 بحــث وصــف الصــحيح بالالواقعــة 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 
غير مقيدة الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، بأن تنزل الحكم الصحيح علي 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 
 وردت للواقعــة كمــااألصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  



 

 
 

١٩٤

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـرالمحكمــة مــن تعديلــه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل  ي هــي أنــهمتــي رأت أن ـت

 الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )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
أنها قد خلت تماما من ثمة دليل علـي تـوافر . أوراق االتهام الماثل وكان الثابت من خالل  

عـلـي ـفـرض صــحة أـنـه القــائم ـبـإطالق العـيـار الـنـاري اـلـذي أصــاب ( الـمـتهم الـثـاني نـيـة القـتـل ـلـدي
 الواقعة إال من خالل ماله صـدي فوحيث أنه ال يجوز للنيابة العامة وص) .. المجني عليه األول

 .وتحديدا في جرائم القتل .. ثابت وواضح باألوراق ، وبما يتوافق مع القانون 

 السيما وأن
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١٩٥

 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه

 وذلك علي حنو ما يلي
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات  ال يكفـي بذاتـه وتعدد إصاباته القاتلـةمسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

  بأن وقضي أيضا -٢

ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه مجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن 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 " ية القتل فـي قولـه تحدث عن نلما كان الحكم المطعون فيـه 

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

بعنصــر ـخـاص دي عـلـي الـنفس قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـتتمـيـز 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 يغير 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 



 

 
 

١٩٦

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

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

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

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

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 وحيث كان ما تقدم 
أن جريمة القتل ووجوب وبتطبيق جملة ما أوردته محكمة النقض الموقرة في ش

ٕاستظهار نية إزهاق الروح وأن حمل المتهم لسالح ناري قاتل بطبيعته واطالق منه 
ال يفيد قطعا وال يكفي للقول بثبوت نية القتل ، وهو ما قد .. علي المجني عليه 

فعلي الفرض الجدلي بصحة ما هو منسوب للمتهمين من .. كان في االتهام الماثل 

فإن ذلك ال يجزم بأنهم قد أحدثوا ..  مم وقت الواقعة ٩ طبنجة أنهم كان لديهم

وهذا ليس حديثا مرسال بل يرتكز علي األسانيد .. إصابة أيا من المجني عليهم 

 اآلتية 

  األول السند 
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١٩٧

 وبالطبع لن جتد يف األوراق من إجابة 
وهو ما يؤكد صحة أقوال المتهم الثالث في هذا الشأن والتـي عضـدتها بـاقي أقـوال شـهود �

المجنـي (؟؟؟؟؟؟ / هـو المرحـوم ) طبنجـة(يد الذي كان يحمل سالح نـاري من أن الوح.. اإلثبات 

 ).عليه من عائله ؟؟؟؟؟؟

 وهو تويف إيل رمحة اهللا تعايل 
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 ومن ثم
فكـيـف يـقـال .. وحـيـث ثـبـت يقيـنـا ـعـدم حـمـل أي ـمـن المتهـمـين الخمســة ألي ســالح ـنـاري �

 .وهذا يجزم بأن للواقعة صورة أخري ! ٕوينسب لهم القتل وازهاق الروح بسالح ناري ؟

  الثاني السند 
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 لي أن  من قانون اإلجراءات اجلنائية ع٤٥فقد نصت املادة 
لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إال في األحوال المبينة ال يجوز 

في القانون ، أو في حاله طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق ، 

 .أو الغرق أو ما شابه ذلك 

 ملا كان ذلك 
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١٩٨

 لباطل يبطل بتبعية والضرورة راء اجوحيث أن اإل

 الدليل املستمد من شهادة من أجراه 

 وهو ما قررت به حمكمة النقض بقوهلا 
ما كان بطالن التفتيش مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم باإلدانة علي أي ل

 .دليل مستند منه وبالتالي ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

 )٢١/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٩٨٢رقم الطعن (

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
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 لعل ما تقدم مجيعه يؤكد األتي 
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 ملا كان ذلك 
وأنـه .. سلف بيانه يؤكد بأن للواقعة برمتها صورة مغايرة لمـا ورد بـاألوراق فإن جماع ما 

لـيس هنـاك ثمـة دليـل يقيـنـي يشـير إلـي حيـازة أو إحـراز أي ـمـن المتهمـين الخمسـة األوائـل لثـمـة 

فكيف يمكن القول بأنـه أداة جريمـة القتـل إذا لـم يكـن موجـودا أو ثابـت أصـال فـي .. سالح ناري 

  حق أي من المتهمين
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  الثالث السند 
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 فإن كان هناك نية للقتل وإزهاق الروح .. ومن ثم 
ـة � ـدوا بهــا عـلـي عائـل ـة واعـت ـة النارـي ـوا األســلحة اآللـي ـذين حمـل ـدي هــؤالء اـل ـوافر ـل فإنهــا تـت

تهمين الخمسة سالفوا الذكر فهم مجني عليهم ويسـتحيل وصـفهم بـأنهم يتـوافر أما الم.. ؟؟؟؟؟؟ 

 .لديهم ثمة نية للقتل أو إزهاق الروح 

  الرابع السند 
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  ذلك كان ملا  
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٢٠٠

   السادس الوجه 

ه ؟؟؟؟؟؟ الذي كـان حيمـل سـالح نـاري أنه قد ثبت أن الشخص الوحيد من عائلحيث و

كان حياول الـدفاع بهـا ) .. بفرض صحة ذلك(؟؟؟؟؟؟ / هو اjني عليه املرحوم ) طبنجة(

عن نفسه وأهله وزويه ، وحيث مل يثبت وجود مثة اتفاق بينه وبني أي من املتهمـني 

 يؤخـذ اخلمسة األوائل األمر الذي تنتفـي معـه الـدعوى اجلنائيـة يف حقـه بوفاتـه وال

 ).وذلك مع الفرض اجلديل حبمله السالح(جبريرتها أي شخص أخر 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
 ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـاإذا قصرت المحكمة �

عـلـي االفتراضــات  مبنـيـا الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــاوالـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــينالظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه  يـكـون معيـب
وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية واإلعــادة  متـعـين اـلـنقض وفســاد اســتدالله

ن التهمــة ارتباطــا وذـلـك لوحــدة الواقعــة المســندة للمتهمــين الثالـثـة والرتـبـاط ـمـواقفهم مــالـطـاعن الثاـلـث 
 فـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وأن ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمةيقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

أن تـبـين األدـلـة وعـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
ذا ـكـان ـمـا فـإ –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

أورده الحكـم ال ـيـدل عـلـي مجــرد التوافـق ـبـين المتهـمـين وـتـوارد خـواطرهم عـلـي ارتكابـهـا وـكـان ذـلـك ال 
ـي ارتكــاب ايكفــي لتــوافر االتفــاق الجنــائي بــل  ـة عـل ـي يشــترط كــذلك أن تتحــد النـي لفعــل المتـفـق عـل

ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ال ارتكابه وهو األمر الذي يدلل عليه الحكـم 
ـل يجعــل ـكـال مــنهم مســئوال عــن ـيـوفر فــي صــحيح القــانون تضــامنا بـيـنهم فــي المســئولية الجنائـيـة  ـب

 .واجب النقض فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا  –نتيجة فعله الذي أرتكبه 
 )ق٥٢ لسنة ٥٨٠٣طعن رقم٣٧١-٧٥-٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (
 )ق٣٤ لسنة ٤٨٠ طعن ٦١٩-١٢٢-١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢-٧٣- ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

 



 

 
 

٢٠١

 ملا كان ذلك 
 بـفــرض –التــي أســـفرت تحرـيــات المباـحــث ـمــن األوراق وعلــي األخـــص منهــا وكــان الثاـبــت 

ـه ؟؟؟؟؟؟ عــن أ –صــحتها  ســوي ســالح واحــد فقــط .. لــم يكــن لــديها ثمــة أســلحة ناريــة .. ن عائـل

ـمــن أن ٕوبمســايرة ـهــذا األمــر واقراـنــه مــع ـمــا قــرر ـبــه ـشــهود اإلثبــات .. م  ٩عبــارة عــن طبنجـــة
هو المجنـي ) مم٩طبنجة (ناريا عبارة عن الذي كان يحمل سالحا الشخص الوحيد من هذه العائلة 

 .؟؟؟؟؟؟ / عليه المرحوم 

 فعلي الفرض اجلديل بصحة ما تقدم مجيعه 
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 الخ...........تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـذر واذره وزر أخـري فـالجرائم ال 

يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضه ال تنفذ إال في نفـس مـن 

 هــذا المبــدأ أن اإلجــرام ال يحتمــل اإلســتنابة فــي أوقــع القضــاء عليــه ، وحكــم

 . المحاكمة ، وأن العقاب ال يحتمل االستنابه في التنفيذ 

 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢ن رقم الطع(

 ملا كان ذلك 
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ن كـال منهمـا ينتمـي بـين شخصـيعبـارة عـن مشـاجرة أن الواقعـة منـذ بـدأت فالثابت باألوراق  
ثـم تطـورت المشـاجرة حينمـا توجـه المـتهم السـادس إلـي ) طرفي التداعي(إلي عائله من العائلتين 

وعقـدوا العـزم علـي الهجـوم علـي وتجمعـوا وحمـل كـل مـنهم سـالح آلـي ) أوالد ؟؟؟؟؟؟(أهله وزويه 
 كان السـاعة الثامنـة وألن توقيت الواقعة.. وفي محيط بيوت عائلته ) في عقـر داره(المتهم األول 

 .وكان كل من أفراد عائلة ؟؟؟؟؟؟ لم يزل نائما في مسكنه .. صباحا 

 

 



 

 
 

٢٠٣

 وما أن بدأ إطالق األعرية النارية من األسلحة اآللية

  ؟؟؟؟؟؟التي حبوزة املشرتكني يف الواقعة من عائلة 
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 ومن خالل هذا العرض الواقعي

  ألحداث االتهام املاثل يتأكد يقينا 
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 وبالبناء علي ذلك 
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٢٠٤

  السابع الوجه 

أنه مبطالعة األوراق يبني حبق وبيقني أنها قـد جـاءت خلـوا مـن أي دليـل مـن 

فرت األدـلـة ـبـل ـقـد تـضـا.. املمـكـن الرـكـون إلـيـه يف االتـهـام املوـجـه للـمـتهم الثاـلـث 

وهو األمر الـذي يعيـب قـرار االتهـام .. والدالئل علي أنه يف حقيقة األمر جمنيا عليه 

 .بالقصور والعوار 

 حيث أن 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص علي أن ٢١٤املادة 

وأن األدلــة رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أن الواقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة إذا 

 ...........  رفعت الدعوى إلي المحكمة المختصة هم كافيةعلي المت

 وقد استقر الفقهاء علي أن 
أول مــا يشــترط فــي قــرار ســلطة اإلحالــة ســواء إلــي محكمــة الجــنح أو محكمــة الجنايــات هــو  

وجود أدلة كافية علـي االتهـام ، أي أدلـة يـرجح معهـا صـدور حكـم باإلدانـة ، فـال يشـترط وجـود أدلـة 
 .اإلدانة ، ألن اليقين شأن المحكمة وليس شأن سلطة االتهام يقينية علي 

 طبعة ٢١٤إيهاب عبد المطلب ص/ الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون اإلجراءات الجزء الثاني المستشار(

٢٠٠٩( 

 وقد تواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 انـعــدام – أثــره –اءات  إجـــر٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائـيــة علــي خـــالف مــا تقضــي ـبــه المــادة 

اتصــال المحكمــة بهــا ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية علــي القضــاء بــبطالن الحكــم 
 .المستأنف وعدم قبول الدعوى ، تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام أساس ذلك 

 )٤٣س ٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
 تقدير األدلة وأن تكون هذه الوقائع واألدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم يجب أن يتم 

واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وأن يكون ذلك في حدود 
 .القانون إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم 



 

 
 

٢٠٥

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

 بأن وكذا قضت 
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تسـتخلص الواقعـة مـن أدلتهـا أو عناصـرها المختلفـة ،  

إال أن شــرط ذلــك أن يكــون استخالصـــها ســائغا وأن يكــون دليلهــا فيـمــا انتهــت إليــه قائمــا ـفــي أوراق 
الدعوى في األحكام يجب أن تبني علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى ، فـإذا اسـتند الحكـم إلـي 

ية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا البتناؤه علي أساس فاسد بحيث إذا كـان روا
ال أثـر لهـا فـي شـيء منهـا فـإن عمـل القاضـي فـي هـذه الصـورة يعتبـر ابتـداعا للواقـع وانتزاعـا ال ـمـن 

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

 وملا كان ذلك 
هاء وأحكام القضاء قد استقرت علـي أن النيابـة العامـة يجـب عليهـا إذا رأت بعـد فإن أراء الفق 

التحقيق فـي جنايـة أو جنحـة أال تصـدر أمـر باإلحالـة إلـي المحكمـة المختصـة إال إذا تـوافرت دالئـل 
ولـم تشـترط المـادة سـالفة الـذكر تـوافر دالئـل فحسـب .. كافية علي إدانة المتهم تـرجح الحكـم بإدانتـه 

 البد أن تكون تلك الدالئل كافية لإلدانة فقد تكون الدالئل متوافرة في التحقيق ولكنهـا ال تكفـي بل.. 
 .بما مؤداه عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم .. لإلدانة 

 ومن هنا فإن 
المادة سالفة الذكر قد اشترطت وأوجبت علي النيابـة العامـة صـراحة وبوضـوح جلـي أال تقـوم  

وى الجنائية ضـد أي شـخص إال إذا تـوافرت الـدالئل الكافيـة علـي إدانتـه بـالتهم المسـندة بتحريك الدع
 .إليه والمحال إليها إلي المحكمة المختصة 

 وبتطبيق تلك املفاهيم ونص املادة سالفة الذكر علي واقعات االتهام 

 فسوف يتبني بوضوح جلي عدم توافر الدالئل الكافية لتحريك الدعوى اجلنائية 

 د املتهم املاثل بالتهم املسندة إليه طبقا ألمر اإلحالة الصادر من النيابة العامةض

 وهذا علي النحو التايل 
ولمـــا كاـنـــت النياـبـــة العاـمـــة أحالـــت الـمـــتهم الماـثـــل إـلـــي محكمـــة الجناـيـــات وتحرـيـــك اـلـــدعوى 

 إدانــة المــتهم الجنائيــة ضــده تأسيســا علــي أدلــة الثبــوت المحــددة بــاألوراق لكونهــا دالئــل كافيــة تــرجح



 

 
 

٢٠٦

؟؟؟؟؟؟ والمتمثلـــة فـــي شـــهادة شـــهود اإلثبـــات الخـــامس والســـادس والســـابع وكـــذلك التقـــارير / الماـثــل 
فســوف نـبـين ونوضــح عــدم كفاـيـة تـلـك األدـلـة عـلـي توجـيـه االتـهـام للمــتهم .. الطبيـبـة والفنـيـة ـبـاألوراق 

 .الماثل 

 وذلك علي النحو التايل 

  ؟؟؟؟؟؟/ س بالنسبة لشهادة الشاهد اخلام: أوال 
فإنه طبقـا لشـهادته المبينـة بأدلـة الثبـوت بـاألوراق والتـي مفادهـا بحـدوث مشـاجرة بـين عـائلتي 

وأن المتهمـــين مـــن األول حتـــى الخـــامس كـــانوا .. ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ بســـبب أولويـــة المـــرور بالشـــارع 
؟ والـتــي أدوت يحـــوزون أســـلحة نارـيــة وأطلـقــوا واـبــل مـــن األعـيــرة النارـيــة تجاهـــه واتجـــاه عائـلــة ؟؟؟؟؟

فضـــال عـــن اـنــه عـــزي قصـــد المتهمـــين إزهـــاق .. ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟ /بحـيــاة المجـنــي عليهمـــا
 .روحه ومنهم المتهم الماثل 

 ومما سبق فإن 
شــهادة الشــاهد الســالف ذكــره تخــالف وتـنـاقض مــا جــاء بأقواـلـه بالتحقيقــات حـيـث أنهــا جــاءت  

جـــاء بشـــهادته بـتــاريخ ؟؟؟؟؟؟ ـفــي الصـــفحات وذـلــك حـيــث .. متناقضـــة ومتضـــاربة بعضـــها اـلــبعض 
 ) .١٠٩ : ٩٧(أرقام 

 ما هو مفاده بأن 
وأنــــه الــــذي كــــان يطلــــق .. شــــقيقه ؟؟؟؟؟؟و كــــان يحمــــل ســــالحا آليــــا 

 رجـال ضـربوه بالعصـياألعيرة النارية لما علـم بـأن عائلـة ؟؟؟؟؟؟ 
ـثـــم عــــاد وـقـــرر صــــراحة الشــــاهد ـبـــأن االعـتـــداء علـيـــه كــــان .. ونســــاء 

..  وأحـدثوا بـه جـروح سـطحية فـي وجهـه  باألسـلحةوليس باأليدي
ـثـم عــاد ـتـارة أخــري وـقـرر ـبـأن أشــخاص مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ أمــام منزـلـة 
ومعهم أسـلحة ناريـة وبيضـاء للتشـاجر معهـم وهـم المتهمـون مـن األول 

؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ وأشـخاص آخـرين / حتى الخـامس فضـال عـن المـدعو
 .ال يذكرهم 

  التحقيقات بأن ثم استطرد الشاهد بأقواله يف
الـمـــذكورين ســــلفا كــــانوا يحمـلـــون أســــلحة نارـيـــة بـنـــادق آلـيـــة وطبنجــــات 



 

 
 

٢٠٧

وكذلك أسـلحة بيضـاء وأطلقـوا عليـه أعيـرة ناريـة كثيـرة ال يـذكر عـددها 
مـــاهر  /وأن اـلــذي أصـــابه تحدـيــدا ـفــي ظهـــره بســـالح أـبــيض المـــدعو.. 

أما الطلق الناري في رأسه وقدمـه ال يـدري ممـن أصـابه مـن .. فاروق 
 .عائلة ؟؟؟؟؟؟ 

 ومن هنا ومما سبق فإنه 
يتضــح مــدي التضــارب والتـنـاقض ـفـي أـقـوال الشــاهد فـتـارة ـيـزعم ـبـأن االعـتـداء علـيـه بالعصــي  

هذا فضال عـن أنـه لـم يـذكر تحديـدا بـأن .. وأخري باأليدي ثم تارة أخري باألسلحة البيضاء والنارية 
هم المــذكور ســلفا كــان ـبـين العائـلـة يحمــل ثمــة وأن المــت.. ؟؟؟؟؟؟ / اـلـذي أصــابه هــو المــتهم الماـثـل 

 .أسلحة 

 فكيف إذن 
يكون المتهم بين عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ويـراه تحديـدا بيـنهم ثـم ال يـدري مـن الـذي أحـدث أصـابته فـي  

ـبـل حــدد اـلـذي أصــابه ـفـي ظهــره .. رأســه وقدمــه وهــو ـقـد حــدد األشــخاص الموجــودين فعلـيـا بالواقعــة 
 .ديد الذي أصابه بالسالح الناري ولم يستطع تح.. بالسالح األبيض 

 وهو األمر الذي يدل 
بما ال يدع مجاال للشك والريبة بـأن أقـوال الشـاهد المـذكور سـلفا جـاءت متضـاربة ومتناقضـة  

حيث أنـه لـم يـذكره صـراحة .. فضال عن كونها ال تصلح دليال علي توجيه االتهام للمتهم الماثل .. 
ممـا يـدل علـي انتفـاء قيـام المـتهم .. رغم مـن رؤيتـه فـي الواقعـة بأنه الذي أحدث به اإلصابة علي الـ

 .الماثل بإحداث اإلصابة للشاهد المذكور سلفا والمبينة باألوراق 

 وهو مما يدل ويؤكد علي أن 
شـــهادة تـلــك الشـــاهد الســـالف ذكـــره بمـــا ســـبق إيضـــاحه ال تصـــلح لكونهـــا دـلــيال لالتهـــام ضـــد  

تصــلح بــان تكــون دلــيال كافيــا علــي االتهــام لتضــاربها وتناقضــها أو أنهــا ال .. المــتهم الســالف ذكــره 
 .فيما بينها 

 ؟؟؟؟؟؟ فقد جاء مفادها بأنه/ بالنسبة لشهادة الشاهد السادس الضابط : ثانيا 
والتـي قـام بإجرائهـا فـي .. القـائم بالتحريـات حـول الواقعـة والتـي سـاعده فيهـا الضـابط ؟؟؟؟؟؟  

 ظهــرا وحـتـى الـيـوم اـلـذي ـقـام فـيـه ٢مــه بقطــع أجازـتـه ـفـي ؟؟؟؟؟ الســاعة الـيـوم الـتـالي للواقعــة ـفـور قيا
باـلـــذهاب لســــراي النياـبـــة العامــــة الستصــــدار إذن الضــــبط والتفـتـــيش للمتهمــــين بـعـــد تقديـمـــه محضــــر 



 

 
 

٢٠٨

 .التحري الخاص به فور االنتهاء منها 

 وقد جاءت حترياته .. هذا 
ين عــائلتين ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ وأنهــا حيــث أنــه أفــاد بــأن الواقعــة بــ.. غيــر كافيــة وغيــر دقيقــه  

وأـنـه حــدث إطــالق ـنـار ـبـين الـعـائلتين بصــورة عشــوائية دون تحدـيـد .. بســبب أولوـيـة الـمـرور بالشــارع 
غيــر أـنــه أفــاد بــأن مصــادرة الســرية قــد أبلغتــه ـبــأن .. األشــخاص القــائمين بــإطالق األعيــرة الناريــة 

وا متواجدين بالواقعة وأطلقوا أعيرة ناريـة أصـابت ؟؟؟؟؟؟ كان/ ؟؟؟؟؟؟ والمتهم الثاني / المتهم األول 
 .أشخاصا من عائلة ؟؟؟؟؟؟ 

 وعلي أثر ذلك 
فضـــال عـــن أنـــه أفـــاد .. قـــام باستصـــدار إذن بضـــبط الســـالف ذكـــرهم 

 ـمــم ـفــي مـنــزل ٩بــالعثور عـلــي ســـالح نــاري عـبــارة عـــن طبنجـــة عيــار 
؟؟؟؟؟؟ واـنـــــه أرشــــــد عليـهـــــا حــــــين مواجهـتـــــه بالواقعــــــة / الـمـــــتهم األول 

وأن المــتهم .. اعترافــه بارتكابهــا واســتخدامه ذـلـك الســالح فــي الواقعــة و
الثــــاني اعتــــرف بارتكابــــه الواقعــــة بــــإطالق األعيــــرة الناريــــة وأنــــه كــــان 

 .متواجدا علي مسرح الجريمة 

 وهو األمر الذي يدل 
؟؟؟؟؟؟ واـلــذي أفــاد عـنــد ســؤاله عنـهــا / علــي اخــتالق تـلــك التحريــات عـــن تحريــات الضــابط  

 .حة ذلك بأن الضابط القائم بها هو المسئول عنها ويسأل في ذلك ومدي ص

 مما جيعل 
التحريات الواردة حول الواقعـة يشـوبها اخـتالف وتضـارب بـين مـا جـاء 

/ وبــين مــا جــاء بتحريــات الضــابط .. ؟؟؟؟؟؟ / فــي محضــر الضــابط 
أو األشــخاص .. ؟؟؟؟؟؟ ســواء مــن حيــث الســالح المضــبوط بالواقعــة 

بمـــــا مـــــؤداه عـــــدم كفايـــــة تلـــــك .. لـــــي مســـــرح الجريمـــــة المتواجـــــدين ع
.. فضـال عـن اختالفهـا وتناقضـها فيمـا بينهـا .. التحريات وعدم دقتهـا 

 .مما يدل علي عدم جديتها 

 وبالتايل 
ال يجــوز التعوـيـل عليهــا كــدليل ثـبـوت ـفـي إداـنـة المــتهم الماـثـل أو االســتناد إليهــا كــدليل يكـفـي  



 

 
 

٢٠٩

.. حيــث أنــه ال يصــلح كــدليل لــذلك التنــاقض واالخــتالف .. تهم لتحريــك الــدعوى الجنائيــة ضــد المــ
فضــال عــن عــدم الكفايــة فــي المعلومــات عــن أطــراف الواقعــة والســبب الحقيقــي والــدافع لنشــوب ذلــك 

والســيما أســباب الخالفــات القديمــة بــين العــائلتين والتــي أدت إلــي االنفجــار عنــد حــدوث .. الخــالف 
 . بالشارع الخالف بين العائلتين علي المرور

 وهو مما يدل علي 
عــدم جديــة تلــك التحريــات وعــدم كفايتهــا كــدليل ثبــوت إدانــة ضــد المــتهم الماثــل باالتهامــات  

 .فضال عن عدم كفايتها كأدلة كافية لتحريك الدعوى الجنائية ضده .. الموجه إليه بأمر اإلحالة 

   :اء مفادها؟؟؟؟؟؟ فقد ج/ بالنسبة لشهادة الشاهد السابع الضابط : ا لثثا
بوصـــفه القـــائم بالتحريـــات ) ١٨٨ : ١٨٠(فـــي التحقيقـــات فـــي ؟؟؟؟؟؟ فـــي الصـــفحات أرقـــام 

محــل الواقـعـة عـنـد ســؤاله عـمـا توصــلت إلـيـه تحرياـتـه فأجــاب ـبـأن اـلـذين ـكـانوا يحمـلـون الســالح اآلـلـي 
ي يؤكـد وهـو األمـر الـذ..  مم كان يحملهـا عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ٩هم من عائلة ؟؟؟؟؟؟ أما الطبنجة عيار 

وهو ما لم يأتي إيراده بتحريـات الضـابط .. عدم صحة ما جاء بأقوال الشاهد الخامس السالف ذكره 
 .؟؟؟؟؟؟ مما يدل علي االختالف فيما بينهما / 

 هذا فضال عن انه 
ولـــم ..  وآخـــرين ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟/ أفـــاد ـبــأن اـلــذين كـــانوا متواجـــدين بالواقعـــة هـــم  

فضال عن أنه عند سؤاله عن قصده من لفـظ آخـرين فـي أقوالـه السـابقة ..  الماثل يذكر منهم المتهم
وهو ممـا يـدل علـي عـدم تواجـد المـتهم الماثـل فـي بدايـة .. أفاد بأنهم أشخاص ال يعرف أسمائهم .. 

بمـا مـؤداه عـدم صـحة مـا جـاء بـأقوال الشـاهد .. الواقعة أو أن تواجـده أمـر مشـكوك فيـه مـن بـدايتها 
وأن تواجد المتهم الماثل كان بعد بداية الواقعة وحدوث واقعـة التشـاجر مـع .. لسالف ذكره الخامس ا

 .مما يدل علي صحة أقوال المتهم الماثل .. الشاهد الخامس 

 هذا فضال عن أن 
لـــم يـــأتي بهـــا إيـــرادا ) ضـــابط التحرـيــات(شـــهادة الشـــاهد الســـالف ذكـــره 
لنـــار علـــي أيـــا مـــن ؟؟؟؟؟؟ قـــد أطلـــق ا/وصـــراحة بـــان المـــتهم الماثـــل 

عائلــة ؟؟؟؟؟؟ وأن ضـــرب الـنــار ـكــان متبــادال وعشـــوائيا ـبــين الـعــائلتين 
مـمــــا أدي إـلــــي إحـــــداث اإلصـــــابة بالمصـــــابين المجـنــــي عـلــــيهم وـمــــنهم 

 . المتوفين السابق ذكرهم جميعا



 

 
 

٢١٠

 وهو األمر الذي يدل ويؤكد علي 
 ســوي كونهــا قرينــة وأنهــا ال تصــلح.. خلــو تلــك الشــهادة مــن دليــل اتهــام ضــد المــتهم الماثــل 

علـي الفـرض الجـدلي (وأنها إذا تـم اعتبارهـا دلـيال .. قانونية يجوز إثبات عكسها علي أقصي تقدير 
وبالتـالي ال يجـوز التعويـل عليهـا .. إلثبات اإلدانة فإنهـا ال تكـون دلـيال كافيـا علـي اإلدانـة ) المنكور

ى الجنائـيـة ضــده لعــدم كونهــا دـلـيال كافـيـا واالســتناد إليهــا ـفـي إداـنـة المــتهم الماـثـل وـفـي تحرـيـك اـلـدعو
 .علي ذلك 

 وأما بالنسبة للتقارير الطبيبة والفنية باألوراق  : رابعا

  التقارير الطبيبة -١
فإنها قـد جـاءت جميعهـا خاليـة مـن ثمـة دليـل اتهـام ضـد المـتهم الماثـل سـواء التقـارير الطبيـة  

؟؟؟؟؟؟ و / حيـث أن المتـوفى .. و المصـابين الخاصة بالمجني عليهم المتوفين من عائلـة ؟؟؟؟؟؟ أ
؟؟؟؟؟؟ قــد أصــيب بطلقــات ناريــة بعــدد أرـبـع مقــذوفات مفــردة ـلـم يســتقر مــنهم فــي جســد المتــوفى إال 
العيار الرابع والذي تم دخوله أسفل الظهر واستقر باآللية اليمنـي ممـا سـاعد علـي تحديـد نـوع العيـار 

 .مم ٩تحديدا وهو 

 مبا يؤكد ويدل علي 
تـفـاء االتـهـام الموجــه للـمـتهم الماـثـل حـيـث أـنـه ـلـم يثـبـت ـبـاألوراق أـنـه ـكـان يحـمـل طبنجــة وأن ان 

طبقـا لمـا ) مـم٩(عيـار ) طبنجـة(؟؟؟؟؟؟ من عائلـة ؟؟؟؟؟؟ هـو الـذي كـان يحمـل السـالح / المتوفى 
 .جاء بأقوال المجني عليهم المصابين 

 هذا فضال عن أن 
أيضـــا كمـــا ســـبق للمتـــوفى ) مـــم٩(يب بعيـــار ؟؟؟؟؟؟ مـــن عائلـــة ؟؟؟؟؟؟ قـــد أصـــ/ المتـــوفى 
؟؟؟؟؟؟ الشـــاهد الخـــامس الســـالف ذكـــره والـــذي ســـبق إيضـــاح / وكـــذلك المصـــاب .. الســـالف ذكـــره 

بمـــا ـيــدل عـلــي انتـفــاء إداـنــة المـــتهم الماـثــل بإحـــداث أـيــة إصـــابات .. إصـــابته وكيفيتـهــا وـمــن أحـــدثها 
ممــا يجعلهــا خالـيـة مــن ثمــة .. إـلـي ذـلـك أو أن التقــارير قــد جــاء بهــا بمــا يشــير .. بالمــذكورين ســلفا 

 .دليل ضد المتهم الماثل 

 هذا فضال عن 
أنها ال يمكن اعتبارها دليل اتهام بـل هـي قرينـة قانونيـة علـي أقصـي تقـدير ممـا يجـوز إثبـات 



 

 
 

٢١١

فضــال عــن كونهــا ليســت دلــيال علــي إدانــة المــتهم الماثــل بــالتهم .. عكســها وال تصــلح دلــيال كافيــة 
 .مر اإلحالة المسندة إليه بأ

  التقارير الفنية -٢
والخاصــة بفحــص األحــراز والمضــبوطات محــل الواقعــة مــن أســلحة نارـيـة ســواء كاـنـت بندقـيـة 

فضـال ..  مـم معلومـة األرقـام والبيانـات واألخـرى مطموسـة األرقـام والبيانـات ٩آلية أو طبنجة عيـار 
قـد جـاءت جميعهـا خاليـة مـن ثمـة عن الطلقـات الفارغـة المتواجـدة بمسـرح الجريمـة ومكـان الحـادث و

 .دليل اتهام ضد المتهم الماثل 

 بل هي دليال علي 
اســتخدام األســلحة الناريــة بمســرح الجريمــة ونــوع تلــك األســلحة علــي الفــرض الجــدلي بصــحة  

ولمـــا كاـنــت التحرـيــات محـــل الواقعـــة ـقــد أـفــادت ـبــأن اـلــذي كـــان يحمـــل .. تـلــك األحـــراز المضـــبوطة 
ـفـإن ذـلـك دـلـيال عـلـي انتـفـاء االتـهـام الموجــه .. بـنـادق اآللـيـة هــم عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ األســلحة النارـيـة ـمـن ال

 .للمتهم الماثل بحمل أسلحة نارية من البنادق اآللية 

 فضال عن ما جاء 
ـبـاألوراق مــن أـقـوال المجـنـي عـلـيهم مــن المصــابين بخلوهــا مــن دلـيـل عـلـي قـيـام المــتهم الماـثـل  

..  وهــو مــا يؤكــد علــي عــدم صــلة المــتهم بتلــك األســـلحة ..بحمــل ســالح نــاري مــن البنــادق اآلليــة 
 مــم ٩وكــذلك مــا جــاء ـبـأقوال المصــابين مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ مــن أن اـلـذي كــان يحمــل الطبنجــة عـيـار 

بما يؤكد علي عدم وانتفاء إدانة المتهم الماثل بحمـل تلـك النـوع .. ؟؟؟؟؟ عبد الحكيم / هو المتوفى 
 .من السالح 

 لي أن وهو األمر الذي يدل ع
 مـم وهـي ٩المتهم الماثل لم يحمل ثمة أسلحة نارية سواء كانت بنـادق آليـة أو طبنجـة عيـار  

وبالـتـالي خـلـو تـلـك التـقـارير .. األســلحة الـتـي ـتـم إطــالق أعـيـرة نارـيـة منـهـا عـلـي المـتـوفين والمصــابين 
لقـات الفارغـة التـي الفنية من ثمة دليل علي اتهام المتهم الماثـل بحملـه تلـك األسـلحة والتـي منهـا الط

 .تم فحصها بتلك التقارير 

 هذا باإلضافة إيل أن 
تلك التقارير لـم يـرد بهـا ثمـة معلومـات أو بيانـات عمـا إذا كـان تـم أخـذ البصـمات الشخصـية  

للمتهمين من عدمه وأن األسـلحة لـم يـرد بهـا أي بصـمات شخصـية ولـم تطلـب النيابـة العامـة معرفـة 



 

 
 

٢١٢

وخلوهـــا مـــن ثمـــة دلـيــل عـلــي وجـــود بصـــمات شخصـــية .. د المـــتهم البصـــمات عـلــي األســـلحة لتحدـيــ
 .للمتهم الماثل 

 مبا مؤداه أن 
تلــك التقــارير الفنيــة ال تصــلح كونهــا دليــل اتهــام ضــد المــتهم الماثــل بارتكابــه الجــرائم والــتهم 

ساسـيا هذا علي الرغم أنهـا ال تصـلح دلـيال أ.. المسندة إليه بأمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة 
بل هي كونها قرينة قانونيـة علـي أقصـي تقـدير البـد مـن تـدعيمها بـدليل أخـر لكـي تكـون دلـيال علـي 

 .مادام لم يأتي بها إيرادا بأن الذي  كان يحمل األسلحة هو المتهم تحديدا .. إدانة ثمة شخص 

 هذا فضال عن أن 
مـر النيابـة العامـة بضـبطه المتهم الماثل لم يتم ضبط ثمة أسلحة معـه أثنـاء ضـبطه ونفـاذا أل 

بل تـم الـتحفظ عليـه أثنـاء عالجـه بالمستشـفي وبعـد إتمـام عالجـه ثـم اقتيـاده إلـي النيابـة .. ٕواحضاره 
 .العامة الستجوابه ولم يتم العثور معه علي ثمة أسلحة سواء كانت بنادق آلية أو طبنجة

 ومجلة ما سبق فإن 
 المتـوفين أو المصـابين قـد جـاءت خاليـة تمامـا التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سـواء 

من ثمة دليل اتهام علي قيام المتهم الماثـل بارتكـاب الجـرائم والـتهم المسـندة إليـه بـأمر اإلحالـة سـواء 
وكـذلك تهمـة .. كانت استعراضا للقوة أو القتل العمد مع سبق اإلصرار للمتـوفين مـن عائلـة ؟؟؟؟؟؟ 

وهـو بـمـا يؤكـد انتفـاء صـلته بتـلـك الـتهم المسـندة إلـيـه ..  ؟؟؟؟؟؟ /الشـروع فـي القتـل العـمـد للمصـاب 
 .مما يجعلها ال تصلح دليال التهامه أو التعويل عليها 

 هذا فضال عن ما جاء 
ـبـأقوال الشــهود الســالف ذـكـرهم الخــامس والســادس والســابع والـتـي جــاءت خالـيـة ـمـن ثـمـة دلـيـل  

هــا قرينــة قانونيــة يجــوز إثبــات عكســها وال تكفــي إدانــة ضــد المــتهم الماثــل وأنهــا ال تصــلح ســوي كون
 .فضال عن كونها ليست دليال . لكي تكون دليال لإلدانة 

 وهو األمر الذي يدل ويؤكد علي أن 
األدلــة التــي ســاقتها النيابــة العامــة كــدليال إلثبــات الــتهم والجــرائم المســندة إلــي المــتهم الماثــل  

 . والواقع ؟؟؟؟؟؟ قد جاءت علي غير سند من القانون/

 



 

 
 

٢١٣

 وهو مما يؤكد علي 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الســالف ٢١٤مخالـفـة أمــر اإلحاـلـة الصــادر مــن النياـبـة العامــة للمــادة  

ذكرهـــا والـتــي أوجـبــت عـلــي النياـبــة العامـــة واشـــترطت عليهـــا وألزمتهـــا ـبــأن ال تقـــوم بتحرـيــك اـلــدعوى 
 جنحــة إال إذا ـتــوافرت ضـــد الجنائيــة ضـــد ثمــة شـــخص أو المــتهم وذـلــك بعــد التحقـيــق فــي جناـيــة أو

علـي أن تكـون تلـك الـدالئل كافيـة لتـرجيح .. المتهم دالئل كافية علي إدانته بتلك التهم المسندة إليـه 
 .ٕالتهمة وادانته وليست يقينا علي اإلدانة كما سبق إيضاحه 

 وهو األمر الذي يدل علي
 الســالف ذكرهــا لعــدم ٢١٤ بطــالن أمــر اإلحالــة الصــادر مــن النيابــة العامــة لمخالفتــه المــادة 

.. تــوافر الــدالئل الكافيــة إلدانــة المــتهم الماثــل بــالتهم المســندة إليــه بــأمر اإلحالــة والســابق إيضــاحها 
وأن الدالئل التي استندت إليها في إدانتـه والتـي جـاءت بقائمـة أدلـة الثبـوت تأسيسـا علـي ذلـك ونفـاذا 

لـم تكـن كافيـة فضـال عـن كونهـا .. عوى الجنائيـة للمادة السالفة الذكر في تحديد وتسبيب تحريـك الـد
 .ال تصلح دليال علي اإلدانة ضد المتهم الماثل كما سبق إيضاحه 

  الثامن الوجه 

وبناء علي عدم جدية التحريات والتي استبان أنها حتريات غري صاحلة للركون إليهـا 

ذن النيابـة قـد صـدر وملا كان إ.. يف إصدار إذن من النيابة بالقبض علي املتهم املاثل 

ومن ثم فإن اإلذن يكون قد صدر بنـاء علـي حتريـات غـري .. اعتصاما بهذه التحريات 

وهـو األمـر الـذي مـن أجلـه يـدفع املـتهم الثالـث بـبطالن اإلذن .. جدية ومنعدمة 

حال كونه كان طريح الفراش باملستشفي يعاجل علـي أثـر إصـابته .. بضبطه وإحضاره 

  .وراق علي النحو الوارد باأل

 وحيث أن 
إذن النيابـــة العامـــة الصـــادر بـــالقبض والتفتـــيش ضـــد المـــتهم الماثـــل تأسيســـا علـــي التحريـــات 

والذي تم نفاذا لهذا اإلذن بالقبض علي المـتهم والـتحفظ ..  ظهرا ١٢المسطرة بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة 
لـم يكـن ..  حالتـه الصـحية عليه داخل المستشفي المعالج فيها واقتياده إلي النيابة العامة فور تحسن

 .؟؟؟؟؟؟ / صادرا عن تحريات جدية فضال عن كونها تحريات مبدئية تم إجرائها بمعرفة الضابط 

 



 

 
 

٢١٤

 وأن النيابة العامة 
لم تقم باستعجال ورود التحريـات النهائيـة مـن الضـابط سـالف الـذكر ولـم تلـزم المباحـث علـي  

يهــا زعــم ـبـأن أقواـلـه ـفـي التحقيـقـات بـتـاريخ ؟؟؟؟؟؟ ورود تـلـك التحرـيـات وأن الضــابط الـقـائم بهــا ومجر
والـتـي جــاءت بعــد تـمـام الـقـبض عـلـي المــتهم الماـثـل ..  مســاءا هــي التحرـيـات النهائـيـة ٥,٣٠الســاعة 

وصــدور إذن النيابــة بــذلك تأسيســا علــي تحريــات لــم تكتمــل ولــم تكــن نهائيــة عــن الواقعــة وظروفهــا 
 .ومالبساتها 

 هذا فضال عن أن 
لمبدئيــة الســالف ذكرهــا والتــي اعتكــزت عليهــا النيابــة العامــة فــي إصــدارها لــإلذن التحريــات ا 

جـــاءت تحريــات باطـلــة وغيــر جـــادة لكونهــا تحرـيــات غـيــر .. بــالقبض والتفـتــيش ضــد الـمــتهم الماثــل 
 .دقيقة وغير كافية كما سبق إيضاحها بالدفع السابق 

 ليس هذا فحسب بل 
ذن علــي تحريــات لــم تكتمــل عــن الواقعــة وظروفهــا اعتكــزت النيابــة العامــة فــي إصــدارها لــإل

ومالبساتها وأفرادها وأن الضـابط القـائم بهـا ومجريهـا قـد سـطر صـراحة وبوضـوح جلـي أنهـا تحريـات 
 .مبدئية

 وهو األمر الذي يدل علي أن 
ذلك اإلذن الصادر بالقبض والتفتيش ضـد المـتهم الماثـل جـاء بـاطال العتكـازه علـي تحريـات  

فضـــال عـــن كونهـــا تحرـيــات غـيــر جـــادة لكونهـــا غـيــر كافـيــة وغـيــر دقيـقــة كمـــا ســـبق . .غـيــر مكتمـلــة 
بمـــا مـــؤداه بطالنهـــا وبطـــالن مـــا تالهـــا مـــن إجـــراءات متمـــثال ـفــي ذـلــك اإلذن الصـــادر .. إيضـــاحها 

 .بالقبض والتفتيش 

 وهو ما أكدته أحكام حمكمة النقض والتي نصت علي أن 
 فهـو باطـل ولمـا كـان ال جـدوى مـن تصـريح الحكـم القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل 

ببطالن الدليل المستمد من العثور علي فتات المخدر الحشـيش بجيـب صـديرى المطعـون ضـده يعـد 
إبطـــال مطلـــق القـــبض عليـــه والتقريـــر بـــبطالن مـــا تـــاله متصـــال بـــه ومترتبـــا عليـــه ألن مـــا هـــو الزم 

ان مـــا تقـــدم وكـــان مـــا أورده الحكـــم ســـائغا باالقتضـــاء العقلـــي والمنطقـــي ال يحتـــاج إلـــي بيـــان لمـــا كـــ
 .ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور 

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(
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 التاسع الوجه 

ومـا ابتنـي عليهـا مـن أذن نيابـة .. التحريات من قصـور وعـوار وبناء علي ما شاب 

با بالبطالن ألنه قد مت وليد ومن ثم فإن القبض علي املتهم املاثل يكون مشو.. باطل 

فضال عن أنه مل يكن يف حالة مـن حـاالت التلـبس املنصـوص عليهـا .. إجراءات باطلة 

 .وهو األمر الذي ندفع من أجله ببطالن القبض علي املتهم .. قانونا 

 وملا كان
أثـنــاء عالجـــه بالمستشـــفي وـفــور علـيــه  ـقــد ـتــم الـقــبض علـيــه واـلــتحفظ ؟؟؟؟؟؟المـــتهم  الماـثــل 

ٕ إتمام إجـراءات التحقيـق معـه فقـد تـم القـبض عليـه وارسـاله للنيابـة العامـة التـي ةٕوله للشفاء وامكانيمث
 ١١:٣٠ الســاعة ؟؟؟؟؟؟ثــم بتــاريخ  .. ؟؟؟؟؟ بتــاريخ ؟؟؟؟؟؟باشــرت معــه التحقيــق بدايــة بمستشــفي 

 .وذلك بمقر النيابة العامة } ١١٦-١١١{ت من الصفحافي 

 وحيث أن

ًوذـلـك نـفـاذا .. الـقـبض عليـه ولـيـد إجــراءات باطـلـة المـتهم الماـثـل ـقـد ـتـم 
ٕإلذن النيابــة العاـمــة الباطـــل الصـــادر بــذلك واـلــذي ـتــم صـــدوره وابتناـئــه 
علــي إجــراءات باطلــة وهــي التحريــات محــل الواقعــة والمســطرة بتــاريخ 

 كمــا ســبق إيضــاحها والـتـي أدت ببطالنهــا إـلـي بطــالن مــا تالهــا ؟؟؟؟؟
إلذن لعدم تحقق النيابـة اتمثلة في ذلك ًمن إجراءات تأسيسا عليها والم
ســــتكمالها لكونهــــا اًفضــــال عــــن عــــدم .. العامــــة مــــن جديــــة التحريــــات 

ستصـدار اا فـي سـتناد إليهـتحريات مبدئية ال يصلح التعويـل عليهـا واال
 ًإذن تأسيسا عليها 

 علي الرغم أن
دار إذن النيابــة ستصــًالضــابط القــائم بــإجراءات تلــك التحريــات المبدئيــة التــي كانــت أساســا ال

الضــابط ذـلـك ًالعامــة ـبـالقبض والتفـتـيش عـلـي المــتهم والـتـي نـفـاذا لهــا ـتـم إجــراء الـقـبض علـيـه بمعرـفـة 
 .القائم بالتحريات الباطلة المبدئية 

 والذي جاء بتحرياته النهائية
كتشــــــافه نـقــــــص المعلومــــــات اـلــــــواردة اعنــــــد ســــــؤاله بالتحقيـقــــــات بعــــــد 
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ممـا أدي إلـي .. روفها ومالبسـاتها بالتحريات عن الواقعة وأطرافها وظ
والـتــي كـــان يجـــب  ..زعمـــه ـبــأن أقواـلــه هـــي بمثاـبــة التحرـيــات النهائـيــة 

إال .. عليــه تحريــر محضــر بهــا تكميلــي وعرضــه علــي النيابــة العامــة 
أنه لم يفعل ذلك وقدم تحرياته المزعومة الباطلة والتي لـم يقـم بإجرائهـا 

نتهــاء التحقيـقــات والتــي لــم تـقــم بعــد ا..  ـفــي ؟؟؟؟؟ بأقوالــه بالتحقيقــات
النياـبـة العامــة بعــدها ـبـإجراء ثمــة تحقـيـق يســتفاد مــن تـلـك التحرـيـات أو 

ممــا ـيـدل عـلـي عــدم قيمــة تـلـك .. االســتناد إـلـي المعلومــات اـلـواردة بهــا 
  .التحريات لعدم االستفادة منها في إجراء ثمة تحقيق 

 علي الرغم أن
ًكــن مختصــا بــدائرة الواقعــة وذلــك لترقيتــه ونقلــه مــن الضــابط القــائم بالتحريــات ومجريهــا لــم ي

بمــا مــؤداه أن تحرياتــه المزعومــة والتــي لــم  .. ؟؟؟؟؟ إلــي إدارة تفتــيش شــرطة ؟؟؟؟؟؟مركــز شــرطة 
ســـتمرار اختصاصـــه بانتقالـــه مـــن دائـــرة الواقعـــة هـــي تحريـــات باطلـــة لعـــدم ايســـطرها بـــاألوراق قبـــل 
 عن عدم قيامه بتسطيرها بمحضر تكميلي وعرضـه علـي ًفضال.. بعد انتقاله التحريات عن الواقعة 

 .إال أنه لم يقم به .. وهو اإلجراء الالزم فعله من ذلك الضابط .. النيابة العامة 

 وهو األمر الذي يدل علي أن
التحريات النهائية باطلة ووليدة إجـراءات باطلـة أدت إلـي بطـالن مـا تالهـا مـن إجـراءات مـن  

ًفضــال عــن .. ًادر ـبـالقبض والتفـتـيش عـلـي المــتهم واـلـذي كــان إبتناـئـا عليهــا  إذن النياـبـة العامــة الصــ
 .تأسيسا علي قاعدة ما بني علي باطل فهو باطل  .. إجراءات القبض عليه 

 وهو ما أكدته

 ستقرت عليه ونصت علي أن اأحكام حمكمة  النقض و
فـي اإلدانـة علـي أي من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل 

ًدليـــل يكـــون مترتبـــا عليـــه أو مســـتمدا منـــه ومـــن ثـــم فـــإن إبطـــال الحكـــم المطعـــون فيـــه القـــبض علـــي  ً
 عتداد به في إدانته الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجة القبض الباطل وعدم اال

 )ق ٦١لسنة ١١٣٨٣رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض ( 

 وكذا قضت بأن 
ســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــالن كافــة اإلجــراءات المترتـبــة ابطــالن القــبض يوجـــب 
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 .عليه 
 )ق ٦٠لسنة ٢٨طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض ( 

هذا فضال عن أن
ً

 
مــن  ٣٠ًلمــتهم الماثــل لــم يــتم القــبض عليــه وهــو فــي حالــة مــن حــاالت التلــبس طبقــا للمــادة ا

ـبـل .. ـيـأتي ـبـاألوراق ـمـا يثـبـت ذـلـك وـلـم ... ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة واـلـواردة عـلـي ســبيل الحصــر 
نتـفـاء ـتـوافر حاـلـة مــن حــاالت ابمــا مــؤداه .. أـنـه ـتـم الـقـبض علـيـه واـلـتحفظ أثـنـاء عالجــه بالمستشــفي 

 .التلبس أثناء القبض عليه 

 وهو األمر الذي يدل علي
بطــالن إجــراءات الـقـبض والتفـتـيش عـلـي المــتهم لصــدورها ولـيـدة إجــراءات باطـلـة ولـعـدم ـتـوافر 

 .من إجراءات  حاالت التلبس أثناء القبض عليه وبطالن ما تالها حالة من

 العاشر الوجه 

اإلحالة الذي أحالت مبوجبه النيابة املتهم لالتهام املوصوف بـأمر اإلحالـة بطالن أمر 

 لثبوت انتقاء أركان هذه اجلرائم وهو األمر الذي يبني من خالله احلقائق التالية

 وملا كانت 
قد أحالت المتهم الماثل إلي محكمـة الجنايـات وأسـندت إليـه الـتهم المسـندة إليـه النيابة العامة 

 :بأمر اإلحالة واألوراق وهي كاآلتي 
) أ /( ٣٧٥ مكــرر ، ٣٧٥اســتعراض الـقـوة مــع آخــرين وطالـبـت بمعاقبـتـه طبـقـا ـلـنص المــادة  -١

 . من قانون العقوبات ٤ ، ٣ا، 

 وكذا 
 ٢٣١ ، ٢٣٠طالبت بمعاقبته طبقا لـنص المـواد القتل العمد مع سبق اإلصرار مع آخرين و -٢

 .من قانون العقوبات 

 وكذا 

 مـن ٤٥/١الشروع في القتـل العمـد مـع سـبق اإلصـرار مـع آخـرين وطالبـت بمعاقبتـه بالمـادة  -٣
 .قانون العقوبات 
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 وكذا 

 ) .طبنجة(ٕحيازة واحراز بغير ترخيص سالح ناري مششخن  -٤

 .الح الناري بدون ترخيص ٕحيازة واحراز ذخائر مما تستعمل علي الس -٥

 ٤و٣و٢٦/٢ ، ٦ ، ٢و١/١بــالمواد ) ٥ ، ٤(وطالـبـت بمعاقبـتـه فــي اإلتهــامين الســابقين بـنـد 
 . بشأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون رقم ٣٠/١، 

 وملا كان 
. .المــتهم الماـثـل ـلـيس ـلـه صــلة ـبـالتهم الســالف ذكرهــا وـلـم يـقـم ـبـاقتراف أـيـا منهــا أو ارتكــابهم 

وهــو مــا سنوضــحه ونبينــه مــن انتفــاء ركنــي الجريمــة المــادي والمعنــوي لكــل جريمــة علــي حــدي مــن 
 .الجرائم والتهم السالف ذكرها 

 وهذا علي النحو التايل 

  مية استعراض القوة مع آخرينجر: احلقيقة األويل 
 )أ (  مكــرر ٣٧٥ مكــرر ، ٣٧٥فقــد نــص المشــرع المصــري علــي تلــك الجريمــة فــي المــادة  

 ،) ٤و٣و٢(بفقراتها المتعددة والمعاقب عليها بأمر اإلحالة في الفقرات 

 هذا 
وـقـــد ـتـــم الحكــــم بعــــدم دســــتورية المــــواد ســــالفة اـلـــذكر ـفـــي القضــــية المقـيـــدة بجــــدول المحكمــــة  

بالجلســة المنعقــدة ـيـوم األحــد الموافــق " منازعــة تنفـيـذ "  قضــائية ٣٣ لســنة ١٢الدســتورية العلـيـا ـبـرقم 
 ) .؟؟؟؟؟( بجلسة ٢٠١٢ه لعام األول من يولي

 وهو األمر الذي 
أدي إلــي وقــوع النيابــة العامــة فــي الخطــأ فــي توجيهــه االتهــام وتحديــد المــواد المعاقــب عليهــا  

حيـث أن الحـكـم ـكـان ـفـي .. وذلـك ـفـي إســنادها لتلـك التهـمـة الـتـي قـد ـتـم الحـكـم فيهـا بـعـدم دســتوريتها 
وهــو مـمـا ـيـدل عـلـي الخطــأ الجســيم اـلـذي .. ـفـي ؟؟؟؟؟ بينـمـا أمــر اإلحاـلـة ـتـم صــدوره .. عــام ؟؟؟؟؟ 

وقعت فيه النيابة العامـة فـي إسـناد تهمـة بمـواد معاقـب عليهـا تـم الطعـن فـي دسـتوريتها والحكـم بعـدم 
 .الدستورية دون علمها بذلك الحكم الصادر قبل اإلحالة 

 
 



 

 
 

٢١٩

  جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار: قيقة الثانية احل

 حيث أن 

  من قانون العقوبات نصت علي أن ٢٣٠ املادة
 .كل من قتل نفسا عمدا مع سبق اإلصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب باإلعدام  

 وكذا

  من قانون العقوبات نصت علي أن ٢٣١املادة 
اإلصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل الرتكـاب جنحـة أو جنايـة يكـون غـرض  

أو أي شخص غير معين وجده أو صـادفه سـواء كـان ذلـك القصـد المصر منها إيذاء شخص معين 
 .معلقا علي حدوث أمر أو موقوفا علي شرط 

 وقد عرف الفقهاء القتل بأنه .. هذا 
وهــو بهــذا المعنــي قــد يكــون القتــل .. هــو اعتــداء علــي حيــاة شــخص أخــر يــؤدي إلــي وفاتــه  

 .عمدي أو غير عمدي والفيصل بينهما هو الركن المعنوي 
 ) وما بعدها٣٣٩فوزية عبد الستار المرجع السابق ص / دكتورة ال(

 وكذا أيضا 
 .بأن القتل عمدا هو القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه  
 )٣٠٢ ص١٩٢٠أحمد أمين قانون العقوبات األهلي القسم الخاص طبعة / الدكتور(

 ومما سبق فإن
 روط حتى يتحقق هي الركن المادي لجريمة القتل العمدى ال بد له من ش 

   فعل االعتداء علي احلياة-١
ويشترط في جريمة القتل أن يقع بفعل من الجاني من شـأنه إحـداث المـوت وال يهـم بعـد ذلـك  

 .الوسيلة التي يستخدمها الجاني إلحداث الفعل 

 وكذا 

   النتيجة اإلجرامية-٢
 المترتب علي سلوك وهي وفاة المجني عليه هي النتيجة في جريمة القتل فهي األثر 
 .الجاني
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  عالقة السببية -٣
وعالقـة السـببية ال تثيـر .. وهي ال بد أن تكون الوفاة مترتبة علي فعل االعتداء علي الحيـاة  

صـــعوبة إذا ـكــان الجـــاني فعـلــه الوحـيــد هـــو اـلــذي أدي إـلــي وـفــاة المجـنــي علـيــه أـمــا إذا ـتــدخلت عـــدة 
 .رابطة السببية عوامل تثور صعوبة عن تأثير هذه العوامل في 

 ) .معوض عبد التواب/ المستشار الدكتور٣٥٩ ص ٢٠٠٣الموسوعة الجنائية الشاملة لقانون العقوبات المجلد السابع طبعة (

 أما القصد اجلنائي واملتمثل يف الركن املعنوي 

 جلرمية القتل العمد فإن الفقه استقر علي أن 
الجنائي أي نية القتل عند الجاني فإذا لم تتـوافر جريمة القتل العمد ال تقوم إال بتوافر القصد 

وهـو فـي صـورته البسـيطة ال يتطلـب سـوي قصـد نيـة .. هذه النية ال تكون هناك جريمة القتل العمـد 
 .بتوافر عنصري العلم واإلرادة................... القتل فقط ويتوافر 

  العلم -١
ـفــإذا انتـفــي العـلــم ..  المجـنــي علـيــه يجـــب أن يـكــون الجـــاني عالمـــا إن نشـــاطه ســـيؤدي بحـيــاة 

 .انتفي القصد الجنائي 

  اإلرادة -٢
فال بد أن تكون هنـاك إرادة أي أن نتيجـة إرادة الجـاني إلـي اتجـاه فعـل االعتـداء علـي الحيـاة 
ٕوالي نتيجتـه وهـي إزهـاق الـروح فـإذا لـم تتـوافر نيـة إزهـاق الـروح فـال يسـأل عـن قتـل عمـدي وال يـؤثر 

وكذلك الغلـط فـي شخصـية .. الفعل أو الحيدة عن الهدف في قيام القصد الجنائي الخطأ في توجيه 
 .المجني عليه ، كما أن الباعث ال أثر له في ارتكاب جريمة القتل العمد 

 وقد استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
سبق اإلصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، قد ال يكون له في الخارج أثر محسـوس يـدل 
ٕعليهــا مباشــرة وانمــا هــي يســتفاد مــن وقــائع وظــروف خارجيــة يستخلصــها القاضــي منهــا استخالصــا 

 .مادام موجب هذه الوقائع والظروف ال تتنافر عقال مع هذا االستنتاج 
 )١٢٨،١٩١،٥١٠،٥٤٦، ٤٤٣ ص ٢٧ س ١٩/٤/١٩٧٦ ق جلسة ٤٦ لسنة ٧٧الطعن رقم (

 كذا قضت بأن 
 من قـانون العقوبـات أن سـبق اإلصـرار وهـو ظـرف مشـدد ٢٣١من المقرر في تفسير المادة  

عام فـي جـرائم القتـل والجـرح والضـرب يتحقـق بإعـداد وسـيلة الجريمـة ورسـم خطـة تنفيـذها بعيـدا عـن 



 

 
 

٢٢١

ثورة االنفعال مما يقتضـي الهـدوء والرويـة قبـل ارتكابهـا ، ال أن تكـون وليـدة الدفعـة األولـي فـي نفـس 
حـتــى خـــرج صـــاحبها عـــن طـــوره وكلمـــا طـــال اـلــزمن بـــين جاشـــت باالضـــطراب وجمـــع بهـــا الغضـــب 

الباعــث عليهــا وبــين وقوعهــا صــح افتراضــه وهــو يتحقــق كــذلك وـلـو كاـنـت خطــة التنفـيـذ معلقــة علــي 
شــرط أو ظــرف ـبـل وـلـو كاـنـت نـيـة القـتـل ـلـدي الجــاني غـيـر محــددة قصــد بـهـا شخصــا معيـنـا أو غـيـر 

وهــو مــا ينفــي .. لــذي قصــده معــين صــادفه حتــى ولــو أصــاب بفعلــه شخصــا وجــده غيــر الشــخص ا
المصادفة أو االحتمال ، وقد جـري قضـاء هـذه المحكمـة علـي أن تقـدير الظـروف التـي يسـتفاد منهـا 
تــوافر ســبق اإلصــرار مــن الموضــوع الــذي يســتقل بــه قاضــية بغيــر معقــب مــادام الستخالصــه وجــه 

 .مقبول 
 )١٣٦ص٢٩س٦/٢/١٩٧٨ ق جلسة ٤٨ لسنة ٨٢٦الطعن رقم (

ل تـلـك املـفـاهيم الـسـابقة عـلـي واقـعـة وبتطبـيـق وإـنـزا

االتهام املسندة إيل املتهم املاثل من حيث تـوافر أركـان 

اجلرـميـة ـمـن عدـمـه فإـنـه يتـضـح بوـضـوح جـلـي انتـفـاء 

 توافرها بركنيها املادي واملعنوي 

 وذلك علي النحو التايل

   ومن حيث الركن املادي للجرمية-١
فـإن .. دي ال بد من توافر شروطه السالفة الـذكر ولما كان ما سبق توضيحه بأن الركن الما 

حيـث أنـه لـم . ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / المتهم لم يقم بفعل االعتداء علي الحياة للمجني علـيهم 
يكن متواجدا بمسرح الجريمة في بدايتها لتواجده في منزله وخروجه من المنزل عندما نمـا إلـي علمـه 

؟؟؟ مــع ؟؟؟؟؟؟ ـثـم فــوجئ بــالمجني عـلـيهم المــذكورين يقومــون ؟؟؟/ حــدوث مشــاجرة مــع أـبـن شــقيقه 
بعـدما نمـا إلـي علمهـم .. بإطالق وابل من األعيـرة الناريـة عليـه وعلـي نجلـه وحفيـده وزوجتـه وأقاربـه 

وحدوث اعتـداء عليـه باأليـدي كمـا جـاء .. بحدوث المشاجرة مع عائلة ؟؟؟؟؟؟ والمشادة مع ؟؟؟؟؟؟ 
 .بأقواله 

  وهو مما أدي إيل
إحــــداث إصـــــابتهم جميعــــا بإصـــــابات بالغــــة الخطـــــورة كمــــا هـــــو مـبــــين 

وهـــو األمـــر الـــذي يـــدل علـــي أن المـــتهم .. بالتقـــارير الطبيـــة بـــاألوراق 
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الماثــل لــم يكــن يحمــل ســالحا ولــم يصــدر منــه ثمــة فعــل اعتــداء علــي 
ٕالمجنـــي علـــيهم أو غيـــرهم وانمـــا تـــم االعتـــداء عليـــه واصـــابته بطلقـــات  ٕ

وذـلـك طبـقـا لمــا حوـتـه .. ألرض مغشــيا علـيـه نارـيـة ممــا أســقطه عـلـي ا
األوراق وـمـا ســطرته محاضــر االســتدالالت والتحقيـقـات وأـقـوال المجـنـي 

فضـــال عـلــي مـــا جـــاء بالتحرـيــات وأقـــوال .. عـلــيهم مـــن عائـلــة ؟؟؟؟؟؟ 
 ) علي فرض صحتها(مجريها 

 وهو مما يدل علي 
رهم عـدم  قـيـام المـتهم الماـثـل بالتعـدي عـلـي المجنـي عـلـيهم السـالف ذـكـ

وبالتـــالي .. بمـــا مـــؤداه انتفـــاء فعـــل االعـتــداء علـــي المجنـــي علـــيهم .. 
انتفــــاء بــــاقي عناصــــر الــــركن المــــادي مــــن تحقـيـــق النتيجــــة اإلجراميــــة 

بمـا .. وكـذلك انتفـاء عالقـة السـببية بينهمـا .. النتفاء الفعـل اإلجرامـي 
 .مؤداه انتفاء الركن المادي للجريمة

 يل يؤدي إوهو األمر الذي 
ء الـركن المعـنـوي والمتمثـل فـي القصــد الجنـائي بانتفـاء اتجــاه إرادة انتفـا

المــتهم الماـثـل إلزهــاق روح المجـنـي عـلـيهم وهــو اـلـدليل عـلـي نـيـة القـتـل 
وعليه فإن انتفاء الركن المادي للجريمـة يـؤدي حتمـا النتفـاء القصـد .. 

.. ســــواء بعنصــــرية العـلـــم واإلرادة الســــابق إيضــــاحهم .. الجـنـــائي لهــــا 
 .عن عنصر إزهاق الروح كما سلف بيانه وتوضيحه فضال 

 وبالتايل 
انتفاء توافر ظرف سبق اإلصرار المقترن بجريمة القتل العمـد المسـندة 

حيـــث أن ذلـــك الظـــرف المشـــدد مـــرتبط بتحقـــق .. إلـــي المـــتهم الماثـــل 
الجريـمـــة بركنيهــــا المــــادي والمعـنـــوي وأن اقتراـنـــه بهــــا هــــو عـلـــي ســــبيل 

بمـــا مـــؤداه أن .. يظ العقوبـــة علـــي مرتكبهـــا الظـــرف المشـــدد لهـــا بتغلـــ
.. تـــوافر ركنـــي الجريمـــة قـــد يـــؤدي إلـــي تـــوافر ظـــرف ســـبق اإلصـــرار 

وانتـفــاء ـتــوافر أركـــان الجريمـــة ـيــؤدي حتمـــا بانتـفــاء ـتــوافر ظـــرف ســـبق 
 .اإلصرار
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 هذا فضال عن
ولكــي يتحـقـق ال ـبـد ـلـه مــن إعــداد .. أن ســبق اإلصــرار هــو حاـلـة ذهنـيـة تقــوم ـبـنفس الجــاني  

سيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة االنفعال مما تقتضـي الهـدوء والرؤيـة قبـل ارتكابهـا و
.. وهو ما ال يمكن تحققـه للمـتهم الماثـل .. وذلك كما سبق إيضاحه بأحكام النقض سالفة الذكر .. 

/ ي عليـه والذي فور خروجه من منزلـه بعـدما نمـا إلـي علمـه حـدوث مشـاجرة بـين ابـن شـقيقه والمجنـ
 .؟؟؟؟؟؟ حدثت إصابته فور ذلك 

 فكيف يتسىن له 
وأن المـتهم الماثـل .. رسم خطه إعداد وسيلة للجريمة والواقعة قد نشبت مفاجئة بـين طرفيهـا  

ـفـور علمــه بحــدوث المشــادة أســرع ـبـالخروج مــن منزـلـه للوـقـوف عـلـي الواقعــة وظروفهــا ممــا أدي إـلـي 
ي ويـــدل علـــي انتفـــاء قيـــام المـــتهم الماثـــل بإعـــداد وســـيلة وهـــو األمـــر الـــذي يـــؤد.. إحـــداث إصـــابته 
فضــال عــن انتفــاء ارتكــاب الفعــل اإلجرامــي باالعـتـداء عـلـي المجـنـي عـلـيهم كمــا .. للجريمــة والخطــة 

 .بما مؤداه انتفاء سبق اإلصرار وتحققه .. سبق إيضاحه 

 جرمية الشروع يف القتل العمد مع سبق اإلصرار  : احلقيقة الثالثة

 ن وحيث أ
النيابـــة العامـــة أســـندت إلـــي المـــتهم الماثـــل قيامـــه بارتكـــاب جريمـــة الشـــروع فـــي القتـــل العمـــد  

؟؟؟؟؟؟ دون سـند أو مسـوغ قـانوني سـوي أقـوال المجنـي عليـه سـالف الـذكر والتـي ال / للمجني عليه 
دثي تصــلح كونهــا شــهادة ودلـيـل عـلـي إثـبـات اإلداـنـة عـلـي المــتهم الماـثـل لمــا بيـنـه وـبـين العــائلتين محــ

فضـــال عــــن أن .. مـمـــا يجعـــل شـــهادته باطلـــة ال يجــــوز التعويـــل عليهـــا .. المشـــاجرة مـــن خالفـــات 
المجـنـي علـيـه ـقـد ـتـم توجـيـه االتـهـام ـلـه أيضــا ـمـن النياـبـة العاـمـة ـبـأمر اإلحاـلـة محــل األوراق بالشــروع 

لمجنــي بمــا مــؤداه أن كــال مــن المــتهم الماثــل وا.. فــي قتــل المــتهم الماثــل لكونــه مجنــي عليــه أيضــا 
بمــا يقتضــي عــدم جــواز الشـــهادة .. عليــه قــد تــم اتهــام كــال منهمــا األخــر بتهمــة الشــروع فــي القتــل 

 لوجود خالفات بين الطرفين 

 هذا فضال عن أن 
مــــا جــــاء بــــاألوراق وشــــهادة المجنــــي عليــــه ســــالف الــــذكر قــــد جــــاءت 
متناقضــة ومتضــاربة لكونــه قــد أفــاد بالتعــدي عليــه تــارة باأليــدي وتــارة 

..  وـتــارة باألســـلحة مـمــا يجـعــل شـــهادته متناقضـــة فيـمــا بينـهــا بالعصـــي



 

 
 

٢٢٤

ممــا يطرحهــا جانـبـا وعــدم األخــذ بهــا والتعوـيـل عليهــا أو االســتناد إليهــا 
 .كدليل ثبوت ضد المتهم الماثل 

 هذا باإلضافة إيل أن 
سـبع ) ٧٧(المتهم الماثل قد تجاوز من العمر عتيا وبلغ ما يقـرب مـن 

 ـقــادرا عـلــي التعـــدي عـلــي المجـنــي علـيــه وســـبعون عامـــا بمـــا ال يجعـلــه
فكـيـف .. خمســة وعشــرون عامــا ) ٢٥(الشــاب اـلـذي ـلـم يتجــاوز عمــره 

لرجل تجاوز هذا السن يعتدي علي مثل هذا الشاب بالضـرب باأليـدي 
ٕفضـــال عـــن أـنــه هـــو اـلــذي ـتــم علـيــه االعـتــداء واصـــابته .. أو العصـــي 

 .عالج بطلقات نارية كادت أن تودي بحياته لوال أن تداركه ال

  يف فقرتها األويل من قانون العقوبات ٤٥وملا كانت املادة .. هذا 

 املعاقب بها علي جرمية الشروع يف القتل العمد قد جاء نصها كالتايل 
الشـــروع هـــو البـــدء فـــي تنفيـــذ فعـــل بقصـــد ارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة إذا أوقـــف أو خـــاب أثـــره  

 .ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل 

 ومن هنا فإن
 ســـالفة اـلــذكر ال ٤٥لشـــروع جريمـــة ال ـيــتم تنفـيــذ ركنهـــا المـــادي والواضـــح مـــن ـنــص المـــادة ا 

يتحقق إال إذا بدأ الجاني في ارتكاب األفعال التي ترمي مباشـرة إلـي اقترافهـا وهـو مـا اصـطلح عليـه 
الفقهـــاء بتســـميته بالبـــدء فـــي تنفيـــذ الفعـــل الجرمـــي وعـــدم إتمـــام الجريمـــة لظـــروف خارجـــه عـــن إرادة 

 .اعل الف
 )٣٥٢نجبب حسني ص / د٤٧٠رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ص/  د٣٨٧مأمون سالمه ص / راجع د(

 ومما سبق فإن 
جريمة الشروع في القتل العمد لها أركان ثالثة البد من تحققها حتى تتم وقوع الجريمـة وذلـك  

 :طبقا لنص المادة سالفة الذكر وهي كاألتي 

  التنفيذ البدء يف -١
وهو الركن األول من أركان الشروع إذ في هذه اللحظة يتحقق الخطـر الـذي مـن أجلـه تـدخل  

المشرع بالعقـاب علـي الشـروع أمـا المرحلـة السـابقة علـي ذلـك فهـي مرحلـة التفكيـر واإلعـداد للجريمـة 
ة للمصـلحة فال تستأهل التدخل التشريعي نظـرا ألنهـا أفعـال ال تنطـوي فـي ذاتهـا علـي خطـورة بالنسـب



 

 
 

٢٢٥

 .ٕالمحمية جنائيا وان كشفت عن خطورة صاحبها 
 )٣٩٠مأمون سالمة ص /راجع د(

 وهذا األمر الذي يدل علي 
انتـفـاء وـقـوع ذـلـك اـلـركن المــادي للجريمــة ـفـي حــق المــتهم الماـثـل حـيـث أـنـه ـلـم يـقـم بالـبـدء ـفـي  

ٕ إيضـاحه واصـابته بل هـو الـذي تـم االعتـداء عليـه كمـا سـبق.. ثمة فعل إجرامي علي المجني عليه 
فضال عن عدم قيام المجني عليه بتوجيه االتهام مباشـرة للمـتهم الماثـل بارتكـاب جريمـة االعتـداء .. 

هـذا .. ٕوانما جاء االتهام لمجموعـة أشـخاص شـاع الفعـل بيـنهم دون تحديـد المـتهم شخصـيا .. عليه 
ســـالح أبـــيض وأحـــدث ؟؟؟؟؟؟ بأنـــه الـــذي اعتـــدي عليـــه ب/ فضـــال عـــن اتهـــام المجنـــي عليـــه للمـــدعو

 .إصابته وليس المتهم الماثل

 وكذا 

 القصد اجلنائي:  الركن الثاني -٢
ولكي يتوافر هذا الـركن البـد أن يكـون الجـاني قـد بـدأ فـي تنفيـذ الجريمـة بقصـد تحقيـق جنايـة  

 .أو جنحة أي أن سلوكه اإلجرامي قد بدأ هادفا إلي تحقيقها 

 وهو أيضا مما يدل علي 
ذلــك الــركن حيــث أن المــتهم الماثــل لــم يبــدأ فــي تنفيــذ ثمــة أفعــال إجراميــة تجــاه انتفــاء وقــوع  

المجني عليه لخروجه من منزله بعد نشوب واقعة المشادة الكالمية بين المجنـي عليـه والمـتهم األول 
بمـــا ينـفــي ـتــوافر تحـقــق ذـلــك اـلــركن .. ؟؟؟؟؟؟ واـلــذي عـلــي أثرهـــا ـتــم إصـــابته كمـــا ســـبق إيضـــاحه / 

 . الركن المادي للجريمة كما سبق بيانه النتفاء تحقق

 وكذا أيضا 

  عدم إمتام اجلرمية لسبب غري اختياري:  الركن الثالث -٣
وحتى تكتمل إتمام الجريمة ال بد أن يكون وقف التنفيذ أو خيبة األثر لسبب خارج عـن إرادة  
 .الجاني 

 وعليه فإن 
 وذلك النتفاء الركن المـادي والمعنـوي ذلك الركن ينتفي حدوثه ووقوعه في حق المتهم الماثل
فضـــال عـــن انتـفــاء قصـــده ـفــي تحـقــق .. الســـابق إيضـــاحهم بانتـفــاء الـبــدء ـفــي تنفـيــذ الفـعــل اإلجراـمــي 



 

 
 

٢٢٦

 .الجريمة بجناية أو جنحة كما سلف ذكره 

 ومما سبق فإن
جريمــة الشــروع ـفـي القـتـل العمــد مــع ســبق اإلصــرار ـلـم تتحـقـق أركانهــا وـلـم يـقـم المــتهم الماـثـل 

فضـال عـن انتفـاء ظـرف سـبق اإلصـرار والـذي حتمـا ال بـد .. تكابها النتفاء األركان سالفة الـذكر بار
ولمـا كـان ركنيهـا لـم .. لكي يتم تحققه وتـوافره هـو ارتكـاب الجريمـة وتحقـق ركنيهـا المـادي والمعنـوي 

رف المشـدد يتم توافرهما وتحققهمـا وانتفـاء حـدوثهم فـي حـق المـتهم الماثـل بمـا مـؤداه عـدم تحقـق الظـ
 وبالتالي انتفاء وقوع الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم الماثل .. وهو سبق اإلصرار 

 نارية وذخائر مما تستعمل عليهـا بغـري جرمية حيازة وإحراز أسلحة : احلقيقة الرابعة

 ترخيص

 وحيث أن 
ارية سواء كانـت بنـادق آليـة الجريمة سالفة الذكر لم يثبت باألوراق أنه تم ضبط ثمة أسلحة ن 

ولم يتم العثور في منزلـه علـي ثمـة .. أو طبنجه مع المتهم الماثل أثناء حدوث الواقعة محل االتهام 
 .أسلحة نارية أيا كانت مما تم استخدامها في الواقعة 

 هذا فضال عن أن 
األحراز المضـبوطة محـل الواقعـة والمثبتـة بـاألوراق والـذخائر لـيس فـي 

مــا يــدل علــي أنــه تــم ضــبط أيــا منهــا مــع المــتهم أثــاء ضــبطه األوراق 
 .ٕواحضاره أو في منزله بعد تفتيشه 

 حيث أن 
/ البندقـيــة اآللـيــة محـــل الحـــرز ـتــم العـثــور عليـهــا بمـنــزل المجـنــي علـيــه 
/ ؟؟؟؟؟؟ والمتوفى وذلـك بمـا جـاء فـي المحضـر الـذي سـطره الضـابط 

ي عـثـــر عـلـــي تـلـــك  واـلـــذ– الـقـــائم بالتحرـيـــات محــــل الواقعــــة –؟؟؟؟؟؟ 
 . صباحا ٨البندقية بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة 

 وكذلك 
الطبنجـــة التـــي تـــم العثـــور عليهـــا فـــي مكـــان الواقعـــة بمعرفـــة الضـــابط 

 صـباحا ١سالف الذكر أيضا والذي سطر محضره في ؟؟؟؟؟ السـاعة 



 

 
 

٢٢٧

وكـــان يمشـــط مكـــان الحـــادث فقـــام بـــالعثور علـــي تلـــك الطبنحـــة محـــل 
 مـم دون تحديـد مالكهـا ولـيس فـي ٩عيـار األحراز والمطموسة المعالم 

األوراق ما يدل أو يثبـت علـي أنهـا ملـك المـتهم الماثـل أو أنهـا خاصـة 
فضــال عــن خـلـو األوراق مــن مــا .. ـبـه أو ـقـام باســتخدامها ـفـي الواقعــة 

 .يفيد ملكية تلك الطبنجة ألي من المتهمين والسيما المتهم األول 

 وكذا أيضا 
علي فـرض صـحة (ليها بمنزل المتهم األول الطبنجة التي تم العثور ع

؟؟؟؟؟؟ / وذلــك بمعرفــة الضــابط .. علــي الــرغم مــن انكارنــا لــه ) ذلــك
والـذي ) ؟؟؟؟؟؟(مـم تحمـل أرقـام ٩وعيارهـا ) الشاهد السـادس لإلثبـات(

 صـــباحا بعـــد القـــبض علـــي ٤ســـطر محضـــرها بتـــاريخ ؟؟؟؟؟ الســـاعة 
 .المتهمان األول والثاني 

 علي وهو األمر الذي يدل 
انتفـــاء ضـــبط األحـــراز ســـالفة الـــذكر واألســـلحة الناريـــة المحـــددة ســــلفا 
بـــاألحراز مـــع المـــتهم ســـواء كـــان ذلـــك أثنـــاء القـــبض عليـــه أو حـــدوث 

 .الواقعة أو في منزله وانتفاء صلة بتلك األسلحة 

 هذا فضال عن 
ان الحـادث انتفاء صلته بالذخائر محل األحراز المضبوطة أيضا والتي تـم العثـور عليهـا بمكـ 

لخلو األوراق بما يفيد صاحبها أو مالكها أو تحديد السـالح المسـتخدمة فيـه تحديـدا أو تحديـد مالكهـا 
بما مؤداه انتفاء صلة المتهم باألحراز الخاصة بالذخائر والمتمثلـة فـي .. أو المستخدم لذلك السالح 

 .الطلقات الفارغة وكذلك المقذوفات محل المضبوطات باألوراق 

  سبق فإنه يدل علي ومما
انتفــاء صــلة المــتهم الماثــل بــاألحراز المضــبوطة والــذخائر محــل األوراق ســواء كانــت بندقيــة  

ـمــم أو الطلـقــات الفارغـــة والمـقــذوفات ٩آلـيــة أو طبنجـــة معلومـــة األرـقــام أو مطموســـة البياـنــات عـيــار 
ثــــل لألســــلحة الناريــــة ٕبمــــا مــــؤداه انتفــــاء حيــــازة واحــــراز المــــتهم الما.. والســــالف بيــــانهم وتوضــــيحهم 

ٕوكــذلك انتفــاء حيــازة واحــراز .. والــذخائر المبينــة بــاألوراق محــل االتهــام المســند إلــي المــتهم الماثــل 
وبالـتـالي انتفــاء أرتكاـبـه لتـلـك الجــرائم واـلـتهم المســندة إلـيـه .. المــتهم الماـثـل لـلـذخائر المبيـنـة ـبـاألوراق 



 

 
 

٢٢٨

 .لألسلحة والذخائر 

 هذا باإلضافة إيل أن 
والتــي توصــلت أن عائـلــة ؟؟؟؟؟؟ هــم اـلــذين ) علــي فــرض صـــحتها(ات محــل الواقـعــة التحريــ

وحيـث أن ..  مـم وكـانوا يتبادلونهـا فيمـا بيـنهم ٩كانوا يحملون أسلحة ناريـة عبـارة عـن طبنجـة عيـار 
وكـذلك عـدم .. الطبنحة محل األحراز قد تم إثبات انتفاء صلة المتهم الماثل بها كما سبق إيضـاحه 

بما مؤداه انتفاء قيام المتهم بحيـازة .. ت شخصية علي األحراز تدل علي المتهم الماثل وجود بصما
 ٕثمة أسلحة وانما 

 .جاء اتهامه بذلك علي سبيل أنه فرد من عائلة ؟؟؟؟؟؟ علي الشيوع وهو ما ال يجوز التعويل عليه

 ومجلة مما سبق
لجـــرائم والـــتهم المســـندة إليـــه بـــأمر دلـــيال علـــي انتفـــاء قيـــام المـــتهم الماثـــل الرتكابـــه واقترافـــه ا

فضـال عـن حيـازة .. اإلحالة سواء استعراض القوة أو القتل أو الشروع فيه العمـد مـع سـبق اإلصـرار 
وذلــك النتفــاء ركـنـي الجريمــة المــادي والمعنــوي للجــرائم .. ٕواحــراز األســلحة واـلـذخائر بغيــر ـتـرخيص 

 . المسندة إليه للتهمسالفة الذكر 

  شرع احلادي الوجه 

؟؟؟؟؟؟ والـذي اعتصـمت بأقوالـه / بطالن الدليل املستمد من أقوال الشـاهد اخلـامس 

ذلـك أن الثابـت أن أقـوال هـذا الشـاهد قـد .. النيابة يف تقديم املتهم لالتهام املاثل 

فضـال عـن .. جاءت مناهضه ملا ثبـت بـاألوراق مـن أقـوال سـائر الشـهود والتحريـات 

هو األمر الذي كان حريـا علـي النيابـة عـدم الركـون و.. تضاربها يف أكثر من موضع 

 . إليها ضمن قائمة أدلة الثبوت 

 وحيث أن 
الشاهد السالف ذكره طبقا لشهادته المسـطرة بأدلـة الثبـوت والمبينـة بـاألوراق جـاءت متناقضـة  

ممـا يجعـل فـي شـهادته اخـتالف بـين وواضـح وجلـي ويتمثـل ذلـك .. ومتضاربة مع ما جاء بـاألوراق 
 كونه قد أفاد في أقواله بالتحقيقات بأن التعدي عليه من أفـراد عائلـة ؟؟؟؟؟؟ كـان باأليـدي ولـيس في

.. ثم تـارة يـأتي بمـا يفيـد بـأن التعـدي عليـه كـان بالعصـي .. باألسلحة مما أحدث به جروح سطحية 
يــه وابــل مــن ثــم تــارة أخــري يــأتي بمــا يفيــد بــأن التعــدي عليــه كــان باألســلحة الناريــة وأنهــم أطلقــوا عل



 

 
 

٢٢٩

 .األعيرة النارية ومنهم المتهم الماثل 

 مما يدل علي .. وهذا 
التناقض والتضارب البين الجلي في أقواله بالتحقيقات مما يطرح تلك الشهادة جانبا لمـا فيهـا 

مـمــا ـمــؤاده عـــدم جـــواز التعوـيــل عليـهــا واالســـتناد إليـهــا ـفــي إداـنــة الـمــتهم .. مــن اخـــتالف فيـمــا بينـهــا 
وذلـك كمـا سـبق إيضـاحه أيضـا بالـدفع األول ..  جريمـة مـن الجـرائم المسـندة إلـي المـتهم الماثل بثمة

 .بالمذكرة الماثلة 

 هذا فضال عن أن 
فإنـه أيضـا متهمـا بالشـروع .. الشاهد سالف الذكر كما أنه شاهد لإلثبات ضد المـتهم الماثـل  

وهـو األمـر الـذي يجعـل لشـهادته دافعـا .. في القتل العمد للمتهم الماثل طبقا ألمر اإلحالـة بـاألوراق 
وسببا في إدانة المـتهم لوجـود خالفـات سـابقة وقديمـة بـين عائلـة الطـرفين وهمـا عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ومنهـا 

 .وهو ما أثبته الشاهد في شهادته بتلك الخالفات .. المتهم الماثل وعائلة ؟؟؟؟؟؟ ومنهم الشاهد 

 وهو مما يدل علي أن 
بمــا مــؤداه عــدم جــواز التعوـيـل عليهــا أو .. ة لوجــود تـلـك الخالـفـات شــهادة ذـلـك الشــاهد باطـلـ 

االستناد إليها لقيام الشاهد بدرء االتهام الموجه إليه والسالف ذكره ضد المتهم باإلدانـة بتلـك الشـهادة 
 .الباطلة 

 هذا فضال عن أن 
حـــد عائلـــة ٕالشـــاهد لـــم يـــذكر صـــراحة بقيـــام المـــتهم باالعتـــداء عليـــه وانمـــا تـــم تحديـــده كونـــه أ 
.. فضال عن قيامـه بـإطالق وابـل مـن األعيـرة الناريـة مـع أقاربـه دون تحديـد دوره تحديـدا .. ؟؟؟؟؟؟ 

ســبعة ) ٧٧(ممــا يجعــل تلــك الشــهادة تخــالف الواقــع والمنطــق لكــون المــتهم قــد تجــاوز مــن العمــر؟ 
ل ممــــا يجعــــ.. خمســــة وعشــــرون عامــــا ) ٢٥(والشــــاهد شــــاب ـلـــم يتجــــاوز عمــــره .. وســــبعون عامــــا 

فضال عـن كـون المـتهم لـم يشـهد الواقعـة .. االعتداء عليه من شخص في ذلك العمر أمر مستحيال 
ولم يكن حاضرا بها في بدايتها ولكن بعـد نشـوب الخـالف والمشـادة الكالميـة والتشـاجر بـين المجنـي 

 .؟؟؟؟؟؟ /عليه الشاهد سالف الذكر وبين المتهم األول

 وهو األمر الذي يدل علي 
 ما جاء بشهادته فضال عـن كونهـا شـهادة ال يصـح األخـذ بهـا والتعويـل عليهـا أو عدم صحة 

بمــا مــؤاده بطــالن اـلـدليل المســتمد منهــا ـفـي إداـنـة .. وبالـتـالي بطــالن تـلـك الشــهادة .. االســتناد إليهــا 



 

 
 

٢٣٠

 .المتهم الماثل 

 ما استقرت عليه حمكمة النقض يف هذا املعني .. وهذا 
ه أو تضـــاربه ـبــين األســـباب أو تســـتند المحكمـــة عـلــي دليـلــين بأـنــه ال يقـــع الحكـــم فـــي تناقضـــ
 .متناقضين دون تفسير لهذا التناقض 

 )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ أحكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض (

 وكذا قضت 
إذا كــان الــدفاع قــد قصــد بــه تكــذيب شــاهد اإلثبــات ومــن شــأن ذلــك لــو صــح أن يغيــر وجــه  

أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بنفسـها بلوغـا الرأي في الدعوى ، كان لزاما علي المحكمة 
إـلـي غاـيـة األمــر مـنـه أو ـتـرد علـيـه بمــا يدحضــه إذا هــي رأت طرحــه ، أمــا وـقـد أمســكت عــن تحقيـقـه 
وـكـان مــا أوردـتـه ردا علـيـه بقاـلـه االطمئـنـان إـلـي أـقـوال الشــاهد فهــو غـيـر ســائغ بمــا ينطــوي علـيـه مــن 

 .جب النقض مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستو
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (

 وقضت أيضا 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا مـن 
ي أدلة مقبولة في العقل والمنطـق ولهـا أصـلها فـي صور أخري ، مادام استخالصها سائغا مستندا إل

 .األوراق 
 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 عشر الثاني وجهال 

ملا شابهما من .. املستمد من شهادة شاهدي اإلثبات السادس والسابع بطالن الدليل 

نهمـا القـائمني بـاإلجراءات الباطلـة والتحريـات املشـوبة تناقض وقصور فضـال عـن كو

 .بالقصور والعوار 

 وحيث أن 
وأـنـه .. ؟؟؟؟؟؟ الـقـائم بضــبط ـكـال مـن الـمـتهم األول والـثـاني / الشـاهد الســادس وهــو الضـابط  



 

 
 

٢٣١

حـيـث قــام بإجرائهــا فــي المــدة مــن ؟؟؟؟؟ .. ـقـام بمســاعدة الشــاهد الســابع فــي تحرياـتـه وـلـه دور فيهــا 
بمـا مـؤداه غيـر جـادة .. وجـاءت تحرياتـه غيـر كافيـة وغيـر دقيقـه .. ؟؟ كمـا جـاء بـاألوراق حتى ؟؟؟

 .فضال عن انه لم يقم بضبط المتهم الماثل .. كما سبق إيضاحه في الدفع الثاني المذكرة الماثلة 

 لذا فإن 
وكـــذلك .. شـــهادته ليســـت دلـــيال علـــي صـــحة االتهـــام للمـــتهم النتفـــاء صـــلته بضـــبط المـــتهم  

فضـال عـن اخـتالف شـهادته عـن شـهادة الشـاهد السـابع فـي مضـمونها مـن حـيـث .. طـالن تحرياتـه ب
بمـــا مـــؤداه عـــدم جـــواز التعوـيــل عـلــي شـــهادة الشـــاهد .. المعلومـــات اـلــواردة عـــن الواقعـــة وتحريـــاتهم 
نـة وبالتـالي بطـالن الـدليل المسـتمد مـن شـهادته فـي إدا.. المذكور في إدانة المتهم أو االستناد إليهـا 

 .حيث أنها ال صلة لها بالمتهم سوي ما جاء بالتحريات المزعومة الباطلة  .. المتهم الماثل 

 أما من حيث شهادة الشاهد السابع 

  القائم بالتحريات ؟؟؟؟؟؟/ الضابط 
فإـنــه ـقــد ـتــم إثـبــات بطـــالن التحرـيــات الـتــي ـقــام بإجرائهـــا والمســـطرة بالمحضـــر بـتــاريخ ؟؟؟؟؟  
فضال عن عـدم .. وذلك لعدم كفايتها وعدم دقتها .. ماة بالتحريات المبدئية مساءا والمس١٢الساعة 
 .مما يجعلها تحريات غير جدية كما سبق إيضاحها في الدفع الثاني بالمذكرة الماثلة .. صحتها 

 وبالتايل فإن
بمــا .. يــؤدي حتمــا لــبطالن شــهادة مجــري تلــك التحريــات .. بطــالن التحريــات لعــدم جــديتها 

الن اـلـدليل المســتمد مــن تـلـك الشــهادة والـتـي ال تعـبـر إال عــن رأي مجريهــا وأنهــا ال تصــلح مــؤداه بطــ
 .دليال للثبوت ضد المتهم 

 وهو ما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض يف هذا املعني 
التحريات ال تصـلح بمفردهـا أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه إذ هـي ال تعـدو أن تكـون مجـرد رأي  

تمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف مصــدرها ويتحــدد لصــاحبها يخضــع الح
حتــى يتحقــق القاضــي بنفســه مــن هــذا المصــدر يســتطيع أن يبســط رقابتــه علــي الــدليل ويقــدر قيمتــه 

 .القانونية في اإلثبات 
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 



 

 
 

٢٣٢

 وكذا قضت بأن 
طعـون فيـه أن المحكمـة قـد اتخـذت مـن التحريـات وشـهادة وكان البـين مـن مـدونات الحكـم الم 

مجريـهـا دـلـيال أساســيا ـفـي ثـبـوت االتهــام ـفـإن حكمهــا يـكـون ـقـد تعـيـب ـفـي اســتدالله األمــر اـلـذي يؤكــد 
 .قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويستوجب نقضه واإلحالة 

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٥٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائي جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائي جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائي جلسة (

 وملا كان ذلك فإن 
ولما كانـت الشـهادة مـن .. من ضروب القول الصحيح أن الشهادة واقعة ذات أهمية قانونية  

نطــاق الــدعوى الجنائيــة فــإن الواقعــة موضــوع الشــهادة تســتمد أهميتهــا مــن حيــث داللتهــا علــي وقــوع 
ونســبتها إلــي المــتهم وهــو مــا يتضــح معــه أن موضــوع الشــهادة يمكــن أن تــؤدي لــه الحقيقــة الجريمــة 

 .باستنتاج سائغ يتالءم مع القدر الذي رواه الشاهد مع عناصر اإلثبات األخرى 
 )٤٤٢نجيب حسني في مؤلفه اإلثبات الجنائي / قالها الفقيه الدكتور(

 وهو ما قررته أحكام حمكمة النقض يف قوهلا 
ه مـــن المقـــرر أن وزن أقـــوال الشـــاهد وتقـــدير الظـــروف التـــي يـــؤدي فيهـــا شـــهادته وتعويـــل انـــ 

القضــاء علــي أقوالــه مهمــا وجــه إليــه مــن مطــاعن وحــام وحولهــا مــن شــبهات كــل ذلــك مرجعــه إلــي 
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشـهادته 

 .د أنها أطرحت جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم األخذ بها فإن ذلك يفي
 )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٣٢٧الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 
الحـكـم إذ حمــل أـقـوال هــذا الشــاهد عـلـي مجمــل اإلنـكـار والكــذب ورـتـب عـلـي ذـلـك تشــككه ـفـي  

إنـــه يـكـــون قـــد نحـــي منحـــي التعســـف ـفـــي صـــحة الـــدليل المســـتمد مـــن أقواـلـــه هـــو والشـــاهد الثـــاني ف
االستنتاج وتردي في حومة الفساد في االسـتدالل ، فضـال عـن أن المحكمـة لـم تكشـف عـن وجـه مـا 

حتـى يسـوغ مـذهب الحكـم فـي تـرجيح وجهـه نظـر علـي أخـري بـل أن ذلـك .. استولت به الصلة بين 
 .هذا الدفاع كان يتطلب من المحكمة أن تجري تحقيقا تتقصي به وجه الرأي في أمر 

 )١٤/٥/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٢٤٩الطعن رقم (



 

 
 

٢٣٣

 ومجلة مما سبق فإن 
شـــاهدي اإلثـبــات الســـادس والســـابع الســـالف ذـكــرهم ال يجـــوز التعوـيــل عـلــي شـــهادتهم النتـفــاء  

فضـــال عـــن قيامـــه باالشـــتراك ـفــي التحرـيــات .. صـــلة الشـــاهد الســـادس ـبــالمتهم لـعــدم قياـمــه بضـــبطه 
وكــذلك الشــاهد الســابع لــبطالن تحرياتــه عــن الواقعــة لعــدم .. ســبق إيضــاحه المزعومــة الباطلــة كمــا 

 .مما يستتبع بطالن شهادتهم لكونهم المجريان لتلك التحريات الباطلة .. جديتها 

 وهو األمر الذي يؤدي حتما 
وذلـك طبقـا لمـا جـاء .. لبطالن الـدليل المسـتمد مـن شـهادة المـذكورين سـلفا فـي إدانـة المـتهم  
 النقض سالفة الذكر والتي وضحت وبينت أن الشهادة لمـا لهـا مـن أهميـة قانونيـة وأن الـدفاع بأحكام

اـنـه يجــب عـلـي محكمــة الموضــوع التحـقـق مــن .. ومــا وجــه إـلـي تـلـك الشــهادة مــن مطــاعن وشــبهات 
تلك الشهادة والتقصي بنفسها بل أن تجري تحقيقا تتقصي منه وجه الحق فـي أمـر هـذا الـدفاع حتـى 

بمــا يقتضــي معهــا القضــاء بـبـراءة المــتهم .. ا لثـبـوت اإلداـنـة أو التشــكك فــي تـلـك الشــهادة تطمــئن إمــ
 .الماثل 

 عشر الثالث وجهال 

أن األوراق قد أثبتت عدم صحة االتهام املوجـه للمـتهم بشـأن حيـازة األسـلحة 

حيث جاءت األوراق خلوا من أي دليل أو قول يفيد بأنـه كـان .. والذخائر حمل الضبط 

أو اـشـرتك يف الواقـعـة .. أو اسـتخدم ـسـالحا أو ضـبط ـسـالحا مبنزلـه ..  ـسـالحا حيمـل

 .برمتها 

 وحيث أن 
األحــــراز المضــــبوطة محــــل األوراق هــــي عبــــارة عــــن بندقيــــة آليــــة تــــم العثــــور عليهــــا بمنــــزل  
عرفــة مصــباحا ب ٨طبقــا لمــا جــاء بمحضــر الضــبط المســطر فــي ؟؟؟؟؟ الســاعة . ؟؟؟؟؟؟ /المتــوفى

فضـــال عـــن .. وهـــو ممـــا ـيــدل عـلــي انتـفــاء صـــلة المـــتهم الماـثــل بتـلــك الحـــرز .. ؟؟ ؟؟؟؟/ الضـــابط 
 .ٕانتفاء حيازته واحرازه لهذا الحرز 

 وكذلك 
؟؟؟؟؟؟ وهـي عيـار / الحرز الخاص بالطبنجة التي قيـل بأنـه تـم العثـور عليهـا بمنـزل المـتهم  

 ٤اق فـي ؟؟؟؟؟ السـاعة مم تحمل أرقام ؟؟؟؟؟؟ علي جسم السـالح طبقـا للمحضـر المسـطر بـاألور٩



 

 
 

٢٣٤

وهـو ممـا يـدل علـي انتفـاء صـلة المـتهم الماثـل بـذلك .. صباحا بمعرفة الضابط السـالف ذكـره أيضـا 
ٕوبالتـالي انتفـاء حيـازة واحـراز المـتهم ) .. علي فرض صحة ذلـك(الحرز المضبوط مع المتهم األول 

 .لهذا الحرز 

 وأيضا 
عـــالم والبياـنــات والـتــي ـتــم العـثــور عليهـــا  مـــم مطموســـة الم٩الحـــرز الخـــاص بالطبنجـــة عـيــار  

 السـاعة ؟؟؟؟؟ والمسطر محضرها في ؟؟؟؟؟؟/ بمعرفة الضابط القائم بالتحريات .. بمكان الحادث 
فضال عـن خلـو .. والذي جاء خالية من معرفة صاحبها أو مالكها أو المستخدم لها ..  صباحا ١١

وهـو ممـا يـدل علـي انتفـاء صـلة المـتهم بـذلك . .األوراق من ثمة دليل علي صـلة المـتهم الماثـل بهـا 
  .ٕفضال عن انتفاء حيازته واحرازه لهذا الحرز.. الحرز 

 وأخريا 
الحــزر الخــاص بالطلقــات النارـيـة والمقــذوفات المضــبوطة والمبيـنـة ـبـاألوراق والـتـي ـتـم العـثـور  

والــذي عثــر عليهــا ؟؟؟؟؟؟ / عليهــا بمكــان الحــادث بمعرفــة الضــابط الســالف ذكــره القــائم بالتحريــات 
والتـي جـاءت األوراق ..  مساءا ٣أثناء معاينة مكان الحادث والمسطر محضرها في ؟؟؟؟؟ الساعة 

خالـيـــة ـمـــن تحدـيـــد الماـلـــك لـهـــا أو المســــتخدم لتـلـــك الطلـقـــات أو المـقـــذوفات ســــوي ـمـــا جــــاء أنـهـــا ـتـــم 
تين دون تحديـد الشـخص استخدامها في الواقعة أثناء تبادل الطلقـات الناريـة فـي المشـاجرة بـين العـائل

 .القائم بها أو مالكها أو مستخدمها تحديدا 

 هذا فضال عما 

أوراه تقرير الطب الشرعي من أن المقـذوفات محـل الفحـص  

وهو األمر الـذي يؤكـد عـدم حمـل ..  مم ٩غير خاصة بالطبنجة 
 .المتهم لهذا السالح أو أيا من المتهمين من عائلة ؟؟؟؟؟؟ 

 فضال عن 
ممـا يـدل علـي انتفـاء صـلته بتلـك .. ق من ثمة دليل علي صلة المتهم الماثـل بهـا خلو األورا

 .ٕوبالتالي انتفاء حيازته واحرازه لهذه االحراز المضبوطة باألوراق .. األحراز السالف ذكرها 

 



 

 
 

٢٣٥

 هذا باإلضافة إيل 
 مــا جــاء بــاألوراق مــن شــهادة الضــابط المجــري للتحريــات الســالف ذكــره فــي ؟؟؟؟؟؟ الســاعة 
مفادهــا أن اـلـذين ـكـانوا يحمـلـون األســلحة الناريـة بالواقـعـة ـمـن البـنـادق اآللـيـة هــم ..  بالتحقيقـات٥,٣٠

 مـم وذلـك علـي فـرض صـحة مـا جـاء ٩عائلة ؟؟؟؟؟؟ أما عائلة ؟؟؟؟؟؟ كانوا يحملون طبنجة عيار 
 .بأقواله 

 علي الرغم أن 
مفـاده أن الـذي .. ي التحقيقـات ما جاء بأقوال المصابين والمجني عليهم من عائلة ؟؟؟؟؟؟ ف 

؟؟؟؟؟ واـلـذي قــام /  مــم مــن عائلــة ؟؟؟؟؟؟ هــو المجـنـي عليــه المـتـوفى ٩كــان يحمــل الطبنحــة عيــار 
ـبــإطالق األعـيــرة النارـيــة منهـــا عـنــدما شـــاهد أقارـبــه وهـــم المجـنــي عـلــيهم مـــن عائلـتــه مصـــابين عـلــي 

ة علـي عائلـة ؟؟؟؟؟؟ ممـا أحـدث ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ يطلقون وابل مـن األعيـرة الناريـ/ األرض والمدعو
؟؟؟؟؟ ممــا أودت بحياتــه بعــد أن أصــاب المجنــي / بهــا إصــابات فضــال عــن إصــابة المجنــي عليــه 

 .عليهم من عائلة ؟؟؟؟؟؟ والتي أودت إصابتهم للوفاة أيضا 

 ومن هنا مما يدل علي أن 
 مــم والـتـي جــاءت ٩الـمـتهم الماـثـل ـلـم يـكـن حــامال لتـلـك الطبنجــة عـيـار 

الضــابط ســالف اـلـذكر أن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ يحملونهــا ويتـبـادلون بتحرـيـات 
وبالتـالي .. مما يدل علي انتفاء صلة المـتهم الماثـل بهـا .. فيما بينهم 

 .ٕانتفاء حيازته واحرازه لها 

 هذا 
.. وـقـد خـلـت األوراق مــن ثـمـة أحــراز ألســلحة بيضــاء أـيـا كاـنـت نوعهــا 

 أســلحة بيضــاء فضــال عــن خلــو األوراق مــن ثمــة دليــل علــي اســتخدام
وال يوجـد بـاألوراق سـوى .. بالواقعة سواء من التقارير الطبية أو الفنيـة 
؟؟؟؟؟؟ الشـــاهد الخـــامس / مـــا جـــاء بالتحريـــات وأقـــوال المجنـــي عليـــه 

والمـــتهم الســـادس أيضـــا والتـــي ال يجـــوز التعويـــل علـــي شـــهادته لكونـــه 
 كـذلك التحريـات.. متهما وشـاهدا فـي نفـس الوقـت كمـا سـبق إيضـاحه 

التـي ثـبـت بطالنهـا وتناقضــها وعـدم جــديتها ممـا يبطــل الـدليل المســتمد 
فضـــال عـــن خلـــو األوراق مـــن ثمـــة دليـــل علـــي صـــلة المـــتهم .. منهـــا 



 

 
 

٢٣٦

 .الماثل بثمة سالح أبيض قام باستخدامه بالواقعة 

 وهو األمر الذي يدل علي 
انتفــــاء وجــــود دليــــل أو ســــند بــــاألوراق علــــي اســــتخدام أســــلحة بيضــــاء 

واء مـــا ســـلف ذكـــره وعـــدم جـــواز التعويـــل عليـــه كمـــا ســـبق بالواقعـــة ســـ
ممـــا يـــدل علـــي انتفـــاء صـــلة المـــتهم الماثـــل بثمـــة أســـلحة .. إيضـــاحه 

ٕفضال عن انتفـاء حيازتـه واحـرازه لمثـل تلـك .. بيضاء بواقعات االتهام 
األســلحة التــي جــاء ذكرهــا بــاألوراق دون ســند أو مســوغ قــانوني يؤكــده 

ة دليل علي وجود تقارير فنية دالة علـي وكذلك خلو األوراق من ثم.. 
وذلك لخلـو التقـارير .. وجود بصمات للمتهم الماثل علي تلك األحراز 

الطبيـــة والفنيـــة ـمـــن تحليـــل البصـــمات الوراثـيـــة أو الشخصـــية للمجـنـــي 
 .عليهم جميعا 

 ومجلة مما سبق فإن 
راق ـلـيس للـمـتهم ثـمـة األحـراز المضــبوطة محــل األوراق جميعهـا الســالف ذكرهــا والمبيـنـة بـاألو 

فضــال .. صــلة بهــا طبـقـا لمــا جــاء ـبـاألوراق مــن أـقـوال المجـنـي عـلـيهم المصــابين مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ 
فضــال عــن .. علــي الــرغم مــن إنكارهــا وبطالنهــا ) علــي فــرض صــحة ذلــك(عــن التحريــات النهائيــة 

 .خلو باقي األوراق من ثمة دليل علي صلته بها 

 وهو مما يدل علي 
 المتهم الماثل باألحراز المضـبوطة بـاألوراق سـواء كانـت أسـلحة ناريـة أو بيضـاء انتفاء صلة 

فضال عـن انتفـاء صـلته بالطلقـات والمقـذوفات محـل األوراق بواقعـات االتهـام كمـا سـبق إيضـاحه .. 
ٕبمــا مــؤداه انتـفـاء حيازـتـه واحــرازه لتـلـك األحــراز المضــبوطة ـبـاألوراق والمســند إلـيـه حيازـتـه واحــرازه ..  ٕ
 سواء كانت أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل لهذه األسلحة بغير تـرخيص طبقـا ألمـر اإلحالـة لها

 .واالتهام المسند إليه 

 

 

 



 

 
 

٢٣٧

  عشر الرابع الوجه 

مبطالعة األوراق يبني أنها قد جاءت خلوا من مثة دليـل مـن املمكـن الركـون إليـه يف 

 .توجيه االتهام للمتهم املاثل 

 وملا كان 
اثل قد تم إثبات انتفاء وخلـو األوراق مـن دالئـل كافيـة علـي إدانتـه لتحريـك الـدعوى المتهم الم

وذـلـك كـمـا ســبق إيضــاحه باـلـدفع .. ٕالجنائـيـة ضــده واســناد اـلـتهم والجــرائم المســندة إلـيـه ـبـأمر اإلحاـلـة 
يمـــة وكـــذلك انتفـــاء قيـــام المـــتهم بارتكابـــه لتلـــك الجـــرائم النتفـــاء ركـــن الجر.. األول بالمـــذكرة الماثلـــة 

 المادي والمعنوي للتهم المسندة إليه كما سبق إيضاحه بالدفع الخامس 

 هذا فضال عن 
مــا تــم إثباـتـه مــن بطــالن شــهادة شــهود اإلثبــات الخــامس والســادس والســابع فــي إدانــة المــتهم  

بارتكاـبـه للجــرائم واـلـتهم المســندة إلـيـه وذـلـك كمــا ســبق إيضــاحه أيضــا باـلـدفوع الســالف ذكرهــا واـلـدفاع 
وهـو ممـا يـدل علـي بطـالن الـدليل المسـتمد مـن تلـك الشـهادة بـاألوراق .. مبدي بشأن تلك الشـهادة ال

في إدانة المتهم بتلك الجرائم والتهم سواء كان لتضاربها وتناقضها فيما بينها أو لكون الشاهد متهمـا 
لخـامس وعـدم ومجني عليه في نفس الوقت مما ال يجوز التعويـل علـي الشـهادة المبـداة مـن الشـاهد ا

 .صحة االستناد إليها 

 وكذلك أيضا 
ممـا أدي .. وذلك لعدم كفايتها وعدم دقتهـا .. بطالن التحريات الواردة باألوراق لعدم جديتها 

إـلــي عـــدم صـــحتها بمـــا ال يجـــوز التعوـيــل عليهـــا واالســـتناد إليهـــا كمـــا ســـبق إيضـــاحه بالـــدفع الثـــاني 
ل المســـتمد مـــن شـــهادة الضـــباط القـــائمين بتـلــك التحرـيــات وبالـتــالي بطـــالن اـلــدلي.. بالمـــذكرة الماثـلــة 

 .ومجريها 

 هذا باإلضافة إيل
انتفـــاء صــــلة الـمـــتهم الماـثـــل ـبـــاألحراز المضــــبوطة محــــل األوراق ســــواء كاـنـــت أســــلحة نارـيـــة  

أو كـــذلك أســـلحة بيضـــاء ـلــم ـيــرد بهـــا أحـــراز أو ـتــم .. ـبــاختالف أنواعهـــا أو ذخـــائر مختلـفــة األـنــواع 
ٕبمـــا مـــؤداه انتـفــاء حـيــازه واحـــراز المـــتهم لتـلــك .. ضـــبطها وجـــاء إيراداهـــا ـبــاألوراق دون ســـند ـقــانوني 

 .ٕسلحة والذخائر محل األحراز المضبوطة والمسندة إلي المتهم بحيازته واحرازه لها األ



 

 
 

٢٣٨

 هذا فضال عن 
خلو التقارير الطبية والفنية الخاصة بفحص األحراز المضـبوطة محـل 

وبالتـــالي بطـــالن .. األوراق مـــن ثمـــة دليـــل إدانـــة ضـــد المـــتهم الماثـــل 
.. إيضـــاحه ســــلفا الـــدليل المســـتمد منهـــا فـــي إدانـــة المـــتهم كمـــا ســـبق 

فضــــال عــــن انتـفـــاء أركــــان تـلـــك الجــــرائم المســــندة إـلـــي المــــتهم المــــادي 
وذـلــك ـمــن حـيــث انتـفــاء قـيــام الـمــتهم بثمـــة فـعــل أدي إـلــي .. والمعـنــوي 

القتــــل العمــــد أو الشــــروع فيــــه عمــــدا مــــع ســــبق اإلصــــرار محــــل الــــتهم 
 .المسندة إلي المتهم كما سبق إيضاحها بالدفوع السالف ذكرها 

 ر الذي يدل علي وهو األم
خلــو األوراق مــن ثمــة دليــل اتهــام ضــد المــتهم الماثــل علــي قيامــه بارتكــاب واقتــراف الجــرائم  

وأن مــا جــاء بــاألوراق ال يعــدو كونــه قــرائن ال ترـقــي .. والــتهم المســندة إليــه بــأمر اإلحالــة بــاألوراق 
ي وجــه اليقــين والجـــزم لمســتوى الــدليل الــذي يلــزم إلدانــة المــتهم وصـــدور حكــم بإدانتــه أن يكــون علــ
 .وليس علي سبيل الظن والتخمين بما ال يدع مجاال للشك والريبة في إدانته 

 دت عليه ونصت علي أن كوهو ما قضت به أحكام حمكمة النقض وأ
األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي الجـزم واليقـين ال الشـك والتخمـين وأن األحكـام الصـادرة  

 .حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين باإلدانة يجب أن تبني علي 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 هذا فضال عن 
وذلــك لبلــوغ الهــدف والغايــة فــي .. وجــوب التحقــق فــي األدلــة وفحصــها وبحثهــا وتمحيصــها  

فلربمــا ـلـو ـتـم بحــث وتمحــيص والتحقــق مــن تـلـك األدـلـة المحــال بهــا .. الوصــول إـلـي الحــق والعداـلـة 
فضـال عـن .. ت إدانته لتغير وجه الرأي في الـدعوى مـن حيـث ثبـوت اإلدانـة مـن عدمـه المتهم إلثبا

أن التشــكك ـفـي أي دلـيـل منهــا أو طــرح ثـمـة دلـيـل وتســاقطه ـيـؤدي حتمــا لتســاقط ـبـاقي األدـلـة وانتـفـاء 
بمــا مــؤداه ـبـراءة المــتهم مــن تـلـك .. مـبـدأ تســاند األدـلـة الـتـي يكــون ســندا للحكــم عـلـي المــتهم باإلداـنـة 

والســـيما وجـــوب الـــرد علـــي دفـــاع المـــتهم الجـــوهري وبحثـــه .. رائم والـــتهم المســـندة إلـيــه بـــاألوراق الجـــ
 .وتمحيصه والتحقق منه علي أن يكون الرد سائغا 

 



 

 
 

٢٣٩

 ويف هذا املعني ما أكدته أحكام حمكمة النقض التي قضت بأن
 كفايـة من المقـرر أنـه وأن كانـت محكمـة الـنقض ال تملـك مراقبـة محكمـة الموضـوع فـي مـدي

األدلــة إثباتــا أو نفيــا إال أنهــا تملــك فــي نطــاق رقابتهــا للمنطــق القضــائي التثبــت مــن مــدي صــالحية 
األدلة الواردة في الحكـم مـن ناحيـة موضـوعية بحتـه ألن تكـون للوقـائع المختلفـة عناصـرها إثبـات أو 

لتهــا االفتراضــية وال فــالقرائن القضــائية ال تصــلح لإلثبــات إال إذا كانــت أكيــدة فــي دال.. نفــي ســائغة 
يجــوز االعتـمــاد عـلــي مجـــرد اـلــدالئل ـفــي اإلثـبــات ألنهــا بحـكــم طبيعتـهــا ال ـتــدل عـلــي الواقـعــة الـمــراد 

 إثباتها بطبيعة مثبتة غير قابلة للتأويل 
 )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج أحكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض (

 )٨٨ ص ٥٨٢ رقم ١ مج القواعد ج ٢٨/٤/١٩٤٥نقض (

 هاء علي أنوأيضا استقر رأي الفق
يجــب أن يكــون اقتـنـاع القاضــي مبيـنـا عـلـي أدـلـة صــحيحة وكيفــي أن يـتـوافر لدـيـه دلـيـل واحــد  

 .متى كان هذا الدليل كامال أما إذا هو استند إلي استدالالت وهو ما كان حكمه معيبا 
 )٩٠-٨٩-٨٤مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة الثانية (

 وأيضا 
مه إال علي أدلة فيجـب أن يتـوافر لديـه دليـل كامـل علـي األقـل وال ليس للقاضي أن يبني حك 

ـمـانع بعــد ذـلـك مــن أن يعــززه باالســتدالالت فيـكـون حكمــة معيـبـا إذا اســتند عـلـي االســتدالالت وحــدها 
 .ولكل دليل قواعد وأصول ال يكتسب حق الدليل إال بها 

 )٤١٧ و٤١٦ ص ٧٩ لسنة ١١شرح قانون اإلجراءات الجنائية طبعة (

 وكذا قضت بأنه 
يتعين علي المحكمة أن تعرض لـدفاع الطـاعن وتقسـطه حقـه فـي البحـث مـادام منكـرا للتهمـة  

المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وأن الدفاع الجوهري هو الذي يرتب عليه لو صح تغير وجه الرأي 
سـباب سـائغة تـؤدي في الدعوى فتلزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غايـة األمكـر فيـه أو تـرد عليـه بأ

 .إلي إطراحه
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام نقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 



 

 
 

٢٤٠

 وكذا قضت بأن 
المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها علي قدر كـافي بتبريـر قضـائها ويتحقـق هـذا التقـدير بـالرد  

ب سـائغة فـي علي أوجه الـدفاع دون الجـري وراء أدلتـه ومالحقتهـا دلـيال دلـيال شـريطة أن تـدل بأسـبا
 .العقل والمنطق علي طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

 )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض (

 وكذا أيضا قضت بأنه 
إذا طــرح علــي المحكمــة دفاعـــا كــان عليهــا أن تنظـــر فــي أثــره فــي اـلــدعوى فــإن كــان منتجـــا  

رأتــه متســما بالجديــة قضــت إلــي فحصــه لتقــف علــي أثــره فــي فعليهــا أن تقــدر مــدي جديتــه فــإذا مــا 
 .قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

 )ق٤٦ سنة ٥١٩طعن رقم (
 )١٠٦٩ ص ١ مجموعة ٣١ س ١٢/٤/١٩٩٠ ق جلسة ٤٨ سنة ٩٨٣طعن رقم (

  عشر اخلامس الوجه 

ملاثـل دون قصور حتقيقات النيابة العامة فيما ركنت إليه من اتهام أسندته للمتهم ا

وذلـك علـي الفـرض اجلـديل .. ي أحاطـت بالواقعـة شـيوع التـأن يستبني هلـا حالـة 

وهو األمر الذي يوصم هذه التحقيقات بالقصور الذي كـان مـؤداه تقـديم .. بصحتها 

 .املتهم لالتهام املاثل من خالل قائمة أدلة الثبوت التي أسست عليها اتهامها 

 وحيث أن 
 إلي المتهم الماثل التهم والجرائم المسندة إليه بأمر اإلحالة وذلـك لكونـه النيابة العامة أسندت 

فــاعال مــع آخــرين مــن المتهمــين مــن األول حتــى الخــامس فيمــا بيــنهم معــا بقيــامهم بإرتكــابهم جميعــا 
الجــرائم واـلـتهم المســندة إـلـيهم بالقـتـل العمــد والشــروع ـفـي القـتـل العمــد مــع ســبق اإلصــرار والـنـاتج عــن 

فضــال عــن حـيـازة .. دون تحدـيـد دور كــل مــنهم ـفـي ارتكــاب تـلـك الجــرائم تحدـيـدا .. الـقـوة اســتعراض 
 .ٕواحراز األسلحة النارية والذخائر التي تستعمل عليها بدون ترخيص والمبينة باألوراق 

 علي الرغم أن 
مــا جــاء بــاألوراق وذلــك مــن حيــث أقــوال المجنــي علــيهم مــن عائلــة ؟؟؟؟؟؟ والمصــاب مــنهم  

ـبـأن اـلـذي كــان يحمــل ســالحا نارـيـا هــو .. ة مــن المجـنـي عـلـيهم والمحــددين ـبـأمر اإلحاـلـة عــدد خمســ



 

 
 

٢٤١

المـتـوفى الوحـيـد ـمـنهم واـلـذي أصــيب وأودت إصــابته إـلـي الوـفـاة غـيـر المصــابين الســالف ذـكـرهم وهــو 
 مــم وأطـلـق بهــا األعـيـرة الناريــة ٩وأـنـه هــو اـلـذي كــان يحمــل طبنجــة عـيـار .. ؟؟؟؟؟ /المجـنـي علـيـه 

وذلك بعدما شاهد أقاربه المجنـي علـيهم .. ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ / وفين من عائلة ؟؟؟؟؟؟ وهم علي المت
.. مصابين وملقون علي األرض في دمائهم مما دعاه بإطالق النار علـيهم دفاعـا عـنهم وعـن نفسـه 

 إال أنهم أصابوه فأردوه قتيال 

 هذا فضال عن أن 
صـابة المتـوفين السـالف ذكـرهم كانـت بطلـق نـاري التقارير الطبية الواردة باألوراق أثبتـت أن إ 
ـمــم أي ـمــن طبنجـــة وهـــو ـمــا يتواـفــق مـــع ـمــا جـــاء ـبــأقوال المجـنــي عـلــيهم ـمــن عائـلــة ؟؟؟؟؟؟ ٩عـيــار 

بـمـا مـؤداه أن التـقـارير ـتـدعم أـقـوالهم بـأن اـلـذي أحــدث إصـابة المـتـوفين هــو المجـنـي .. السـالف ذـكـره 
 . بعد ذلك وأودت بحياته ؟؟؟؟؟ من عائلة ؟؟؟؟؟؟ والتي تم إصابته/ عليه 

 علي الرغم أن .. هذا 
النيابة العامة أسندت االتهام بالجرائم والتهمة المسندة إلي المتهم بأمر اإلحالة إلـي المتهمـين 

ممــا يجعــل التهمــة شــائعة بيــنهم وغيــر محــدد فاعلهــا الــذي قــام .. الخمســة األوائــل فــي ذلــك األمــر 
 .بة المتوفين بارتكابها تحديدا من بينهم وأحدث إصا

 وال ميكن القبول عقال وال منطقا 
أن المتهمـــين الخمســـة األوائـــل أطلقـــوا جميعـــا ســـواء فـــي وقـــت واحـــد أو عـــدة أوقـــات مختلفـــة  

وـلـو كــان ذـلـك صــحيحا .. األعـيـرة النارـيـة عـلـي المـتـوفين وأحــدثوا ـبـه اإلصــابات ومــن طبنجــة واحــدة 
..  التي تزيد عن العشـرات مـن الطلقـات الناريـة لتمت إصابة المتوفين بوابل من األعيرة واإلصابات

 .وهو األمر الذي لم يحدث فعليا طبقا لما جاء باألوراق 

 حيث أن 
أرـبـــع مقــــذوفات نارـيـــة ) ٤(؟؟؟؟؟؟ قــــد أصــــيب بعــــدد / التقــــارير الطبـيـــة أوردت إن المـتـــوفى  

.. واسـتقر بهـا بالفخذ األيسر وتجويـف الصـدر ثـم أخيـرا المقـذوف الرابـع الـذي أصـاب أسـفل الظهـر 
..  مـم ٩مما أدي إلي معرفة نوع السالح المستخدم الستقرار المقذوف في الجسد وتم تحديده بعيار 
وذلـك .. بما مؤداه أن المصاب والمجني عليه المتـوفى المـذكور قـد تـم إصـابته بعـدد أربـع مقـذوفات 

 . األكثر وأن إصابته قد تكون من سالح أو سالحين علي.. طبقا لما جاء باألوراق 
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 وكذلك 
األمـعـــاء الغليظــــة ؟؟؟؟؟؟ واـلـــذي أصــــيب بالفخــــذ األيســــر والـــذي أدت إـلـــي تهـتـــك / المتـــوفى  

نتيجـــة وذلـــك .. والدقيقـــة ممـــا أدي إلـــي نزيـــف غزيـــر داخـــل تجويـــف الحـــوض والـــذي أودى بحياتـــه 
 .اإلصابة بمقذوف ناري واحد فقط 

 وهو األمر الذي يدل أيضا علي أن 
م يطلقوا األعيرة النارية علي المتوفين ولم يحدثوا جميعهم تلـك اإلصـابات المتهمين الخمسة ل

بمــا مــؤداه شــيوع التهمــة بـيـنهم وأن الفاعــل ال يمكــن ـبـأي حــال مــن األحــوال طبـقـا للتـقـارير الطبـيـة .. 
بمـا مـؤداه وجـود شخصـين .. ونوع اإلصـابة وتحديـدها يزيـد عـن ثالثـة أشـخاص كمـا سـبق إيضـاحه 

 .ولم يكونوا فاعلين في الجريمة لم يطلقوا النار 

 وهو مما يدل ويؤكد علي أنه 
بمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك أو الريبـــة علـــي شـــيوع التهمـــة بـــين المتهمـــين دون تحديـــد الفاعـــل 
األصــلي فــي ارتكــاب الجــرائم أو الجريمــة تحديــدا أو الفــاعلين األصــليين إذا تعــددوا ولــيس المتهمــين 

فضـــال عـــن مــا جـــاء ـبــاألوراق مــن أـقــوال المجـنــي .. نطـــق والواقــع جميعــا واـلــذي ال يقبلــه العـقــل والم
والتــــي تؤكــــد علــــي أن الــــذي أحــــدث إصــــابة المتــــوفين .. علــــيهم والتقــــارير الطبيــــة الســــالف ذكــــرهم 

؟؟؟؟؟؟ عنـــدما شـــاهد أقاربـــه قـــد ســـقطوا علـــي / والمصـــابين مـــن عائلـــة ؟؟؟؟؟؟ هـــو المجنـــي عليـــه 
 . المتوفين المذكورين سلفا األرض مصابين إثر إطالق النار عليهم من 

 وهو مما يؤكد علي 
بمــا يقتضـــي معــه ـبــراءة الـمــتهم الماثــل ـمــن اـلــتهم .. انتفــاء قـيــامهم جميعــا بارتـكــاب الجريـمــة 

فضـال عـن أن محكمـة .. المسندة إليه بأمر اإلحالة لشيوع االتهام بين المتهمين كمـا سـبق إيضـاحه 
 . تلتزم بالوقائع الثابتة باألوراق والسالف إيضاحها الموضوع إذا تعرضت لهذا الدفع يجب عليها أن

 ويف هذا املعني جاءت أحكام حمكمة النقض وقضت بأن 
ٕمن المقرر أنه وان كان الدفع بشـيوع التهمـة هـو مـن الـدفوع الموضـوعية التـي ال تسـتلزم مـن  

هــا مـتـي تعرضــت المحكمــة ردا خاصــا اكتفــاء بمــا تــورده مــن أدـلـة الثـبـوت الـتـي تطمــئن إليهــا ، إال أن
لـلـرد علـيـه تعــين عليهــا أن تلـتـزم الوقــائع الثابـتـة فــي اـلـدعوى ، وأن يكــون لمــا ـتـورده أصــل ثاـبـت فــي 

ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة ال أصل لـه فـي األوراق ، وكانـت المحكمـة .. األوراق 
 .ي خطأ في اإلسناد قد عولت عليها في قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد انطوى عل
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 )٥/٦/١٩٧٢ بتاريخ ٩٠١ صفحة رقم ٢٣ مكتب فني ٤٢ لسنة ٤٦٤الطعن رقم (

  عشر السادس الوجه 

حيث كان حريا عليها أن تقوم مبعاينة مكان الواقعـة  .. حتقيقات النيابة العامةقصور 

. .لبيان عما إذا كان يستقيم حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالتحريات مـن عدمـه 

فضـال ـعـن .. وكـذا لبيـان موقـف الضـارب واملضـروب وصـوال لوجـه احلـق يف الـدعوى 

وـعـدم اـسـتدعاء ـمـن وردت أـمسـاؤهم .. تقـصـريها يف ـعـدم اإلـملـام بواقـعـات اـلـدعوى 

 .بالتحقيقات ملناقشتهم 

 وملا كانت 
ص األوراق والتحقيقــات قــد جــاء بهــا قصــورا شــديدا لعــدم قيــام النيابــة العامــة باســتدعاء أشــخا 

وردت أسـمائهم بالتحقيـقـات لـهـم صــلة بالواقـعـة وربـمـا ـقـد ـيـؤدي ســماع أـقـوالهم إـلـي كشــف أدـلـة جدـيـدة 
لــو تــم .. وورود معلومــات وبيانــات قــد تــؤدي إلــي الوصــول إلــي حقيقــة الواقعــة واالتهــام والمتهمــين 

 :وهو ما سوف نبينه كالتالي .. سماع أقوالهم واستدعاءهم بالتحقيقات 

  معاينة مكان احلادث بالواقعةقصور يف : أوال 

 حيث أن 
النيابة العامة لم تقم بمعاينة مكان الحـادث واكتفـت بمعاينـة الشـرطة لمسـرح الجريمـة وهـذا ال 

فضــال لمــا عليهــا مــن واجــب التحقــق فــي .. يكفــي لمــا للنيابــة العامــة مــن رؤيــة وخبــرة بحكــم عملهــا 
وهو ما لـم تقـم بـه النيابـة ولـم تـورد .. الحادث مدي صحة األقوال باألوراق ومطابقتها بمعاينة مكان 

بــاألوراق مــا يــدل علــي وصــف الشــارع وبياناتــه تفصــيال وهــو مســرح الجريمــة وعمــا إذا كــان يســمح 
بمــرور المواشــي والبـهــائم بجــوار ســـيارة واقفــة ـمــن عدمــه كمــا جـــاء بــأقوال الـمــتهم األول لبيــان ـمــدي 

وف يحـــدد الطـــرف اـلــذي تعـــدي وطغـــي وـبــدأ وهـــو األمـــر اـلــذي إذا مـــا ـتــم ســـ.. صـــحتها مـــن عدمـــه 
 .وهو ما لم يتم مما يعد ذلك قصورا من النيابة العامة  .. وتسبب في حدوث الواقعة 

 فضال عن 
فضـال .. سيناريو حدوث الواقعة ومنـازل عائلـة ؟؟؟؟؟؟ وعائلـة ؟؟؟؟؟؟ لكـونهم بـنفس الشـارع 

 ـمـن غيـر أـفـراد وأشـخاص الـعـائلتين ـمـن عـن مـنـازل الجيـران وعـمـا إذا كـان باالمـكـان مشــاهدة الواقعـة
وكذلك إنـزال ومطابقـة أقـوال المجنـي علـيهم والمتهمـين جميعـا والتحريـات علـي .. الجيران من عدمه 
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.. وهـو مـا لـم يـتم وروده بـاألوراق .. مسرح األحداث ومكـان الواقعـة لبيـان مـدي صـحتها مـن عدمـه 
 .كان الواقعة ومسرح الجريمة مما يدل علي قصور تحقيقات النيابة لعدم معاينتها م

 هذا باإلضافة إيل 

  األمساء التي وردت بالتحقيقات دون استدعاءها: ثانيا 
فقــد ورد بالتحقيقــات أشخاصــا لهــم عالقــة وصـــلة بالواقعــة لكــونهم مــن العــائلتين ســواء ـكــانوا 

 وأهميـــة إال أنهـــم لهـــم صـــلة بالواقعـــة.. علـــي مســـرح الجريمـــة ومكـــان الحـــادث أو كـــانوا بعيـــدا عنـــه 
اســـتدعائهم قـــد يـــؤدي إـلــي معلومـــات جديـــدة تكشـــف عـــن حقـــائق ربمـــا ـتــؤدي للوصـــول إـلــي الفاعـــل 

بل وربما تؤدي إلي إدخـال متهمـين جـدد قـي القضـية .. األصلي أو الفاعلين األصليين في الجريمة 
 فضــال عــن وجــود أســماء أخــري ـمـن خــارج العــائلتين وهــم جـيـران لـهـم وأصــدقاء لـهـم صــلة بالواقعــة.. 

 .ودليال علي صحة األقوال من عدمها 

 وهم علي النحو التايل 
والـذين سـبق اتهـامهم بالتحريـات .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / أشخاص من عائلـة ؟؟؟؟؟؟  

؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ واـلــــــــذين وردت / وـمــــــــن عائـلــــــــة ؟؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟؟ / والمجـنــــــــي علـيــــــــه 
يابة العامة بـالقبض علـي الثـاني والثالـث دون إنفـاذه مـن بل وصدر إذن من الن.. أسمائهم كمتهمين 

فضال عن ؟؟؟؟؟؟ والذي تم سؤاله من النيابة العامـة علـي سـبيل  االسـتدالل دون توجيـه .. الشرطة 
علـــي الـــرغم أن المجنـــي علـــيهم مـــن عائلـــة ؟؟؟؟؟؟ قـــاموا بتوجيـــه االتهـــام مباشـــرة لـــه .. االتهـــام لـــه 

 .ارية عليهم ٕبإحداث إصابتهم واطالق أعيرة ن

 هذا فضال عن 
األسماء الواردة علـي ألسـنة المجنـي علـيهم مـن العـائلتين فـي أقـوالهم فـي التحقيقـات وهـم كـال  

/ ؟؟؟؟؟ والذين جاءت أسمائهم فـي أقـوال المجنـي عليـه ) ٤(؟؟؟؟؟ ) ٣(؟؟؟؟؟ ) ٢(؟؟؟؟؟ ) ١(من 
وكــــذلك  .. ١٢٩ – ١٢٤ م بالصــــفحات مــــن ٢,٣٠؟؟؟؟؟؟عنــــد إعــــادة ســــؤاله فــــي ؟؟؟؟؟ الســــاعة 

؟؟؟؟؟؟ فـــي أقواـلــه بالتحقيقـــات فـــي / ؟؟؟؟؟ واـلــذي جـــاء اســـمه عـلــي لســـان المجـنــي علـيــه / المـــدعو
 وهـــو اـلــذي أبـلــغ المجـنــي علـيــه بحـــدوث الواقـعــة واستشـــهد ـبــه المجـنــي علـيــه المـــذكور ٣/١١/٢٠١٦

 .علي أنه علم بالواقعة من ذلك المذكور سلفا 

 إال أن 
اســـتدعاء المـــذكورين مـــن عائلـــة ؟؟؟؟؟؟ وســـماع أقـــوالهم واســـتجوابهم النيابـــة العامـــة لـــم تقـــم ب 
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ولـم يـأتي ورودهـم بالتحقيقـات ولـو .. بوصفهم متهمين علي لسان المجني علـيهم مـن عائلـة ؟؟؟؟؟؟ 
وهــو األمــر .. فضــال عــن ـلـم ـيـتم تنفـيـذ إذن النياـبـة ـبـالقبض عـلـيهم جميعــا .. عـلـي ســبيل االســتدالل 

وكــذلك األســماء الــواردة مــن عائلــة .. يد فــي تحقيقــات النيابــة العامــة الــذي يــدل علــي القصــور الشــد
هذا فضـال عـن األسـماء الـواردة مـن خـارج العـائلتين .. ؟؟؟؟؟؟ أيضا وسماع أقوالهم والتحقيق معهم 

 .السالف ذكرهم لبيان مدي صحة أقوال المجني عليهم من عدمه 

 وكذلك

  هود النفيقصور التحقيقات يف عدم مساع أقوال ش: ثالثا 
قــدم الــدفاع عــن المتهمــين مــن عائلــة ؟؟؟؟؟؟ طلبــا إلــي النيابــة العامــة بتــاريخ ؟؟؟؟؟ لســماع  

أقــوال شــهود النفــي واـلـذين ارتضــي بهــم الخصــوم مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟ بــل طــالبوا أيضــا ســماع أقــوالهم 
 يسـتوجب بمـا كـان.. بحكم كونهم جيـران للعـائلتين فـي نفـس الشـارع مكـان الحـادث ومسـرح الجريمـة 

علي النيابة العامة سماع أقوالهم لكونهم أطـراف وأشـخاص محايـدين وأقـرب األفـراد لمشـاهدة الواقعـة 
فضــــال عــــن قـبـــول الطــــرفين مــــن .. بحكــــم مســــكنهم بجــــوار العــــائلتين بشــــارع الواقعــــة شــــارع ؟؟؟؟؟؟ 

ءة وهــم اآلـتــي العــائلتين لســماع أقــوالهم ممــا يجعلهــا حجــه عـلــيهم دون إنكــار ســواء باإلدانــة أو البــرا
 :أسمائهم 

 .؟؟؟؟؟  -١
 .؟؟؟؟؟  -٢

 .؟؟؟؟؟  -٣

 إال أن 
عـلـــي اـلـــرغم أن طرـفـــي الواقعــــة مــــن .. النياـبـــة العامــــة ـلـــم تقــــم باســــتدعائهم وســــماع أـقـــوالهم  

مـمـــا ـكـــان يســــتوجب .. الـعـــائلتين   ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟ ـقـــد ارتضــــوا بســــماع أـقـــوالهم وســــماع شــــهادتهم 
وهــو مــا ـتـم .. لطـلـب الســالف ذكــره ـبـاألوراق وـلـم تـقـم بتنفـيـذه إال أن النياـبـة أرفـقـت ا.. ســماع أـقـوالهم 

تقـــديم صـــوره لعداـلــة المحكمـــة بجلســـة ؟؟؟؟؟ لســـماع أقـــوالهم بالمحكمـــة المتـنــاع النياـبــة العامـــة عـــن 
وطـلــب الــدفاع ســـماع أـقــوالهم بالمحكـمــة لـعــدم ســـماع أـقــوالهم .. ســماع أـقــوالهم كشـــهود نـفــي للواقـعــة 

 .تها كما سبق إيضاحه بالتحقيقات علي الرغم من أهمي

 

 



 

 
 

٢٤٦

 وكذلك 

قصور التحقيقات يف عدم طلب النيابـة العامـة لفحـص األسـلحة الناريـة حمـل : رابعا 

عليهـا مـن وشخصية األحراز املضبوطة باألوراق من حيث وجود بصمات وراثية 

فضال عـن .. عدمه لبيان مدي استخدامها من املتهمني بأمر اإلحالة من عدمه 

ببصـمات وذلـك مبطابقتهـا .. ستخدامها بالواقعة مـن عدمـه بيان ما إذا مت ا

 املتهمني يف أمر اإلحالة 

 وهو األمر الذي 
ولم يرد باألوراق وال التقارير الطبيبة المرفقـة بهـا ثمـة مـا يفيـد عـن .. لم تقم به النيابة العامة 

صـمه الوراثيـة مدي فحص األحراز من األسلحة النارية المضبوطة بـاألوراق مـن عدمـه مـن حيـث الب
هــذا فضــال عــن مطابقــة بصــمات المجنــي .. والشخصــية وعمــا إذا كــان عليهــا بصــمات مــن عدمــه 

عليهم جميعا سواء المتوفين أو المصابين بعد أخذ عينة من دمائهم أو بصـماتهم الشخصـية لأليـدي 
صـابين كـذلك أو الم.. وذلك لبيان ما إذا كان المتوفين قد استخدموا األسلحة المحرزة مـن عدمـه .. 
 .بما مؤداه القصور الشديد في التحقيقات .. وهو ما لم تقم به النيابة العامة أيضا .. 

 هذا باإلضافة إيل

قصور التحقيقات يف عدم طلب النيابة العامة مبذكرتها إيل الطـب الشـرعي : خامسا 

 .بتحديد البصمات الوراثية للمتوفني واjني عليهم مجيعا 

 وذلك 
ك البصـمات الوراثيـة علـي عينـات الـدماء بمسـرح الحـادث وكـذلك األسـلحة الناريـة لمطابقة تلـ 

لبـيــان وتحدـيــد شـــخص .. فضـــال عـــن مالـبــس المجـنــي عـلــيهم جميعـــا .. محـــل األحـــراز المضـــبوطة 
ممـا يعـد ذلـك قصـورا .. وهو ما لم تقم بـه النيابـة العامـة .. القائم بحمل السالح واستخدامه بالواقعة 

 .بالتحقيقات

 

 

 

 



 

 
 

٢٤٧

 وأخريا 

قصور النيابـة العامـة يف عـدم اسـتعجاهلا للتحريـات النهائيـة عـن الواقعـة : سادسا 

واعتمادها علي التحريـات املبدئيـة يف إصـدار اإلذن بـالقبض والتفتـيش علـي 

فضال عن استنادها عليهـا يف معلوماتهـا عـن .. املتهمني ومنهم املتهم املاثل 

 .ملة تيفاء تلك التحريات الغري مكالواقعة وظروفها ومالبساتها دون است

 وهو األمر الذي يدل علي 
أن النيابـة العامـة قـد اعتكـزت فـي تحقيقاتـهـا علـي التحريـات المبدئيـة والمسـطرة بـتـاريخ ؟؟؟؟؟  
 الساعة 

فضال عن كونه القائم بالتحريات النهائية وذلـك عنـد .. ؟؟؟؟؟؟ القائم بها /  مساءا بمعرفة النقيب ٤
 مساءا والـذي اعتبرهـا تحريـات نهائيـة دون تسـطيرها بمحضـر ٥,٣٠في ؟؟؟؟؟ الساعة سماع أقواله 

خــاص بهــا وعرضــها عـلـي النياـبـة العامــة قـبـل ســماع أقواـلـه وانتقاـلـه مــن عمـلـه محــل المركــز بشــرطة 
فضـــال عـــن كونهـــا تحرـيــات ـقــد مـــر .. ؟؟؟؟؟؟ وترقيـتــه إـلــي مـفــتش مباحـــث بشـــرطة ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ 

بينمـا تـم البدايـة .. م وثالثة شهور بعد الواقعة حيث تم اإلدالء بها في ؟؟؟؟؟ عليها ما يقرب من عا
 .وهو مما يبطل تلك التحريات التي ال فائدة منها بعد انتهاء التحقيق .. في إجرائها في ؟؟؟؟؟ 

 علي أنوهو مما يدل 
.. دقتهــا تـلـك التحرـيـات ســواء المبدئـيـة أو النهائـيـة جــاءت تحرـيـات غـيـر جدـيـة لعــدم كفايتهــا و

ممـا جعلهـا تحريـات ال يمكـن وال يجـوز التعويـل عليهـا أو االسـتناد إليهـا .. فضال عن عـدم صـحتها 
 .كدليل كما سبق إيضاحه بالدفع الخاص ببطالن التحريات بالدفع الثاني بالمذكرة الماثلة 

 إال أن 
ليهـا وأصـدرت النيابة العامة علي الرغم من عدم جدية التحريات وعـدم اسـتكمالها اعتكـزت ع

بمــا مــؤداه قصــورها .. فضــال عــن اعتكازهــا عليهــا فــي التحقيقــات .. أذونــا بــالقبض علــي المتهمــين 
 .الشديد في التحقيقات والسابق إيضاحها 

 ومجلة ما سبق فإن
النياـبــة العامـــة ـلــم تـقــم بعدـيــد مـــن اإلجـــراءات الـتــي كـــان يجـــب عليهـــا تحقيقهـــا ونفاذهـــا ســـواء 

.. أو مــا تــم تقــديم طلــب بهــم كمــا ســبق بيانــه .. شــخاص لهــم صــله بهــا اســتدعاء شــهود الواقعــة وأ



 

 
 

٢٤٨

وكــذلك قصــورها فــي عــدم طلــب تحديــد البصــمات الوراثيــة والشخصــية للمجنــي علــيهم جميعــا ســواء 
المتــــوفين أو المصــــابين لعمــــل مضــــاهاة عليهــــا باألســــلحة محــــل األحــــراز المضــــبوطة لبيــــان القــــائم 

وهــو مــا ـلـم تـقـم ـبـه النياـبـة .. أو براءـتـه منهــا كمــا ســبق بياـنـه باســتخدامها تحدـيـدا مــن المجـنـي عـلـيهم 
 .العامة 

 مما يعد ذلك 
لـو .. حيث أن تلك اإلجراءات أو األشـخاص السـالف ذكرهـا .. قصورا شديدا في التحقيقات  

تـم اتخاذهـا وتنفيـذها والتحقـق منـهـا ومطابقتهـا بالواقعـة وأطرافهـا فلربمـا تغـيـر وجـه الـرأي فـي اـلـدعوى 
أو اســـتبعاد أـيــا مـــن المتهمـــين اـلــوارد أســـمائهم ـبــأمر اإلحاـلــة محـــل .. ٕل وادخـــال متهمـــين جـــدد ـبــ.. 

 .األوراق 

 وذلك 
فضــال عــن .. بالنســبة للمــتهم الماـثـل واـلـذي خـلـت األوراق مــن ثمــة دالـئـل كافـيـة عـلـي إدانـتـه  

 شـهود علـي أنه لو تم سماع أقوال األشـخاص الـوارد أسـمائهم بالطلـب المقـدم السـالف ذكـره بوصـفهم
ـفـإن ذـلـك ـقـد يكــون ســببا ودـلـيال عـلـي اســتبعاد المــتهم .. الواقعــة بحكــم كــونهم جـيـران لطرفــي الواقعــة 

بمـا يصـف ذلـك بالقصـور .. إال أنهـا لـم تقـم بـذلك .. الماثل من توجيه االتهام له من النيابـة العامـة 
 .في التحقيقات 

  عشر السابع الوجه 

ملعمل اجلنائي بشأن األسـلحة املضـبوطة بـاألوراق ، بطالن الدليل املستمد من تقرير ا

" وغريه أن الواقعة مل يكـن بهـا إال .. ؟؟؟؟؟؟ / ففي الوقت الذي أكد فيه ضابط املباحث 

" تأتي األوراق لتقرر أنه قد مت ضـبط !واحدة كانت حبوزة  أفراد عائلة ؟؟؟؟؟؟ ؟" طبنجة 

بفـرض صـحة (خدم يف الواقعـة وقد مت فحصهما دون حتديـد أيهمـا املسـت" طبنجتني 

 )ذلك

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن 
 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل اريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة وهـــي األســـلحة الن ٢٠١٢



 

 
 

٢٤٩

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه الناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

لبيـان مـا إذا  السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن وتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

كــاب الجريمــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــة آليــة وقــت ارت

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـــرد قـــول ! معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده ود الشه

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .خطأ في تطبيق القانون ..  ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا قانونا دون

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء أن أنفـه البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية �

واحـدة " طبنجـة " اقعـة لـم يكـن بهـا سـوي أن الوأشـارت إلـي  – بفـرض صـحتها –تحريات المباحث 
 .بأنها كانت بحوزة أفراد عائلة ؟؟؟؟؟؟ في أقواله ؟؟؟؟؟؟ / وأشار الرائد .. 

 كما جاء شهود اإلثبات 
ـأن الســالح الوحيــد  ـك الســالح الــذي يمكــن نســبته لعائلــة ؟؟؟؟؟؟ ـب الــذي كــان بحــوزة هــو ذـل

 . مم ٩وهي طبنجة .. ؟؟؟؟؟؟ / المرحوم

 وهذا يؤكد 
أما أفراد عائلة ؟؟؟؟؟؟ .. واحدة " طبنجة " ن الواقعة برمتها ال يوجد بها أال أ

 ،فقد كانوا يحملون أسلحة آلية 



 

 
 

٢٥٠

 ورغم ما تقدم 
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  اإلشارة جتدر وهنا 
قـد تـم بـإجراءات غامضـة ومبهمـة ) الطبنجتـين(إلي أن ضبط هذين السـالحين 

بمــا يقطــع بانتفــاء صــلتها بالواقعــة برمتهــا وذلــك علــي .. ويشــوبها الــبطالن 

 النحو التالي 

  األويل فالطبنجة 
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ـاألوراق عــن رفــع أي بصــمات مــن � ـم يشــار ـب ـه ـل الســيما وأـن

 .علي هذا السالح يشير عن مالكه أو حائزه أو القائم بإخفائه 
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  علي ذلك وليس أدل يقينا

" حمدث صوت " من أن تقرير املعمل اجلنائي قطع بأن هذه الطبنجة عبارة عن �

المكان خروج أحسـام " جزئيا " وقد مت إزالة احلائل من املسوره .. علي شكل مسدس 

 )مم٩ليست طلقات (صلبه 

 األمر الذي يؤكد أن املستخدم علي هذا السالح

 جمرد بلي أو خرز معدني 

الصـــفة ( أي ـمــن تـقــارير الطـــب الشـــرعي وحـيــث ـلــم تســـفر 

ــيهم ) التشـــريحية أنـــه مصـــاب بأجســـام .. ألي مـــن المجنـــي عـل
فإن ذلك يؤكد يقينا بانقطاع صـلة هـذه ) .. بلي أو خرز(معدنية 

وأن الضـــــابط زج بـهــــا .. بالواقـعــــة الراهـنــــة تماـمــــا " الطبنـجــــة" 
 .باألوراق بإجراءات باطلة ومغايرة للحقيقة 

  يةالثان الطبنجة أما 
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 فقام الضابط مباشرة باصطحاب املتهم 

 مسكنه وضبط السالح إيل 
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 وهذا يؤكد وحبق 
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  ذلك كان ملا 
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   عشر الثامن الوجه 

عدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها أو االشـرتاك فيهـا مـن جانـب املـتهم 

ويقوي علي الوقوف علـي قدميـه بالكـاد ) عاما٧٧(الثالث الذي يبلغ من العمر عتيا 

هذا فضال عن شيوع االتهام والتشكك الواضـح يف صـحة إسـناد الواقعـة ) قبل الواقعة(

 .و مسند إليه هلذا املتهم مما يؤكد براءته مما ه

 فإنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
 تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي يكفــي فــي المحاكمــة الجنائيــة أن�
 مـادام إلـي مـا تطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل إذا مرجـع األمـر فـي ذلـك لكي تقضي بـالبراءةالمتهم 

ظروفها وبأدلة الثبوت التـي قـام االتهـام  وأحاطت بأنها محصت الدعوىحكمها يشتمل علي ما يفيد 
 فرجحـت دفـاع المـتهم أو داخلهـا الريبـةعليها عـن بصـر وبصـيرة ، ووزانـت بينهـا وبـين أدلـة النفـي 

 بـأن تـرد علـي كـل – وهي تقضي بـالبراءة –في صحة عناصر االتهام وكانت المحكمة غير ملزمة 
يفيــد ضــمنا أنهــا أطرحتــه ولــم تــر فيــه مــا دليــل مــن أدلــة االتهــام ، ألن فــي إغفــال التحــدث عنــه مــا 

تطمئن منه إلي الحكم باإلدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عـن بصـر وبصـيرة ، وكـان ال يصـح 
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النعــي علــي المحكمــة أنهــا قضــت ببــراءة المــتهم بنــاء علــي احتمــال تــرجح لــديها مــادام مــالك األمــر 
 .ه علي أسباب كافية لحمله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاء

 )٣/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٥٨٤٨الطعن رقم (

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

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا  التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة  وبأدلة الثبوتبظروفهاوأحاطت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  وكاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر  ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوىلم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

لي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود صالحة لالستدالل بها ع
 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 ملا كان ذلك 
 العدـيـد مــن اـلـدالئل يتضــح أن هـنـاك..  مــا تقــدم عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة 

 فــي حــق المــتهم الماثــل واســتحالة تصــور حــدوثها وفــق  الواقعــةانعــدام معقوليــةوالبــراهين المؤكــدة 
 :وذلك كله يتجلى ظاهرا من خالل الحقائق اآلتية .. التصوير الوارد باألوراق 

  األويل احلقيقة 

��+��אq�9א%&�����������������Aن���:�Q�B	�,T�sم�وز�א�,�"��و14"+ن�5����Y�א���	؟؟؟؟؟؟�א#
�����T��א��B!4cא�'��w�z!t"	4א�K3(�
���������E+� T�Z3א��w3�%א�،�و�z't�I:���F���+��	T��א¬�����}�

������������������&��
D2�.�!5�)� Tد��O���E$��א�Q��O�א�Q�(3�ذ�אS�QY
�&�!5�..���������&�F>��H�و�ن��T	��אZد�5�
�
������������������mT+�!	�وא�K+� �"3אض�א	א�4�&���U�R�,'Tא�+א2"���،�و�A��q9ل��و�����..�א+� "
�M�d�3�
��w$א��

� L'

 1+ل�.�

  ثانيةال احلقيقة 
����!��	���؟؟؟؟؟؟�&(�وز=���ن�*%�	(��+�و������������������&(�����א	�
�*ن�����5*1�%���
� ن��ل�����)�

���وא(د�����
��ن�א	��(�وמ��������������..�ط�����

 ن�א	(��ز�	3ذ=�א	ط���
7M؟؟؟؟؟؟��/�و�د�*���#3ود�א�..



 

 
 

٢٥٤

���$�وא%&,دא�������������������V6%����4(��ز���
��א	����4	&�%�E		�&��3ن����و�Oמ�ذ	��& &��א	

���!	�3מ��ن�!��	��؟؟��.و+و�*����O����4ول�*و���ط���..�؟؟؟؟�<(دא�5<'�
���א	�

 ثالثةال احلقيقة 
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 ملا كان ذلك 
ومـن جمـلـة مـا تـقـدم يضــحي ظـاهرا أن االتـهـام الماثـل مـشـكوك ـفـي صـحته وأن ـلـه صــورة �

 .مما يؤكد براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه .. مغايرة لما ورد باألوراق 

 بناء عليه 

 احلكم .. حملكمة يلتمس املتهم الثالث من عدالة ا
 . ببراءته مما هو مسند إليه 

                                         وكيل المتهم الثالث 

 

  المحامي 
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مـن االتهـام المعـدوم السـند ..  براءة المتهمان والجازمة علـيمذكرة بالدفاع والدفوع القاطعة 
ولـم يقـم وافتـراءات مـن أقـارب المجنـي عليـه ، والقائم علـي مجـرد تخمـين  .. همـايل الموجه إليوالدل

ـة  ـي أدـل حــل محلهــا الكيــد ماديــة معتبــرة بمــا يؤكــد انعــدام الســند القــانوني الصــحيح لهــذا االتهــام عـل

.. ذـنـب ـبـال الـمـاثلين ـفـي هــذا االتهــام اـلـزج ـبـالمتهمين بمــا يؤـكـد .. والتلفـيـق والرواـيـات المتناقضــة 

 .حيث نسبت لهما 
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5!�&�2�Dא�א67�U��D/>w�&/ق��وSزU&	��	�Y�א����cو�אق�U�j��D2�&Fא�Z 

1,��t�	h3(�3��R�Qد��Z����&�w�t�:אد+S%א�D
5!�&���";جא���67�.��

 وصف الباطل واملعيب وبناء علي هذا ال

 والذي ال ينطبق علي األوراق متاما 
فقد قدمت النيابة العامة المتهم الماثل ووالده للمحاكمة الجنائية دونما أن تقيم ضد أيا 

منهما ثمة دليل مادي معتبر بل عولت فقط علي أقوال بعض أقارب المجني عليه التي جاءت 
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وهو ما جعل .. ليه وكيديه في حق المتهم الثاني ومجاملة للمجني عتماما عن الواقع بعيده 

مختلة في ذهن النيابة العامة وجعل أمر اإلحالة معيب وباطل من عدة جوانب سوف يتم الواقعة 

 :إيضاحها تفصيال في الدفاع وأهمها 

− ���F.���ذ%��3ن����א:�م��Y�ول�وאcא�^
�:Zא�A�..�V
���
�3א�/��;��VO�و
$S���S
���؟��ن�Y�م�א�:Zא�א.! 

− ��4��12א#	���4��.!5"
ل�א4	"3אض�
+אد�א� F+ن�א3#אد���A�..���ذ3%��א�'�

��א� F+ن�t2��^F+F.��١٩٥٤�,'��٣٩٤א�" ���,'���١٩٧٨�،�١٦٥�,'���٢٦א#"Dل��

١٩٥١� �2�� ��٦وא#43+م �',��٢٠١٢�3
�� +!�� �d�� ،� 3n�وא�$� �B!4c�� �א�ص

S�V$א���م�؟א�/�:Zא�.! 

�*���!ن��	,ص�وא����4+ذא�א>&�3מ�


����*1%���א;و�אق�(%

/ النقيب المحرر بمعرفة الساعة العاشرة مساءا بالمحضر المؤرخ ؟؟؟؟؟ المستهلة بداءة  

 تضرره من مبلغا عن) المجني عليه الثاني (؟؟؟؟؟/ بحضور المدعوالذي أورد زعما .. ؟؟؟؟؟ 
بإطالق أعيرة نارية أصابته بوجه القدم .. ؟؟؟؟؟  /  وعلي والدهبالتعدي عليهقيام المتهمان 

 وهو اآلن محجوز بمستشفي ؟؟؟؟؟ " البطن "  وأصابت والده في منطقة اليسرى ؟؟

 وعن كيفية حدوث الواقعة زعم 

�V
�`1��H3א����(+	
ن�%�&F>��"א�=3ن��"���
;%�Kد�
��>�'w�^t�	#א�ص��
�&'���t�w)<D�وא�&"
�..��،�و�^�א#	�t^�)وtSDv�^t�	#א�V
�HאD	5Zא�S3���.!5���..

�؟٨,٣٠و��A�VOא�,��5.�و%ن�ذ�?��	���Tذא��T+م�א�1;غ�/1��.!�
���Nو)	��:���������	������	>������#Mد��א���&�"�������6א	&�����"��#���د��

�����!	�����ذא&����و���ن�#��3ود=�����������7�א����ن�א	������&&

)�
���*�(��������P&��د�א%�&(�	��*ن��F������������د��#��د���!�ن��

����6&4د$�
�	�V6%א	���$�؟؟�������*����#Mد��א��<	����و&


�6غ�(�����5ز!מ�
(�دو�5א	وא��������������4Mא�����Kوא�	&�א,��א	א

�����(���ن�	��מ�����دמ�א	��
6غ�<��>������..��'��
�(��٨٫٣٠א	%���!��
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����������4
א	�#�4���J�%א��ن�ذא��א	�وמ�*$�
4د���������Eن�*�

�!.!#��%�!��؟

 عيار أطلق عليه هو من المتهم األول بأن –تفصيال .. واستطرد المذكور قائال  

 .. وأن المتهم الثاني هو من أصاب والده بطلقة بالبطن" وش قدمه اليسري " ناري وأصابه في 
وهو الزعم بالقيام ببيع حصة الدقيق ) معدوم السند (بسبب بين الطرفين ثمة خالفاتوزعم بأن 

مين كان يحمل سالح وأضاف بأن كال من المته.. للسوق السوداء 

 . ) فرد خرطوش(ناري 

 حتويله للكشف الطبي عليه وقد أبدي رغبته يف .. هذا 

  كما مل يثبت مناظرته من قبل حمرر احملضر

 ومن ثم مل يتقدم بثمة تقارير طبية ختص إصابته املزعومة
فرد (بأن كال من المتهمين كان يحمل سالحا ناريا  – بهتانا –زعما وأردف الماثل 

 .ثم انتهت أقواله عند هذا الحد ) .. خرطوش

  ؟؟؟؟؟/ وهنا زعم حمرر احملضر النقيب 

 ��5�.�א#'L ���A�&F�١١ذא��א�	���T؟؟؟؟؟�א�,S��V
�DTD"�م�א� ���(+wא�H,
�
�S$>�א�+א2"����w�z"2و�b�א�..��N3�
+א��	,!�U�&t�.�2,��א�د�א#	���אcول�و2�	2�.�

�N(و	وאل��:���*������	!����
��א	����4..�؟؟؟؟؟�/��א	����*��מ�א	


6غ�h	#�ط��	%מ�א���	��3<����(�ل�&و 
%�����'�א(��

����
و�ود�א	�&3מ�א;ول�+�i����..��و�ون�א	���:��

��!�%� �א	#�4�� �א	%�!� �א;ول �א	�&3מ �#�+د ��د ��	!

ون�ذ	��وא	�&3מ�	מ���:�د	و���<	���%מ�א	#�ط��و

�א	( ��� <>� �		�%מ ��د	: ��#!� ��(���(�د�� �ز!מ ��

�א	�(�� ..� �א	وא���4) K�)'	� �*ن دF�� E���&	א� �+ذא 	4ل

�E�4�	א��	�)Mو�د����*���א���	و������0��'&.�
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��� �S$א �و�, אل�א#	���אcول�.. &F����/م(و�14"+ن�5 3t"�א�V
�0��)א�1 ..��3IB{
�..�®��א4Z	ZZD��3���32א/���	
��א�+א3���"2OF���.."T���&Fو��X�9�E��.!5�ED	�..

�&�؟���V
�X�9��!"T�Zو�j��!.�F��Q&�א#
��و�� ����وמ���
ط�א	#�ط��
%Fאل�#,ص

��؟؟؟؟؟/��د!��

حيث أخفي أنه زوج إلحدى قريبات اiني (أو صلته بالواقعة دون بيان لصفته �

 :وقرر بأنه ) .. عليهما

��^�א�5�67 K3(�
�D]��(+wو�� &'O,
� K$wF�A� &w+2ل�و/� &�!� ؟؟؟؟؟�/
� &!�� &"
�و /� �؟؟؟؟؟ ..� K3(��א# �y=�� &'O,
�V
�F`ل� &F>�� �و�32 ن�،t�	#و�^�א� ..���

.FY�א���	#���(+w�–�&t5ز�D/�.!5�–� &	
2U�Qg�z�1�א�.�U�&(+	T�)�
P�Q�א# 
��!=3ن ��zא5�67!�&�)���& !N� �'
�f!Nش�و�+N3����2D'���I/��/�وT +م�� ..�؟؟؟؟؟


&�Aو)&�"D2�..�"�E�F���5�f!N��&Fא�ZU�&ق��B!�א�V
ول�و
"&�وא��Dא5�67!�&�Bw
�&�L��A'&�..�؟؟؟؟؟�/����j+��3א5�67!�&��>w�..�j3S���2وD'1�א�. �����)���و+ذא��4

����د����א	�ز!و���+و�א	�&3מ�א	�7
�	��ذא�	מ��&מ�����א	
'����..�*ن�*,���ن�	�س�+ذ=�א	

7
���א>M��3�	!&3מ؟؟�ن��	�3מ�(��ل�+ذא�א&(�

 وأضاف بأن املسافة التي كانت تفصل بني 

  ؟؟؟؟؟/ وبني املتهم  .. ؟؟؟؟؟/ املصاب 

 ؟؟كانت يف حدود عشرة أمتار 
وقدم هذا الشاهد لمحرر المحضر السالح الناري المزعوم استعماله في الواقعة ، ومن ثم  

أنه رفع البصمات التي علي هذا السالح دون اتخاذ أي إجراء من ش(تم التحفظ عليه وتحريزه 

  .)دلةٕوهو ما يجزم بقصور التحقيقات واضاعة األ

  ؟؟؟؟وعقب ذلك وبتاريخ 

  صباحا ١٢٫٤٥الساعة 

 �D�=Tم��=.�؟؟؟؟؟�א�"	,
�V
��N�3T3 :و�ود���1���&B	w�3I��3א�gد���<ن��5
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+5D#א� /� ��د�–؟؟؟؟؟B	w� &'5� �	Fش�+N3��E�F� ��"�� ��
�� KدD"	
� �+ل � Dم�"�
� E3,��א� "� �א� Dم ��$א� ��FD"
� �S$>�(و�),م �א�1;غ . !	
� ¡�I�א� DS�T� �� )�Ow

�3Ig�A>؟؟�	1YTو������).א��
� � �N(و	מ�:�	� ��	>� �א	�#�� �א	&���� �+ذא �*ن �	>� ���#Mא� �د�&�

���� �#		� ��د!و ���� �7*� $*� �	� �و	�س 
�;و�אق� ���ق

�.و�ود=�א
&دאJא�

  ؟؟؟؟؟تاريخ هذا وبذات ال

  ؟؟؟؟؟/  مساءا حرر النقيب ١١الساعة 

  أورد من خالله  "حتريات" حمضرا امساه 

�..�^����
;%�Kد�
�j+�F�V5��T3B	�א��؟؟؟؟؟�و�^��/�زو)&�א5�67!�&�4=�3
� �אcول �א#	�� /� �؟؟؟؟؟ ..��زو)� H5D	4�� S3��� .!5�z
2� &'
� `1�� H39א� �1!N�R1,�

� �و�!� /� �..؟؟؟؟؟ .FY�א� �א#	�� S3��� .!5� 2م� ��'��� t�w� K3(��א# z�D/و�� ؟؟؟؟؟�/
�E�F�G;4�?�ذ�A�
D�	,
�t��!5�67א����Uא��D/Uو�j3I������!5�ED"	���"

3w)�"�DSد��N3+ش���<ن�א�,;�Gא#`5+م�U/3אز>�
�Vא#	���אcول�%ن�..؟؟؟؟؟�/���32א�
�V5�K�N�"�DS+ش3wد��3"�و����"��'N3����2D+ش"�15���D% Tא�	'S�^��y2$א�א�s

:&؟T3و��¡�I�وא.(�

��א	����4א	&(��ق����א	وא���4
&����8..�+ذא�����؟؟؟؟؟و(��5&و	��א	


�(����א	#�ط�א	&(��ق�و�د�*1%�����
�!ن�*�وאل�و�وא�����,&	��1&�����!���%ط���%

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ حيث أنه بسؤال اjني عليه 
فـي المخبـز المجـاور لمنزلـه  " هخناق" وخرج من منزله علي صوت  .. نأن والده رجل متدي 

فتحـــدث إـلــي  .. "للـنــاس " ال يرغـــب ـفــي بـيــع العـــيش ) المـــتهم األول (وعـلــم ـبــأن صـــاحب المخـبــز
 " .الناس " بأنه يقوم ببيع الدقيق وهو من حق صاحب المخبز 

�����N(و	ط������������:�
����	��*ن���4ل���ل��+ذא�א	وא	د�א	�&د�ن�א	ذ$�*�אد�

	��א	4د�د���ن�%�وא
ق��א	&�4د$�!	���-(��د�א	���س�����������..��و����

و������		�7
����(وא	
	ط�����!	���3מ�،�وא�&������3(�����&3מ���
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�دא�&���%�	�
�(��5���)�
و+���و��������'�������������&(��������א	�

�������������)�'���	!�H	�

��א	O�����4מ�*ن�	��*7�����و&(������א	

�!.�א>&�3מ�؟١+ذ

 أنه توجه إيل والده لتهدئته .. فقرر املاثل 

 )ي أنه كان ثائرا أو يتهجم علي املتهم األولأ(

�.FY�א���	א#�Q�D	���(+=w� 1��T	�DB+ن�..O�ل�אtw'"&�و��{>��<ن���qTא�3)
�y"���
�..�&F��ZU)&t5ز�D/�.!5�(�K3(�
�A�O1	9�3&����אvو�&t	��2م�..�2م���R 5و

��1	9Zא�y=��.�Scא� ..��(+w"� 
�X��)w3"T�Z&(�<ن�9 "��f!LT� �T�F� KM5� ..�&���
�&
D2�A�SאD/U� w�..�f!L��j+5��2!.�א�cض�..�
�<D�وא�Da��م��?�F=,&�و2P���

�VL1�א�A�E�F�..�.FY�א���	#��&O,s�.�Scل�%+ن�א/.�
� � �N(و	و�:�+� �א	#�+د �+ذא �

 ن��(د�5<'�� دF&א;�وאل�� �+ذ=

"���4�� <�E��Oق�"�#,ص�
%� ��و	�س�א	�&3מ�א;ول�

����7وز 
طل�� ��
� �א>%&د>>� ���� ��)�� ��� �
ذ� !מ

�3�����.د	�ل��ن�*�وאل�+ذא�א	#�+د�	&

 وعلي الفور قام باصطحاب والده
 وظل برفقه والده..  ، وهناك تم احتجازه في غرفة العناية المركزة ؟؟؟؟؟إلي مستشفي 

جه إلي مستشفي ثم بعد العشاء تو).. حال كونه مصاب في قدمه كما سبق وزعم؟؟(طوال اليوم 

ففوجئ بوجود  لتحرير المحضر ثم توجه إلي مركز الشرطة..  ؟؟ للكشف عليه ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

 قاموا بتسليمه مع السالح المستخدم في وعلم بأن األهالي) أي بالمركز (المتهم األول هناك
 .الواقعة 

���N(و	1%��3و+��:����V�&ط��	�*%��د!����+:�

o � ��	!� ����		� :�� /� �؟؟؟؟؟ ��ن�.. �و�&��ل ��)&�� *ن

��&��)� �����س �א	�وמ �طوאل �و�Nل �؟؟؟؟؟ 9&)� ؟؟؟؟؟

� ��4�
�א	ط ..��
����א	 �ز!�� �א	&� �
�'Mא� E�'�� و+و

���3&�7ل�#�وع�����&ل�؟ 
.! 
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o ��1طوאل�#&%�	�
� �א	�ذو� ��	!� ����א	� ون��:�


&��وא%&,�אج�&������'>��	!�:#	�
א	�وמ�و>���وמ�

 !.�ن�؟؟؟؟؟؟

o ���&,מ�א&� �&�ل�<	���3	��ذא�	� ��%&#��1؟؟؟؟؟�&(د�دא

#:�����3وא%&,�אج�&���������3؟	�
 !.و��وמ�

o ��&

��وא	د=�و<'��'[
<ن�(	��ذא�	מ���מ�
&(����א	�(���

��ط��#�ط��؟؟؟؟؟؟)�و�د�
.! 

بأنه وقت الواقعة كان برفقته والده .. وحيث أستطرد المجني عليه المذكور قائال 

 يعلم من الذي أطلق عليه أو علي أبيه الوقطع يقينا بأنه .. وشقيقه 

 . بأن المتهم الثاني هو القائم بذلك "وأنه سمع من الناس"..  األعيرة النارية

 وقرر صراحة  بأنه مل يشاهد السالح

  املستخدم يف الواقعة
قرر بأنه هو المستخدم .. حينما واجهته النيابة العامة بالسالح المضبوط .. ورغم ذلك  

فاسترسل قائال بأنه سبق وأن شاهدها أمس بمركز .. ثم حاول معالجة تضاربه  .. في الواقعة

 !.الشرطة؟

 وبوضوح تام 

 ����������	�
���
�����������و���א������������������� !"

��������#
$%��������.�'אن�و
�������..�!�מ�٧٠وא	
�	��Hن�א	�4��-�ذא���..؟؟؟؟؟/�و
%Fאل�א	�&3מ�א;ول�..�+ذא�

.. مقــررا بأنــه أثنــاء وجــوده بــالمخبز المملــوك لــه .. بإنكــار كافــة االتهامــات المســندة إليــه 
 ولكنه حاول تـدبير بعـض الخبـز لهـا وبالفعـل )خلص (جاءت إليه إحدى السيدات بعدما كان الخبز

ـيـه يتوـجـه إل) الـذي تربطــه ـبـه صـلة قراـبـة(؟؟؟؟؟ / ـبـالمجني علـيـه إال أـنـه ـفـوجئ .. نجـح ـفـي ذلـك 

وعندئــذ تــدخل المــتهم الثــاني محــاوال تهدئــه " غصــب عنــك تــديها عــيش " ويتشــاجر معــه ويقــول 
/ ومعـه نجليـه ثم قام )بالقلم(قام بضرب المتهم الثاني .. ؟؟؟؟؟ / إال أن المجني عليه .. الموقف 
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موا ـبـالهجوم علـيـه ـفـي المخـبـز وـقـا).. الغاـئـب عــن األوراق(، ؟؟؟؟؟ ) المجـنـي علـيـه الـثـاني(؟؟؟؟؟ 

 ) .أي المتهم الثاني(بضربه 

 واسرتسل املتهم األول 

 ��'4�}O�3א�pF�E3���K3
5م�FC$א�٧٠(�<F&�و5��2!.�א�cض�و��,T	��Lא�'�+ض���(
� ^T�F� ^ !L�� 1���� D2� t��!5� �א67 ��<ن �!5� �ذ�? D"و�� ..��DB{� &t!5� .=Fو

�t�	��U�..�ن�א5�67!�&��و�א,��.!5�H(�
�Q%�.=F����DS��.؟؟؟؟؟�/�

 واحلاضر مع املتهم طلب عدة طلبات منها

  ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ضم احملضر رقم 
���Nو)	�:���
�4����زو���)������Eو	ط�	(���א�	�5*ن�+ذא�א�)�

���!	���	����3מ�
�	&4د$���!��	��א	� א	�&3מ�א;ول��د

��5�7�ز	��3
�	#��ع�*�J��	>��3و	ز�!	���3وط�د+��,��ج��

�و �א;ول �א	�&3מ �6�*� �	!� J6�&%<א)� �!���&�ن )���ن+

�.دو����و���(ق�

�


��א	�����4..؟؟؟؟؟/�و
%Fאل�א	#�+د�..�+ذא����������..����&(������א	

 شاهد مشادة كالمية من المتهم األول ، والمجني عليه بأنه أثناء وقوفه في نافذة منزله

قام المجني عليه األول ..  الحديث التدخل فيوحال محاولة المتهم الثاني .. األول 

وقام علي أثرها المتهم الثاني .. ثم نشبت المشاجرة  )بالقلم(بضرب المتهم الثاني 

أصابت وأطلق منه طلقة ) فرد خرطوش (واحضر سالح ناري ) المقابل للفرن(بالتوجه إلي مسكنه 
ومعه والد المجني )  الشاهدأي(، ثم حاول الهرب ، فقام بالجري ورائه الثاني قدم المجني عليه 

 .؟؟؟؟؟/ عليه الثاني 

 

 

 



 

 
 

٢٦٤

 وهنا التفت املتهم الثاني وأطلق عيار أخر 

 أصاب اjني عليه األول ببطنه 

   ثم ألقي السالح وهرب

 �^	Tوא��DS���F&�א��RBLאU�&�!5�67�.�אcو�...��"S�D$א�א# م�)��H$א�א�

"&�N+אل�א��+م���Q[؟؟؟؟؟�و�.=�	,
Y�وא��F�F&�א��RBLא�,;�Gא#,	"�A�Qtא�+א2"��:��

�.�(وא#	���אcول�Scא�KD5
%3`�א����N3؟؟)�},�.�U�&t�!,	�و:+)�+א�.!!�

 ثم أردف قائال 
.. حال إطالق العيار الناري .. ؟؟؟؟؟ /  والمجني عليه بأن المسافة بين المتهم الثاني

 ! ؟مترين .. ؟؟؟؟؟/ عليه  المجني  ، وكانت المسافة بينه وبينثالثة أمتار

 وعن وجهة املتهم باjني عليه األخري 

 �3%$	
�Md�&F>���32�..�y"1�א�t�I"1��^�(א+
ن�%�t�F>���32د�و5���)�A���9و
�!.وش��"�y؟

���Nو)	�:���������	!�����:�و�ن�א	�&3מ����$�وא	��

����$�و�א��������..���$����<��>�<ذא����ن�א	���&3מ��


3N�=�؟!،�

 األول يف الواقعة ن دور املتهم وع

 � y�F� 
D'5و� �א�cض .!5� �و�2 ��� K3(��א# A� �وא2( ن%� &F>�� �32)�KD5,{
.�Scص��&�)�א�)�.�F��E&�אD"��32م�و)+د����دو���!t	���אcول(5د�U�.�א#�1`�א�

 م قام هذا الشاهد\

 � ��!+א2"� VT3�C� ��9+د DTDB	�� ..� tS� /� �و�f� 9(؟؟؟؟؟ �אcول �א5�67!�& Q�
F.؟؟א�Y)�+5D#א�+א2"����;�؟(؟؟؟؟؟�/�وא�Aد�+(+
�VOTو�������2��D/��+Sو.(!�

 وعن قصد املتهمان من الواقعة 

 �<D���j3v�D..����32<ن�אcول�,T�Z	���Lא�+2�.!5��+2 Tن�Ow�.FY�א���	א#�
�

�QS��Vא5�67!�&��<ن�א� ��D(؟؟؟؟؟�ووא�D>�/�א5�67!�&��+Sو�DS��)`م�S$א�א�



 

 
 

٢٦٥

�Q	 �و����א�j3I�א–;���^t�	t!���"2��1א�+א,F��B3ض��=��.�(�

 ثم قرر صراحة 
شقيق المجني  .. ؟؟؟؟؟/ زوجة  (؟؟؟؟؟/ بأن الواقعة من بدايتها كانت بين المدعوة  

 .) كما زعمت التحريات .. ؟؟؟؟؟/ وليست زوجة ) عليه األول
�E�
������..�؟؟؟؟؟��1#א%&#��$��!����א	(وאد�5
�%&�.�؟؟؟؟؟/�و
%Fאل�א	ط

وتم  ..  عصرا٤حوالي الساعة   يوم ؟؟؟؟؟بأن المجني عليه دلف إلي العناية المركزة
 تم ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. وكان في غيبوبة تامة ) عمليه جراحية( بالبطن عملية استكشافعمل 

حياة حتى فارق ال..  ثم عاد للرعاية عمليه إعادة استكشافاتوتم عمل .. إدخاله غرفة عمليات 

 . ؟؟؟؟؟ ظهرا يوم ١٢الساعة 
��N(و	طن�:�

4د�!�	�&��א%&#�:����א	�� ��د�&מ�..

����!	���,�	���ن�א	#����Nא	& د��ن�*ن��%מ�א	�

���
4د�(*���و*ن�א	ط
��Eא	#�!��..�و*$�#�4��Jد

�א	و��� (��
#� �����4د �%�מ*� �و�ود :#&�

� 
طن	�
� ��#&��� �و�#�� �א	#ل �دא���� �]ن�..


 ن� ����ط �ذ	� �
�א	ط �	h+��ل �(د�7 ..��א	و���

��
�'h	س��	و.�

�

�1%��و
%Fא	���.�.�؟؟؟؟؟
&�����8..�؟؟؟؟؟/�و(��5(���א	�د!و�..�+ذא��J��	&ن���..����

 بين المتهم األول ، والمجني مشادة كالميةسمع صوت  .. بأنه أثناء وجودة في منزله �
ثم شاهد المتهم الثاني .. مرتان  " دأضرب يا ول"  األول يقول ثم سمع المتهم.. عليه األول 

" سمع "  علي السلم وأثناء وجوده.. فنزل للشارع فورا ..  ويحضر سالح ناري يجري نحو منزله
وبعض .. مصاب في قدمه .. ؟؟؟؟؟ /  فوجد المجني عليه الثاني فخرج من المنزل.. طلق ناري 

ففوجئ بالمتهم الثاني يخرج الفارغ  )أي الشاهد؟؟( وراء المتهم الثاني فجري معهم الناس تجري

ثم أطلق هذا العيار ورائه .. ثم يخرج عيار جديد من جيبه ويدخله في السالح .. من السالح 

 !في بطنه ؟ .. ؟؟؟؟؟/ فأصاب المجني عليه 



 

 
 

٢٦٦

� �N(و	ن��:� 
� 
�	ز!מ� ���� �א	ذ$ �א	و(�د �א	#�+د +ذא

����7		� �א;ول���� �א	�&3מ "� �و	د ���E��*� "�9&)�

�א	#�+د /�� �؟؟؟؟؟ �	מ�.. �א	
دא�� ��ن �		وא��4 א	(���

�.��ل�
ذ	��

قرر بأنه .. وبسؤاله عمن قام بالقبض علي المتهم األول �

رغم سابقه قوله بأنه كان (ال يعلم فلم يكن موجودا آنذاك ؟؟ 

 ) .متواجد؟؟
وقد أقر الشاهد بأنه ال توجد خالفات بين طرفي المشاجرة .. هذا 

 .اك عالقة نسب بينهما وأنهما كانا أصدقاء وهن
��8����&
�1%�����؟؟؟؟؟و�J����	&���������4ن�	א���
���������א�..��(�����א	���&3מ�א	���7���<	����א	

��&;�
�

ـبــالمخبز وأضـــاف بأـنــه أثـنــاء وـجــوده .. الموجـهــة إلـيــه أنـكــر صـــلته باالتهاـمــات .. بداـيــة 
" خـلـص ´بعــد مــا كــان "يطـلـب ـعـيش .. " ؟؟؟؟؟ / ـفـوجئ ـبـالمجني علـيـه األول .. الخــاص بواـلـده 

وأنـه سـوف  .. ويتهمـه بسـرقة الـدقيق " بـالحرامى" ويصـفه بالشتم والسب فقام بالتعدي علي والده 
 .يأخذ عيش عنوه 

 وهنا تدخل املتهم الثاني 

 � �א#+2( �nD�:� Zوg� ..� ��3I�� �אcول &�!5� �א67 م w� "�! ��� "���(+w� ��
�&�!a'�)؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�(

ن�+ T1`�و�5!�&���U�;�DT�j3I�.�א#�ED"	���tSD�وא��.�

 ثم رحال وبعد برهة مسع صوت أعرية نارية 

�אcول� &�!5�67���(+=w� `1��3ج�
�Vא#w� /� �؟؟؟؟؟ ..�E�F�G;4�?,h�..
�&!��&"
�؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟�،�و9�5DT�X.�/�و�E3rو�אn&�و 
'���/	��:"�3Yوو��2..�E3aw

�..�وو2"+א�®�"�w+2&�..�5!.�א�cض�'Sو�R��:�� !L���(+w�/ض�..�؟؟؟؟؟��c5��2!.�א+w�

 

 



 

 
 

٢٦٧

 ) ؟؟؟؟؟(وعندئذ أخربة أحد املوجودين 

 بأن يرحل عن املكان حاليا 
بأنه حيث يتهمه أهل المجني عليه ثم هرب إلي القليوبية  .. فظل واقفا عند منزله لبرهة

 .سه ٕوعندما علم بصدور أمر بضبطه واحضاره قام بتسليم نف.. في وفاته المتسبب 

 ثم أضاف 

�� .5DT� �אcول ^��9� �'S� ن%� K3(��א# z2و� A� &F>�� /� �وא�3�c؟؟؟؟؟؟ ،
.5DT/؟؟؟؟؟)�t��!5� �א67 j�2�� ..� (� �T�F� �B!4�� نO,h� F%� ..������ و/3Iא

�K3(�t!�.�

 وقرر صراحة 
ولكن من المؤكد كان .. ؟؟؟؟؟ /  من الشخص مطلق العيار الذي أصاب بأنه ال يعلم 

 .د ضربه هو يقص

�א���+د�  ��و ��<2+אل�א5�67!�& H(� 
�א#	���®ع� 3OF����)&��2�� (��T3و���
��/�.א1#

���!	���א;ول(�����ن�؟؟؟؟؟/��+ذא�و
%Fאل���ل�א	���..�(�� 
������

 بالمخبز المجاور لمنزلهم بسبب أن المتهم األول لم يكن يريد إعطاء كان هناك مشاجرة 
ووالده قال لصاحب المخبز .. نحو المشاجرة فقام والده وشقيقه بالجري .. عيش ) زوجة عمه(

" ) المتهم األول(فقال المتهم األول لنجله .. بأنه بيبع الدقيق ومن المفروض عدم اإلغالق اآلن 

 أحدهما أصاب قدم شقيقه وبالفعل قام بذلك وأطلق عيارين " أطلع هات الفرد وأضرب الكالب دول 

 .بت بطن والده واألخرى أصا

 مبواجهته مبا قرره شقيقه 
 .بنفسه " ثأره " قرر بأن أخيه يقرر بذلك حتى يخرج المتهمان ويأخذ  
 � �+ذא ..� ���א	�7 ��	!� ����א	� �%Fאل �و
]!�د� �؟؟؟؟؟/ ..������#� =���� ��� �ذא� �&ل

���F,�א)�؟؟؟؟؟(

 

 



 

 
 

٢٦٨

 قرر .. بتحقيقات النيابة  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال النقيب 

���$א��א#`א T3B	�א� 3IB{� K3L,#א� �5� ..����U�V
� �א#	�� D����<ن�2vو�
5!�&���j3I..�؟؟؟؟؟�/�א5�67!�&�אcول��ED"	�א����U�V
�Dאم�א�,;�Gא�'��E،�و	4��
�.FY�؟؟؟؟؟�/�א5�67!�&�א�..�&	 /;
�V5�<`�a":.�

!���وא��&��ط	�Eא	ط�Eא	#�)�
4د�א	وא���4
,�%��!#��3#�א�(؟؟؟؟؟و
&����8..�+ذא��

� �
����א	 ��
�ذ� ..� �,���&� 9&)� ��	>� �و�د� ن&� �	מ �א	&� �א	,�'��.. �א	64ج �*و�אق وذא

�	�
������!	���א	�7.��

  حضرت إيل النيابة العامة ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 ) زوجة اjني عليه األول (؟؟؟؟؟/ السيدة 

 وبسؤاهلا قررت 
 فنشبت مشادة كالمية لتشتري خبزة كانت ذاهب) .. إحدى قريباتها (؟؟؟؟؟/ بأن المدعوة  

وتشاجر مع  .. ؟؟؟؟؟/ فخرج المجني عليه األول .. بينها وبين المتهم الثاني لعدم وجود عيش 

، . ،؟؟؟؟؟/ فخرجت للشارع فوجدت نجلها .. ثم سمعت صوت أعيره نارية .. المتهمين 

وبعد ذلك .. لإلمساك به بالنار فسألته عن والده فأخبرها بأنه يالحق المتهم الثاني مضروب 

 .أخبروها األهالي بأن زوجها أصيب بطلق ناري 

 وأضافت بأنها 


�Vא�'س� �zt!5)z"£�(���	#א�+S� �و��'� �ن�
�f!Lא�KM5cא�'�5��T!.�زو)�
�.FY�؟..�א�G;,�א�DS�:���t%�،�?�ذ�DS�:����'O�.!�

��N(و	؟:����%�د	3د�+ذ=�א#&��J������א;���و+�����(�..�!6מ�

��&�3&� �#		� <���� ��دع <� ��
� �&
7*� 5�)� �1�� #�+د

���	!����و!دמ��د���א	&(�����א	&�������
 ن�زو���א	�

����6���&#&�$�א	,
ز�و
د*��א	�#�د��א	�+��א	&��

��א	�&3מ�א;ول��.�

 

 



 

 
 

٢٦٩

  ؟؟؟؟؟/ وبذات التاريخ حضرت املدعوة 

 وقررت ) التي بدأت املشادة معها(

��$א���2+אل�4  �	 �� ..�.!5�.FY!�ول�cא���	א#�yT3��.5D:��� �F��µ/;Tو
�G;,�א�DS�:����F>����32�t%�،��"2א�+א�jO:א�)K3(�#��zF%��F+%��d�.�(�

 ومرفق باألوراق حمضر مبناظرة جثة .. هذا 

  ؟؟؟؟؟/ اjني عليه األول 

 مبعرفة النيابة العامة 

�3/��؟؟ 
�Qن�دא�%�&F>����32و��T�F�A�Q(3���F��^1:��Yiא��:3[؟؟؟�،�و}'
��

��..�א�" �Dא��!!&�א���s�.�R	!��א��QT+N�..���'1א� 	T�3"91^�و)+د�..�ذو�:�t%

�VL1�א�)�	'
��	/��D��/+א�.�5�3d�VT3ز>�
�Vא����VL1�א�A�&�w�O	4א���!t5�����..
L1�א�V
�6t��א���/���1
�Vא�'N�Kدtvא�.�14"��و:1^�و)+د�+/�S3L2��B	w��!=4��V

� �T3nدא�.Sو�qt�	'4� ..�&N��� ��� tS;%و� �B	=�א�?!:�Q=4ن��	B	w� �:1^�و)+د t%
�t�'
�QO��<D/3ز>�وאd�.����1/+אN.�

 وقد جاء بتقرير الطب الشرعي .. هذا 

 ما يلي 
 .وصف ذات ما وصفته النيابة بالجثة تقريبا  -١

٢− � VT3L,�وא� �Y�Y�א� �B=���٨� ،�٩��T3nدא� &19� ��FD"
� م,(�� D(و� &F�� .�U� �9��
�/+א�.� 3L ��QO��٣א�S`T3و�� �3א)�	42م���VL1��� K3�	'
�� :��
��و�9�

��I �א��
 .5!.�ذ

وكان ذلك بتاريخ (وبعد ذلك أرجأ الطبيب الشرعي إبداء الرأي لحين ورود مذكرة النيابة  -٣

 !.أي بعد عام تقريبا من الواقعة ؟) ؟؟؟؟؟

 :قرر باألتي ) بعد ما يقرب من عامين علي الواقعة(يره التكميلي المؤرخ ؟؟؟؟؟ وفي تقر -٤

− ���"�� ���א�� V
� z�D/� &�9�� �T�F� �"�1N� �ذא� �w+	#א� ���U
�V

"N��D;ق�
S�QY$>�א�'+���5�G;4�V
�f!Nش��+N3��E�F
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��و3pFא��B!��'�Bwم�D"��<��5�DTD��'�!5��$"	Tو��T�א�KM5cא�'
� ��+)+د �2�� D'1��� �w+�+#وא� �T`%3
� �د�+ل �B	w)٣� (�)�O��

�A� zF%� �א�N;ق �w,
� �نw� ��3��א�	 �=��א� 3T3 	�� E3Sp�א
�A��	
��א����93وא���D :�b[+א�.��;����wא# $و��t��ED

�A��w�(�!��.�U��S$>�א#,Fو�K�+4�אT+N��B!4c!��א# ��/

n(� .Sو� K�+4�א# KM�2� �B!4cא� ��/�QY
� V
� �אDeو� K`
�3�"
��T�:�Aو����.א�	�+�3Tא�+א�د�}�K3%$א�'�

− �D1O��� �2`P� V
� �א���93 �wא# $و� &	�D/�� #� Kw+�א� E`":
�T+
D�א�Kو�D�א�Aد�
+���Tد1S�.�U�E+ط�/D�و���5אc .و�

− �¾�� ��3��א�	 �=��א� 3T3 	�� �א#+�+� �א3eز Qg� G;,�א
(��w+	#א����Uאم�وD�	4;��G;,�א� 
S�QY$א�V
�K`nאDeو��

� &tO/�A� 
� �א�,;�G(�و 
S�.!5�V$א��t���E�� ��w���	Tو��
�)�.א#`5+م

 ملا كان ذلك 
وبناء علي ما تقدم ، وبرغم تهاتر أوراق هذا االتهام وعدم وجود ثمة دليل يقيني علي  

ما فإن الثابت صحة ما هو منسوب للمتهمان ، وعلي الفرض الجدلي بنسبة هذا االتهام إليه

باألوراق يقينا أن الثاني كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واضحة ، أضف إلي وجود 

فإن .. انقطاع واضح لرابطه السببية بين اإلصابة وأحداثها والوفاة وسببها ، ليس هذا فحسب 

 يجب اتهامهم فضال عن وجوب إجراء تعديل جوهري في متهمون آخرونبوجود األوراق تجزم 

ر اإلحالة ، ويضاف إلي ذلك وجوب استدعاء الطبيب الشرعي لبيان عما إذا كان بقاء أم

األجسام المعدنية داخل جسم المجني عليه وعدم إخراجها هو السبب األساسي للوفاة من عدمه 

ومع استمرار الفرض الجدلي بصحة ونسب الواقعة للمتهم الثاني فإن األوراق أكدت .. ، وأخيرا 

وهذا أمر واضح وجلي بما كان يستوجب عدم توجيه االتهام ..  ثمة نية للقتل لديه انتفاء وجود

ومن ثم وما ذكرناه حاال وغيره الكثير يتضح بما ال يدع مجاال للشك .. بالقتل علي هذا النحو 
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براءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وذلك علي النحو الذي نورد أدلته وبراهينه من خالل 

 :تالي دفاعنا ال
��ع���������א	د�

 لعل أن الثابت 
الوقائع السابقة التي تشرفنا بعرضها علي هيئة المحكمة الموقرة والتي يتضح من خالل 

منها أنها قد طويت علي العديد من األدلة والدالئل التي تؤكد من أن للواقعة صورة أخري غير 

وقد تضافرت أوجه .. راق الدعوى الصورة التي حاول ضابط الواقعة وبعض الشهود تسطيرها بأو

وحيث أن الثابت باألوراق أن المتهم األول منقطع .. الدفاع التي تؤكد مصداقية دفاع المتهمان 

وهو موقف .. ٕالصلة تماما عن واقعة إطالق األعيرة النارية واحداث إصابة المجني عليهما 

 واستعمله في إطالق أعيرة حيال مغاير للمتهم الثاني المنسوب له بال سند انه حاز سالح ناري

وذلك علي النحو .. فإننا سنتناول الدفاع عن المتهمان لكال منهما علي حدة .. المجني عليه 

 :التالي 

فالثابت باألوراق أن أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة فيما خيص : الوجه األول 

ناده اتهامات للمتهم املتهم األول قد جاء مشوبا بالقصور والعوار ، وذلك إلس

األول ال تقوم عليها مثة دالئل كافية حيث أقحمت هذا املتهم يف االتهام علي 

سند من قول مرسل وكيدي من شاهد اإلثبات الثالث والذي تناقض مع سائر 

مبا يقطع بأن املتهم األول منبت الصلة متاما عن هذه .. أقوال الشهود 

 الواقعة  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١ فقد نصت املادة.. بداية 
 التي وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائييقوم مأمورو  

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 

  علي أن ٣٤كما نصت املادة 
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد ..................... لمأمور الضبط  
 .علي اتهامه  فيةدالئل كا
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  علي أن ٣٥/٢وكذا نصت املادة 
إذا وجدت دالئل كافية وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ، ....................  

جاز لمأمور الضبط القضائي أن ................ علي اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

  علي أن ٦٣ا نصت املادة وأيض
بناء علي في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها إذا رأت النيابة العامة  

 .الخ ..............وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة  ، االستدالالت التي جمعت

  علي أن ١٥٩قضت املادة .. وكذلك 
يحيل الدعوى إلي  وأن األدلة علي المتهم كافيةناية أن الواقعة جإذا رأي قاضي التحقيق  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

  من هذا القانون علي أن ٢١٤ثم نصت املادة 
وأن األدلــة علــي إذا رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أن الواقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة  

ويكـــون ذلـــك فـــي مـــواد المخالفـــات والجـــنح ت اـلــدعوى إلـــي المحكمـــة المختصـــة ،  رفعـــ كافـيــةمـــتهمال
بطريــق تكليــف المــتهم بالحضــور أمــام المحكمــة الجزئيــة مــا لــم تكــن الجريمــة مــن الجــنح التــي تقــع 

 عــدا الجــنح المصــرة بــأفراد النــاس فتحيلهــا النيابــة –بواســطة الصــحف أو غيرهــا عــن طريــق النشــر 
 .يات مباشرة العامة إلي محكمة الجنا

جنايات بإحالتها من المحامي العام أو مـن يقـوم مقامـه إلـي محكمـة وترفع الدعوى في مواد ال 
 لهــا وكافــة الظــروف  بأركانهــا المكوـنـةمــتهمبتقرـيـر اتهــام تـبـين فـيـه الجريمــة المســندة إـلـي الالجناـيـات 

قائمــة بمــؤدي أقــوال شــهوده المشــددة أو المخففــة للعقوبــة ومــواد القــانون المــراد تطبيقهــا ، وترفــق بــه 
وأدلة اإلثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالتـه إلـي 
محكمــة الجنايــات إذا لــم يكــن قــد وكــل محاميــا للــدفاع عنــه ، وتعلــن النيابــة العامــة الخصــوم بــاألمر 

 .لتالية لصدوره الصادر باإلحالة إلي محكمة الجنايات خالل العشرة أيام ا
 علــي أنــه إذا شــمل التحقيــق ٦٣ويراعــي فــي جميــع األحــوال حكــم الفقــرة األخيــرة مــن المــادة  

أكثر من جريمة واحـدة مـن اختصـاص محـاكم مـن درجـة واحـدة وكانـت مرتبطـة تحـال جميعهـا بـأمر 
ن إحالــة واحــد إلــي المحكمــة المختصــة مكانــا بإحــداها فــإذا كانــت الجــرائم مــن اختصــاص محــاكم مــ

درجـــات مختلفـــة تحـــال إلـــي المحكمـــة األعلـــى درجـــة ، وفـــي أحـــوال االرتبـــاط التـــي يجـــب فيهـــا رفـــع 
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اـلـدعوى عــن جميــع الجــرائم أمــام محكمــة واحــدة ، إذا كاـنـت بعــض الجــرائم مــن اختصــاص المحــاكم 
العادـيـة وبعضــها مــن اختصــاص محــاكم خاصــة ، يكــون رفــع اـلـدعوى بجميــع الجــرائم أمــام المحــاكم 

 .لم ينص القانون علي غير ذلك العادية ما 

 ملا كان ذلك
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أما وأن تقوم بإحالة األوراق إيل حمكمة اجلنايات دون توافر مثة دالئـل جديـة أو 

 تهام املنسوب للمتهم فإن ذلك يعيب أمر اإلحالة بالبطالنكافية علي صحة اال

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 

�3
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

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

قائما في أوراق إليه وأن يكون دليلها فيما انتهت إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا 

فإذا استند الحكم من أوراق الدعوى ، أسس صحيحة في األحكام يجب أن تبني علي الدعوى ، 

إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيبا ال بتناؤه علي أساس فاسد 

 ابتداعا للوقائع فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبربحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 .وانتزاعا لها من الخيال 

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (
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 وكذلك قضي بأن 
ل�����ون��ن�א	,	ل����<��אJא��א	&(��ق�א>
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 )٢٧٦ س ٢ مجموعة القواعد ج ٢١/١٢/١٩٣١الطعن رقم (

 وأيضا قضت حمكمة النقض بان 

ـه المــادة   ـة عـلـي خــالف مــا تقضــي ـب ـدعوى الجنائـي إقامــة اـل

 إجـــراءات جنائيـــة ، أثـــره انعـــدام اتصـــال المحكمـــة بهـــا ، ٢١٤
ء وـجـــوب أن يقتصــــر حـكـــم المحكـمـــة االـســـتنئافية عـلـــي القضــــا

بــبطالن الحكــم المســتأنف وعــدم قبــول الــدعوى ، تعلــق بطــالن 

 .الحكم لهذا السبب بالنظام العام 
 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠طعن رقم ال(

  ملا كان ذلك
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  لاألو الدليل ����
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   الثاني الدليل 
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 إال انه وبعد بضعة ساعات
أمام النيابة العامة بأن المتهم األول لم يكن يحمل ثمة أسلحة قرر 

ٕ، ولم يكن له ثمة دور في واقعة إطالق األعيرة النارية واحداث 
وقرر صراحة بأنه ال يعلم مطلق األعيرة .. ٕإصابته واصابة والده 

كما قرر .. هم األول أم الثاني أم غيرهما النارية وعما إذا كان المت

وأنه سمع فقط من .. بأنه لم يشاهد السالح المستعمل في الواقعة 

 .الناس أن محدث إصابة والده هو المتهم الثاني 

 وعقب مساع النيابة ألقوال النجل الثاني .. هذا 

 )؟؟؟؟؟بتاريخ  (؟؟؟؟؟/ للمجني عليه 

  وما بعدها من التحقيقات ٣٩ص 
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 ع ذلك وم
أنه قد وجه االتهام .. فإنه لم يثبت في تعدد أقواله التي أدلي بها 

للمتهم األول أو زعم بأنه اشترك في واقعة إطالق األعيرة النارية 

أو أنه من أمر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة .. عليه أو علي والده 

لوحيد ا(وهو األمر الذي يجزم بزوره وبهتان أقوال الشاهد الثالث .. 

 ".أضرب يا ولد " الذي زعم بأن المتهم األول قرر للثاني بعبارة 

  الرابع الدليل 

KD�,�2+אل�א��H3א 	4��&F��/؟؟؟؟؟/�زو)��א5�67!�&�(؟؟؟؟؟�(
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�D2ول�cא� ��<ن�א#	�� &=9�z'1��fL':��� �F>��?�$%�mI	T
��وزو)� �!�� .!5� �T��א�' KM5cא� �NU;ق �وא2"� A� �q9א

�א���bود��[��Kزو)��وD/Uא��t�	��U�..ع��<ن�D:���t%
�jא�+א2"��،�وS$א�%!&�O:���.FY�א���	�3א#
��D2ول�cא���	א#

ن�
�ز���5&�	���D% T�"3دא='
�"���Y�א�DS��.؟؟؟؟؟�/�א�

  اخلامس الدليل 
� E����א	 ���4�
� �א	���א� 5)�
�א	� ����)&� �*ن /� #�+د�(؟؟؟؟؟

�
�א	�א ��
7Mא� 
�#���وא	�()�� �א	&�	� �א	�وמ ��� �+��)�� ��

� �؟؟؟؟؟(		وא��4 �א	�&3מ�) 
 ن� �א	ز!מ �	>� ���#>� ��7� �&و�د 	מ

��Eא	وא���4&��
����א	�7 �א;ول�+و��ن�(�ض�*و�*�� 
ل�*����..


1�ض�'(&�3(� (�J��	&ن��� �3
��ن�א�& 
�ن�א	�&3מ�א	�7���+و

�1%���%&,د�����د�,�طوش�.�

 وبعد أكثر من عام .. هذا 

  مت التحقيق ؟؟؟؟؟ بتاريخ وحتديدا

 مع الضابط املذكور أمام النيابة فلم يشر 

ـمــن قرـيــب أو بعـيــد إـلــي الـقــول ـبــأن الـمــتهم 
بـل أنـه .. األول كان له ثمة دور في الواقعة 

) ٥٠٠ص (بســـؤاله بشـــكل مباشـــر وصـــريح 
عــن دور المــتهم األول ـقـرر بأـنـه ـكـان واـقـف 

أثنـاء المـشـاجرة ـثـم ـعـاد إـلـي المخـبـز الـخـاص 
 .ثم قام األهالي بإدخاله إلي مسكنه  .. به
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  ؟؟؟؟؟وحيث أنه بتاريخ .. هذا 

 مت التحقيق مع الضابط أمام النيابة مرة أخري 

 وسؤاله علي حنو مباشر 
��	����ن�!&�����)&���7�$���<ذא��ن��د�* �د���!�� ..�����

�א	�%ط��� �א	&(�$ 
4د� ����)&� ���� �	מ ���و* �1�	�
� א	��
ط

� �؟؟؟؟؟ 8���&
� �ذ	� �و�Oמ �א	#�+د�.. =���� ��
� �&3���وא �(�ل


 ن�א	�&3מ�א;ول�+و��ن�*���)�
�	�,�	��1		(����(؟؟؟؟؟�/�א	�7	�5

��Eא	وא���4&��
���3&���(�ز!מ�..�א	�7
�(�K�)'��	ن�ذ 
�

 والسؤال هنا

− �B�B����Y�א�DS�ذא���T+�د>�..Uذא�%ن�
�ز���5&�א�t!w
:&�א# ����؟؟؟؟؟T3��A�¡�I�א.��

�¡�2��A+א�&��
م� −I�د>�א�+T��� ذאt!w� B�Bن��%� وUذא
���T؟؟؟؟؟؟	���
 .א�'����א�"

ل� −/�B�B���+%$#א�&t5ز�
�¡��<ن�I�א�א$S��!5�)�%و
���"�D؟؟؟؟؟�T3��&tY��&n3א(Uم�D"��32��D2�&F+%. 

�ز��t5&�א#��$%+���/��ل� −��
��B����.���U�¡���I�א�Q���+:�)���%و
����D2�VT3�¬د�א+��
�؟؟�}�����������w%+ن�%��wא�P�?�3وא�ذOFא�

�؟؟IT��&	(وزو�t�:א5�67!�&�ذא�.!�. 

 لعل ما تقدم 
���	4دא	��א	�(���*ن�א;�وאل�א	&��*د	��
��3א	��
ط������
7�

�و*�وא	�� �&���)&� �و&��+ض �א	(���� :	�,&� �؟؟؟؟؟ 8���&



����%&و��Eאط�א(�3���
�.א	%�

�� �S$א �א�$.. �=F�� �אcد�� �و
��V;ل�®!� 3%� ..�fL'#وא�Q "�ل�אt5ل��;��V

��+
cא��n1Nم�..و+ Tن���Q�B	,#א�V
�&F>��D% :�b�وא�"j��"�jO:א��+¥�&!a'���wD��
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 	3t5�Q1>�؟�A��5!.�
,	 1!��وT�Z�+S`אل�9�.I :�D2��h3(�!�;	2אد����
�ذא�w)��

��"Dم����Bذ�?'� T�?,t	�א�(�<D���+S��1O:ن�א�O��..0!��D w�<3p	'T�Zو��	5�3t"�א�V
�

�&nو�א�z2,Fא���Y�א� DS��א� &t5ز� 
� �+�:� ��3د &"
�Q�B	,T� 
� +Sو� ،� &:w� s� 3Y%�
��
�H..�א�'����א�"I �1&�،�وאT+�
"&�D5�.!5א���א�����א#+��K32א�	��ED�&�و:�^"	T�
�+Sو

&��U�D',
�+S�sول�cא���	א#�KHא}��

 يف هذا الشأن أن ذلك أن املستقر عليه نقضا 
�����3א	&(����ق��������+�����*ن���(	����אM(�	�������ن���א(��ل�א	&(����ق�،�و*ن�א	�(


���א	�������4ن������������ل���������א	&%�
��
א	��3���،�و��وز�		�&3מ�א	�ط�	

���3*�������3،����]ذא�	��מ�&%��&د��������� ��#
����אJא��א	&(����ق�و<
��دא�Jد��!����>

���ن�	����*��،����
�����J!	����ط	
ن��ط��4ن�*����מ�א	�(�����א	,ط�� ����ن��1%����3*و�

��	�)Mמ�ذא&��>����*���א���א	��ض����א	()�.�

 )٢/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ٢٨٤١الطعن رقم (
 )٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠١١٨الطعن رقم (

.. أن األوراق قد أفصحت عن عدم صحة االتهام املنسوب للمتهم األول : الوجه الثاني 

قصور والعوار الذي شاب قرار اإلحالة يف مبا يؤكد ال.. وأنه منبت الصلة عنه 

يثبت يف حقه مثة اشرتاك يف واقعة مل .. تقديم املتهم األول للمحاكمة إذ أنه 

ذلك أن الواقعة ) بفرض أنه ارتكب الواقعة(القتل ، أو اتفاق مع املتهم الثاني 

 ؟؟؟؟؟/ هي جمرد مشاجرة وليده اللحظة واالنفعال الناتج عن قيام اjني عليه 

 ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ ومعه جنليه (ثم مواالته .. بصفع املتهم الثاني علي وجهه 

) إذا صحت الواقعة(ضرب املتهم الثاني ، فمتي وأين سيولد االتفاق ) وأقاربه

 !.وما هو دور وكيفيه اشرتاك املتهم األول فيها ؟

 فإنه ملن اجلدير بالذكر .. بداية 

 ������و�Z:<وU���Q�Tن�
��S��Vא� +א�D5א�����53وא�	"���w�H3א
�Z�b�א��Tوt,�א�����..���`�:�Z�
�������������K32+�#א�y '��א���tOg�H�I2و�."�v+�3ع�א���A(وאز�>�وز�����E3،�و5!.�ذ��?��4��א#



 

 
 

٢٨٠

م���p	F53.����)�:�+א:�3وא��
�������V..�5!�.�ذא��א��'���א��D�TD"�א�Aو��n�I2�A��3� #ن�א�����/
�&F���
O/��

������<*�������&ز��وאز�=�وز��*,��$�،����	��א�מ����ن�א	�
�د�kא;%�%������א	4	מ�א	

��1ذ�<	������������&�<����)����',#��
��&��3،�وא	�4و����O��3&����
>��F,ذ�

�>��(&���ل��������� ����אמMد*�*ن�א��
���1س����ن�*و�����א	������J!	�����،�و(��מ�+��ذא�א	�


�����א	&��1ذ���
�����א	�(����،�و*ن�א	�E��4>��(&�ل�א>%&���.א>%&

 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ال يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، والعقوبـات شخصـية الجرائم 

 .محضه ال تنفيذ إال في نفس من أوقعها القضاء عليه 
 )٢٠/١١/١٩٧٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (

 ويف مقام أخر قضت بأن 
العمـد عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل يتعين علي المحكمة 

ـــا تبــــين األدلــــة علــــي ذلــــك وأن أن تســــتظهر عناصــــر هــــذه المســــاهمة ،  بياـن

وكـان مجـرد وذلـك مـن واقـع الـدعوى وظروفهـا ، يوضحها ويكشف عـن قيامهـا 

بـل فـي المسـئولية الجنائيـة بيـنهم تضـامنا ال يرتب في صحيح القـانون التوافق 
ـم وكــيجعــل كــال مــنهم مســئوال عــن نتيجــة فعلــه المــادي الــذي ارتكبــه  ان الحكــم ـل

فإنـه يكـون في قتـل المجنـي علـيهم أنهم ساهموا في حق المتهمين جميعا يثبت 

 .بذلك مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 
 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 
 مــن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل أن يشــتمل كــل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب 
وسـالمة  حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح مؤداه عليويورد 

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

 .صار إثباتها بالحكم
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 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��א#= �!®� f�1L	و�� Q��א# م�:Zא� ��و�אق .!5� �א��1ن &=F�� ��F+F�א�  ��S� ..�D"�
����`���5ن�א#	���אcول�Y�א�DS�ذ�jوא#"��Rא�+א�د�5!.��,ن�א�O�د�א�`��5אא4	1"

� �א� +ل�א#`5+م �و��	ن�S$א �و�1+��زو� ،� �jא�+א2"�O:5!.�א��.FY�3ض�א/�V
� +S�..
S34د�f�ع�S$א�א#	��وذ�?�
��V;ل�אcد���وא�{אS^�א�,wد�V
�+)&�אcول���.�

 فإنه باستبعاد هذا الزعم 
������	���א�&���7�J�1دو��		�&3מ�א;ول����وא���4<ط6ق�*!����������!	��א	��K�&�

� ��	!� ����א	� �وو��� ��3&
�'>� �	>� �*د$ ���� ��3�	!� /� 
 ���(؟؟؟؟؟� �
����א	 �*ود� ��
%)

�)�אM(�	��!	��,6:�א	(����

  أوال الثابتف 

����fN��&Fن�א#	���� ���EوF�G;4ول���`��و�3ز����cא
� t��!5�675!.�א�� !N��T�� �,T�&F��Q	5�Q�B!�&�ذ�?�..

� �א�,1"^ V4� &d+!1�� �א�'�3pF..�Eא G;,�א� ��ن �א#"!+م V
و
)��'�9�E+2�j/	��)��א�=3د�א�N3+ش–g!.�א��.�U�&(]

�&'
�.,T	���Lא4	�Dא
&�وא�N;ق�

  ثانيا تثب كما �

�: Dم�� 
�:<%�Dא�5!.� ..�&��U�&(+:����
�ن�א�'����א�"w)�.�Uو��
.FY�א���	א#�(�E�F�G;43אز�/Uو���Kز�Ow(�..����א:�م�[�

�G;4دون��Q	 �א� ��و �T�F� KM5ق��;NU�A��q9א� D2ن�+OT
��E؟F).53��א��RLא� 3T3 	�� �و�ن�א�+א�د t�4Z� �ن�א�67)

3���.!5�A+:� 
N3��f!N�V+ش5!�&�VL1��� ���U�� (�)�Ow
�G;4ش�دون�+N3א��f!L�4)3دw(؟.�

�
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  ثالثا وثبت هذا �

�א#	���� ��ن ��دق 6"{� ��و ،� G;4� �و)+د �3wض .!5� و/	�

&�S�A$>�א�+א2"��D���Eوא4	F�G;4�&TD�ن�%�.FY�א�..�D w

�G;,�א�Q	4وא�&'O,
�.�U�&(+:�D2�&F���%��32�9��w+د�א��1
	"Tل�`F���� t��!5�675!.�א� &��ED� ..��B��Q"wא�=3ض��

� �א#	���..ذ�? X~� �א#`5+م G;,�א� �S$א ��<ن D% T� &F�w
5;��2�&��#	���אcول��Zو�.FY�א�

 )صحته بفرض( ذلك علي أدل وليس 

� �T3B	�א� ¡�v� ��2+אل V
)� R� '�א� �؟؟؟؟؟/ 
م�)�� �32� E$�א
�I �א�<$S�Aא�3ز��G;,�ن�א>���
��t!���+!s	���א�'����א�"

�.FY�ذ�?(א��B��א�=3ض�� ���twא4	3tא� (�RT��;��z1YT� &F�w
�&
�א4	�Dא �א#`5+م G;,�א�?�$�� �אcول �א#	�� �!�� عL Fא

�.�Aא�+א2"��

  رابعا ثبت وأيضا 

�<$S�A� �q�T� �	/� �אcول ��	t!�� �wدא� ��� �و)+د אD"Fאم
� �א�+א2"� ..��
;%�Kد�
�و K3(�
��ن�:O+ن� ��^�א�D":�Z�bو

�t�'���� �4��'�lv�Zو��w;��Z�^��9�..��O"�5!.�א�Q�
� t�"t�� �وא��Dא�2 نw3"�א� ن%� D w)د+���א� D%�� t1,/�..� (

�
� �;�� E3��� K�+�� ��!+א2"� ��<ن D% T� E$�א� 3
cא� +Sو
�� � B!���=��#����
�3א�/��A��	d3wو���
א5	' 	��א�'����א�"

�.א�+א��2
 وحيث أنتفي أي دليل علي اشتراك المتهم األول في الواقعة ، ولم يثبت ..لما كان ذلك  

لذلك فقد تواترت أحكام .. إتيان هذا المتهم لثمه فعل يمثل مساهمه أو اشتراك في الواقعة 

 النقض علي أن 
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�>��%�� ل�<��>�!��ن�,ط�����א	#,'����،�و!	���������� �%���نMون�*ن�א�א;'��ل������א	����

�3�)������א	�����
�Mدא���א	,ط �א	�ذ$����������א	�(���*ن�&
�ن�����دو

����א	&�������������������&�
��ن�,ط����وא	���

ل��ن�א	�&��3ن�!	��(د=�و!���6א	%�

����������������������د�<	���א	�د	�ل�א	1&�%<�
���!	����*و�و��&����
��א	��'>�Jد��7%وא)

و����ن�א;�و��א	1�����א	
(&���و<�>���ن�א	(�מ����������������	��
�'Mא�E
א	�
�ن�	%

 .��'�א�

 )١٣/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٢٩ ق لسنة ٥٣الطعن رقم (
 )٧/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٣ لسنة ٤٨الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 

��
"�3ض�3�TUאد>�����������#�A�H�4+א�G+v+��^1T���&�wن�+"L#א��Oeن�אن�ذ�?�،�و%%
��������������������D�25'+ن�،�و�L�א���w�2�b��ل�א"wcא���S
�V5��+1Y�د���אc�<34د�A5+¦��و�D�א2"���א+�

����Zم�א��2�.!5�Q�DTدون��ن����Fدא����،���'�����t�wق��=:�����DS�9+א�V�5�&�1�4��A�)��OTذ���U
�������&�
� ��m93T�
ق��و�T+�د�=:Zא�א$S����������������"2ن�א�+א����A3א����ن�א�OT���Oe+ن�2�w�����V�
�،�و

ن����������������������������Aو����w�z�"2و�b��3و��א�p�وא���h3iن�א�%���&���f� B	:��Fא#,	+)��1�!" +������
�����:�ED
�&�w�^1T��w%�F����+1Y�د���א��.�U�Eد 
�������tOא������z�"'	2א��t%��"2א+!��<D�T>

�&I F�R(+T�{�1�"
��1w.�
 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 

����دون������N+���(%و%���������ن��������	�Oמ�&���������������ن�א	�������*ن�א>#���&�א�������א	

7
و&��*ن�&ون�א	�(������د�א!&��د��
('�و	����ن�����������������	��1��N�و:���א>%&د>ل�
��3!	���،�و�


���0*ن�&�ون������������������א	د!و�Lو�6
%�&��3و	��3*ن�&%&���!��د&���3ن����א�ن�א	(��ل�،�<�>�*
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٢٨٤

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا  قصرت المحكمة اإذ

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا ـمـة القـتـل والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جري

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

 للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال وذلك لوحدة الواقعة المسندة نيالطاعن الثا
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

وأن تـبـين األدـلـة كمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي ح
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

 وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينأورده الحكم 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ئي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـا

وألن مجـرد التوافـق ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 
بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن  ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –ه نتيجة فعله الذي ارتكب
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

اشـرتاك املـتهم وفضال عن انتفاء مثة دليل أو حىت قرينة علي .. هذا 

األول يف الواقعة وانعدام وجود مثة مظاهر أو شواهد علـي االشـرتاك 

فإنه قد انعدم الدليل علي وجود مثة اتفاق مجع بني املـتهم األول .. 

 ) .بفرض صحتها(والثاني علي ارتكاب الواقعة 
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 فعلي فرض صحة ما تقدم فإنه يتضح ظاهرا

 عدم وجود مثة اتفاق فيما بني املتهمان 

 يف ظل وصف الواقعة علي النحو املتقدم

 فمتي وأين وكيف كان سيتم ذلك االتفاق 
مما ) رحاله كحال سبق اإلصرا(الذي يجب أن يتم بهدوء وروية وبعيدا عن ثورة الغضب �

وهو ماال ينطبق تماما علي .. ٕينبئ عن إرادة متحدة علي إتيان فعل معين واحداث نتيجة معينة 

حيث أن تهجم ) حتى مع فرض صحتها حسبما وردت علي لسان الشهود(الواقعة الراهنة 

علي المخبز ملك المتهم األول ، .. ونجليه وأقاربه نساءا ورجاال .. ؟؟؟؟؟ / المجني عليه 

هم عليه بالسب والقذف وتوجيه التهم الباطلة ثم صفع المتهم الثاني علي وجهه ثم وتعدي

وهو األمر الذي أثار حفيظة المتهم الثاني وتملكته ثورة عارمة من .. إشباعه ضربا وركال 

.. يرتكب الواقعة دفاعا عن نفسه ووالده وأموالهما ) علي فرض صحة ذلك(الغضب جعلته 

ذلك أن القول بهذا االتفاق أمر مستحيل .. علي ذلك مع المتهم األول دونما أي اتفاق مسبق 

 .التصور 

 وهو األمر الذي يؤكد يقينا 
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 وهو عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه
عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد تعين علي المحكمـة ي



 

 
 

٢٨٦

بيانا يوضـحها ، وأن تبين األدلة علي ذلك أن تستظهر عناصر هذه المساهمة 

 ال وكـان مجـرد التوافـقا ، وذلك مـن واقـع الـدعوى وظروفهـويكشف عن قيامها 
بـل يجعـل كـال فـي المسـئولية الجنائيـة بيـنهم تضـامنا يرتب في صـحيح القـانون 

فـي حـق وكـان الحكـم لـم يثبـت منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه 
فإنـه يكـون بـذلك مشـوبا فـي قتـل المجنـي علـيهم أنهـم سـاهموا المتهمين جميعـا 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 
 )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 تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صح

 .صار إثباتها بالحكم 

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

فإن الثابت من خالل أوراق االتهام املاثل أن هناك يقينا متهم أو   :ثالثالوجه ال

غري من أقيمت عليهم الدعوى اجلنائية احلالية ، وهو ما .. متهمون آخرون 

توجب إقامة الدعوى عليهم وإحالة األوراق إيل النيابة العامة للتحقيق يف يس

ذلك والتحري عنهم وفقا للباب الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات 

وذلك ملعاجلة القصور الشديد الذي عاب حتقيقات النيابة العامة يف .. اجلنائية 

 حالة اiني عليه األول شأن عدم حتقيق واقعة اإلهمال الطبي اجلسيم يف

مبا يقطع بتغيري مسار .. والتي هي السبب احلقيقي يف وفاته إيل رمحة اهللا 

 .هذا االتهام برمته 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ١١فقد نصت املادة 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها



 

 
 

٢٨٧

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .نون هذا القا

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق وللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 

وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا لمستشـــارين اـلــذين ـقــرروا إقامـــة اـلــدعوى ، وال يجـــوز أن يشـــترك ـفــي الحكـــم فيهـــا أحـــد اأـخــري ، 

ارتباطـا ال يقبـل وكانت مرتبطة مع الـدعوى الجديـدة في الدعوى األصلية كانت المحكمة لم تفصل 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
اكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب االتهـام والمحاألصل هو الفصل بين سلطتي 

 مـن قـانون ١١أن تحاط بها المحاكمات الجنائيـة ، إال أنـه أجيـز بمقتضـي المـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته لمحكمـة الجنايـات 

وهي بصدد الـدعوى المعروضـة .. المصلحة العليا والعتبارات قدرها المشرع نفسه 

أن تـقـــيم اـلـــدعوى الجنائـيـــة عــــن جناـيـــة أو جنحــــة مرتبطــــة بالتهـمـــة . .عليـهـــا 

المعروضـــة عليـهــا ، وال يترـتــب عـلــي اـســتعمال ـهــذا الـحــق غـيــر تحرـيــك اـلــدعوى 

الجنائـيــة أـمــام ســـلطة التحقـيــق أو أـمــام المستشـــار المـنــدوب لتحقيقـهــا ـمــن ـبــين 

 حريـة أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئـذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق

ٕالتصـــرف ـفــي األوراق حـســبما يـتــراءى لـهــا ، واذا كاـنــت المحكـمــة ـلــم تفصـــل ـفــي 
 وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطـا ال – حين التصدي –الدعوى األصلية 

وجـب إحالـة القضـية كلـهـا إلـي محكمـة أخـري ، بمعنـي أنـه يـجـب .. يقبـل التجزئـة 

تصرف في الدعوى الجديدة التـي علي المحكمة تأجيل الدعوى األصلية حتى يتم ال

 .تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ق جلسة  ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
/ المرحوم( التي آلت إليها حالة المجني عليه األول للنتيجة باألوراق أن وكان الثابت 
أسباب ومقدمات تختلف تماما عن واقعة إحداث .. من حدوث الوفاة إلي رحمة اهللا ) ؟؟؟؟؟

اء صلة المتهم الثاني انتفقبل التحدث في إثبات وهو األمر الذي يستوجب علينا .. إصابته 
.. لينا عنجد لزاما  ..؟؟؟؟؟ / المجني عليه وبإحداث إصابة بالواقعة وبإطالق األعيرة النارية 

وما آلت إليه حالته من .. إثبات انقطاع عالقة السببية فيما بين حدوث اإلصابة بالمجني عليه 

 .حدوث الوفاة بعد عدة أيام 

 قض أن ذلك أن املتواتر عليه يف قضاء الن
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
 )١٢/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٠٥٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أ والضرر أو عدم من المقرر أن تقدير توافر رابطه السببية بين الخط

توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيه محكمة الموضوع 

 .مادام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل ثابت باألوراق 



 

 
 

٢٨٩

 )٢١/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٢٣٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
انقطاع علي ديد من األدلة العأنها تضمنت من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

إذ ..  ، وبين واقعة حدوث الوفاةالمجني عليه بالعيار الناري واقعة إصابة ما بين عالقة السببية 
أي حوالي يومين ) اثنين وخمسون ساعة تقريبا( ساعة كاملة ٥٢حوالي تخللت هاتين الواقعتين 

واقعة (بين الواقعتين القة السببية القاطعة لع األحداثحدثت العديد من وفي هذه الفترة .. ونصف 
وهو ما يؤكد أن حدوث الوفاة كانت ألسباب أخري خالف اإلصابة ، وواقعة الوفاة إلي رحمة اهللا ، 

 :وهو ما يتضح من خالل األدلة اآلتية .. ) أيا كان محدثها(إصابته بالطلق الناري 

 ألول دليل اال

..  صباحا ٨٫٣٠دثت بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة فإن الثابت باألوراق أن الواقعة ح.. بداية 

مت إطالقـه عليـه يف هـذا .. ؟؟؟؟؟ / أي أن العيار الناري الذي أصـاب اjنـي عليـه 

 ) . صباحا٨٫٣٠(التوقيت 

 ومع ذلك 
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  أي أن اjني عليه ظل خارج املستشفي

  وخارج العناية املركزة ما يزيد عن سبع ساعات كاملة
وماذا تم ! طوال هذه المدة التي الشك طويلة جدا ؟لمجني عليه أين كان ا.. فالسؤال هنا  

وهل ظل طوال سبع ساعات ملقي ! ة أو غير طبية خالل هذه المدة ؟من تصرفات طبيمعه 

سواء ب؟؟؟؟؟ ( أم تم نقله علي الفور ولكن لم يتم استقباله !ولم يتم نقله إلي مستشفي ؟بالشارع 
وما هي ! هل بمستشفي ؟؟؟؟؟ أم غيرها ؟ين كان هذا االستقبال فإٔواذا تم استقباله ! ؟) أو غيرها

 !التي تعاطاها أو تم إعطائها له خالل كل هذه الفترة ؟اإلجراءات واإلسعافات والعقاقير واألدوية 
 عشرين كيلو مترالتي تبعد عن منطقة ؟؟؟؟؟ أكثر من ولماذا تم اختيار مستشفي ؟؟؟؟؟ 



 

 
 

٢٩٠

النقل كان بسيارة مالكي وليس سيارة اعة ونصف ؟؟ السيما وأن ويستغرق النقل إليها أكثر من س

 ) .حسبما قرر نجل المجني عليه والشهود(إسعاف 

 لعل مجاع ما تقدم 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
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٢٩١

 ثاني لدليل اال

) استشـاري رعايـة احلـوادث مبستشـفي ؟؟؟؟؟ (؟؟؟؟؟ / أنه باستقراء أقوال الدكتور 

 أنه قد اقر بأنه يف ذات اليوم الذي دلـف فيـه اjنـي عليـه إيل املستشـفي يتضح

مت علي الفور عمل عمليـه جراحيـة استكشـافية يف الـبطن )  عصرا٤؟؟؟؟؟ الساعة (

 والعودة علي العناية املركزة.. ثم مت اإلغالق 

  مساء ١٢ الساعة ؟؟؟؟؟م بتاريخ ث

ماذا أليست ل(تم عمل عملية جراحية استكشافية ثانية  

 .ثم تم اإلغالق والعودة إلي العناية المركزة ) األولي كافية؟؟
 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك 

أن بعد هاتين العمليتين الجراحيتين الغرض منهما استكشاف ما يعاني 

بطنه أي أجسام معدنية أو غير معدنية منه المريض وما إذا كان داخل 

ومن المؤكد أن .. الذي أطلق عليه ) الخرطوش(جراء الطلق الناري 

األطباء القائمين علي هاتين العمليتين قد تأكدوا يقينا من خلو بطن 

وبذلك .. المجني عليه من ثمة شظايا أو أجسام معدينة أو رشات 

 .ٕيكونوا قد أدوا واجبهم المهني والطبي بكل أمانه واخالص 

 أما وان يتم اكتشاف عكس ذلك متاما 

  رير مصلحة الطب الشرعيمن خالل تق
بصفحته الثالثة أنه قد وجد داخل ) األولي(حيث أورد الطب الشرعي في هذا التقرير  

 .جسم المجني عليه 

 مــــم ، ٣أجســــام معدنيــــة شــــبة دائريــــة الشــــكل بقطــــر حــــوالي  

فـقــام باســـتخراجها وتحريزهـــا عـلــي ذمـــة .. ورشـــات منتشـــرة ـبــالبطن 

 .القضية 
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 ورغم إجراء عمليتني استكشافيتني 
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 من أن الوفاة ) املبتور سنده(ثم يتم الزعم 

 تعزي حلدوث هبوط بالدورة الدموية
 � J�#
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 وهو األمر الذي يؤكد 
أن ثمة خطأ طبي جسيم واضح في حق األطباء الذين أجروا عمليات االستكشاف  

وعدم توصلهم إلي وجود أجسام معدنية ورشات داخل جسده تقطع في أوصاله .. للمجني عليه 

بسبب هذا الخطأ .. يمزق أحشائه وتلوث دمائه مما تسبب في النهاية في وفاة المجني عليه و

المهني الطبي وليس بسبب الطلق الناري فإذا كان قد تم الكشف عن تلك األجسام بجسده 

وبذلك تنقطع وبحق عالقة السببية بين .. واستخراجها ما آلت النتيجة بالمجني عليه إلي الوفاة 

 :ابة المجني عليه وبين وفاته إلي رحمة اهللا تعالي وهو ما يترتب عليه أمرين إحداث إص
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٢٩٣

 وهو األمر الذي يؤكد ومبا ال يدع جماال للشك 
 بما يجعل هذا .. علي سند صحيح من الواقع واألوراق والقانون جاء .. أن الدفع الراهن  

 .الدفع جديرا بالقبول واالستجابة 

ويف ذات سياق الوجه السابق ، فإن الثابت بـاألوراق أن النيابـة العامـة : الرابع الوجه 

  ؟؟؟؟؟(قصرت يف حتقيق الواقعة التي أسفرت عن وجود شخصني آخرين همـا قد 

مالن السالح الناري ويطلقان األعرية النارية منه ، وقـد تعـددت وكانا حي) ؟؟؟؟؟، 

األدلة علي ذلك ، مبا كان يستوجب اسـتدعائهما والتحقيـق معهمـا والتحـري 

يسفر أن إصابة اjني عليهمـا قد حول مدي اشرتاكهما يف الواقعة ، لعل ذلك 

لـذي كـان مـن األمـر اكانت من أعرية نارية أطلقها سالفي الذكر ، ) أو أحدهما(

 . الدعوى شانه أن يتغري وجه الرأي يف

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

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

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

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

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

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك
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 وهو ما كان يستوجب
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  ثانيا ثبت ماك 
��������	!����
���א	�����������4/��ن�,6ل�*�وאل�א	����؟؟؟؟؟�
&(�������א	

��א	��&3מ���������)٣/١١ص��(
&����8؟؟؟؟؟������Lد�M�
��

4د���א#&���*�

�����������<ط6ق�*!�������������..�א	�7���و&د,ل�א	��س�	1ض�א	�#��%


&��*(دא+�����و����د������(�'*�(��������*��و!��د�����3ض�و��د������..��و�

�$�������4
��
وא���>��4	�מ���ن�א	����מ�
�]ط6ق�+�ذ=�������..�وא	د=��'�

�.א;!����!	���و!	��وא	د=�

 كما قرر صراحة 

خمسة أمتار ) اللي بتضرب نار(ان بينه وبين الناس بأنه ك�
 .تقريبا 
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٢٩٦

 : وجه اخلامس ال

فـإن األوراق .. فإنه علي الفرض اجلديل بصحة نسبة هذا االتهام للمـتهم الثـاني 

واحلفـاظ ) صاحب السبعني عـام(اية نفسه  ومحاية والده أسفرت عن أن ضرورة وق

الفـارع (أجلأته إيل ارتكاب هذه الواقعة حيـال اjنـي عليـه األول .. علي أمواهلما 

وهـو مـا .. وبـاقي أهليـتهم )  عـام٢١ عـام ، ٢٣(وجنليه الشابني ) الطول والبنية

ـلـده وـعـن جيعـل اـملـتهم الثـاني يقيـنـا يف حالـة دـفـاع ـشـرعي عـن نفـسـه وعـن وا

 .أمواهلما ومن ثم فال عقاب عليه 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن  غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 . منعه بطريقة أخري إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
 .ي يرتبط بها ينشأ عنها هذا الحق والقيود الت

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون

فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم  لـرد أي وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي ال يشــترطاألصــل أنــه 
 يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع بلالنفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي



 

 
 

٢٩٧

خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 
 .التخوف أسباب معقولة 

 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣لطعن رقم ا(

 وقضي كذلك بأن 

 �ED�����?,t	�א�Rr�b����5א+v+#ع�א+wD�א�V
�&F��.53�ع�א�wD�א�A�Q�cא
��n�zFא�+2%� �U�ZUذא ،�y '�א��tOgم�
��K3
�cول��:��Uز�+��Zع�و+v+#א��tOg

!5� ��Oeدא����$א:����	�Y�א�m93:� �א� F+ن��و &w35� t%�.53�ع�א�wD�א� ��/�f� ��.
��
� �.�

 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أوراق االتهام  والمفاهيم القانونية الثابتة علي واقعات ومدونات وبتطبيق جملة األصول 

 كان في حالة  أن المتهم الثانيتوافر العديد من الحقائق القاطعة علييتضح وبجالء .. الماثل 
تمثل في هجوم ..  من خطر داهم علي حياتهما وأموالهما وقاية نفسه وأبيه وأموالهماضرورة 

المخبز ملك المتهم علي  وأهليهم .. ؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟/  ونجليه ، ؟؟؟؟؟/ المجني عليه األول 
 :ما يلي ومن ضمن هذه الحقائق .. وعلي المتهمان بغية الفتك بهما األول 

 احلقيقة األويل 
 � �א	���4 �
����א	 �א%&���4<	�3מ �א	ذ�ن ��وא����א	#3ود �!	����ض�'(� ��*� �]ن�..

���!	���א;ول���	���א	�ذو��ن�!	��א;�ل(���34מ�*��وא����<���ع�!	��*ن�א	��)�و���4

��د�&3��وא�!	��א	�&3מ�א;ول����א	�,
ز�א	��	و��	�� ��א	,..�
�����&
O�دמ�!�J�!د�

ز�

��س�		�..�J%ودא	%وق�א	د��ق����א	א���

�.و*�����وמ�

 ومن ثم يتضح 
كانا داخل المخبز الخاص بهما ، ) المتهم الثاني(أن المتهم األول ونجله 

بل علي .. ولم يذهبا إلي ثمة شخص لالعتداء عليه بالقول أو بالفعل 

م ، من تمت مهاجمتهم في مكانهم وملكه) أي المتهمين(فهما .. العكس 

وتم االعتداء عليهما بالسب والشتم واالتهام بسرقة الدقيق وبيعه في 



 

 
 

٢٩٨

 .السوق السوداء 
�E%)س�+ذא���	�

..  األول قيلت وصدرت من المجني عليه عدة عبارات بل وردت علي لسان الشهود 
 لمتهم  واالتهامات التي كالها لعند حد االعتداء اللفظي أن تنتهي الواقعة لم يكن ينتويتوضح أنه 

  : حيث قال..األول 

 ".هناخد عيش غصب عنك "  −

 " .هتديها عيش غصب عنك "  −

 ".الدقيق والعيش من حق الناس"  −
 ����V
�T	��mIن�א5�67!�&�و���&�و�S!���..�وSMdو��א��و
S���!®�V$>�א�"1

TD�	�א�D/�D'5�.�	'	4� ن�و��:�VOא�+א2"�t�	#א�f/�A�Mא�� �T'	+وא ��Dو���F+OT+א
�D�5+�א�.. /Z�mI	�4�
T	���وو)�	���5!.�¥+�d�3�®��א#�1`�وא��
�.�U1+א�S>:�Q�.�

احلقيقة الثانية  
�N�=���('��;و�אق�א>&�3מ�א	�א+ن��&��K*ن�א	0	
��وא	�و��وא	1&و����� �J��	[
���[�

���!	���و*و>د=����Eא	�����������������:وذ	��*ن�א	�7
��..�+ذ=�א	وא���4

3:��Yi	&�..�؟؟؟؟؟�/��ن�א5�67!�&�אcول� −['
ل�/��
�و�=	&�א�'����א�"t1,/و
� �א·�5!�&(%ن�.. �°�� �s	!��و�E+2א�1'��) ،� ��؟���0א�L+ل� ..�Aن�%� &F�� t%

K+	=�وא�K+ �א�Qt	O
�Q(��&F��E��<3t5�V
��'�,tא�. 
− � R,Bw� �S$א ���� ..� R�1L�א� D�,�א� 32�� Q�� /� �(؟؟؟؟؟��א�K`%3#א4	 �T�א�"' E
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�.F"T�VOT���&Fو��،�� 
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٢٩٩

− $Sو��H.9�Q%����א��..�<�,Tא5�67!�&�و�^h�.!5ن�Ow�..ن�"T��A�^�9
t��19�tSD/���/1!�0(؟؟؟؟؟�Tم٢٣و5��(�.FY�1!�0(؟؟؟؟؟�/�وאTم٢١ون�)�..��5"	t	T

�t�Fو5'=+א�t�	2���Q
%�Aو�KD�(��B��. 
− � �א#'`ل H,F� K3� #א� A� #	�t^و%ن�� Q�cא� A� V��qT� �`���5(א�;:.

V�� �א�{ ���� t�Iw�� �وא�=	?�) ED"	�א� A� ��;q9א� �א4Z	D"אد ��� .!5� V%و
�&�#	�U�^tذא���T ���$�?�א5�67!�&�و���. 
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�
��
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 .��MNOא�$
�!�Lو#
�3
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� tS
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�و�א�Hא#	����¤T3(�t�F>32א����t�Fو��.. 

�زt5+א�t%�KMiذ�?�37د�5;��2א�QS. 

 ملا كان مجاع ما تقدم ويف نظره إيل اجلانب األخر 

 رجل كهل يتجاوز عمره /فنجد األول .. المتهمان  

عندما تم دفعه ووقع علي األرض لم يستطع (السبعين عاما 

في الثالثينات من عمره ولكن / والثاني ) النهوض مرة أخري

 .وبمفرده تماما .. ضعيف البنية 
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�� ���V
�و ..�D(و�.FY�א� ��ن�א#	�� م:� H;و�� 3Sא[�.BITم�D :� 
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احلقيقة الثالثة  

�%&��א�J*�وאل�א	�د!و ����وא	#�+د��ن�*+	��3(؟؟؟؟؟/�* ���*���'�א(��
 ن�)*�K�&�

��	���و ��	!� ����א	� ..� �א	�&��3ن �	!� 3��وא&� ��3
� �א	,�ص �א	�,
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� ���6�א
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� ��	!� ����א	� و��מ
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��א	د��ق��
�وא	#&מ�وא>&�3מ�
�	%����و �(و�..�������د!��א	�&3מ�א	�7

����	وא	د=�������+Mن�א!�:	�
���	!����
������'(ش�د"��ط�	
��א	�
و����א�ل�*�="��

 كان من اjني عليه األول فما 

 .إال أن صفع المتهم الثاني علي وجهه
 ��TאD1�א�K39א��.S�<$Sن�+O	��..�&
�&�وزو�E��(�&Tא5�67!�&(و�2�����®��


ن�}=3د>�و�5`ل�%�E$�א�.FY�א���	3ج�5!.�א#iوא�j3I���ED"	���..�<3Lvא�
�+Sو
,=F�V5ع�wD�+)&�#'`�&..�&�¥+�א	א��V
�&��U�j+,'
�+S�
��B3ض��w�.!5�)�&(א#+א
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� f!Nو�� ..�z��>w

+5D#؟؟؟؟؟�/��א�..�Tp9�<D"��E3,��א�&
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;/ 	&�و�V5�<`�a"	��?�وذ
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�א(�+Sو�R� '�א��
��א#`5+T3B	�א�¡�v�&��32�/؟؟؟؟؟.�(�

 وهذا كله إن دل 
 يدل علي أن المتهم الثاني كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن والده فإنما 

وحتى عندما ضرب العيار الناري .. ولم يقصد االعتداد علي أحد أو إصابته .. وأموالهما 

 .ابة أحد فقد ضربه علي األرض لعدم إص) .. بفرض ذلك(

 احلقيقة الرابعة 
�ن����(�	��د��ع�#�!��!ن�א	�1س�و!ن�����
 ن�א	�&3מ�א	�7� ��د����Fو�����

�وא	د=�و*�وא	���3 ..�$����V6%	��&מ�(��زO�
���
1�ض�'(��ذ	�(*�(��
���	מ��4&د$�*�<>
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��]ذא�	(�وא�..�����
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ل�א	و%��ل�.�.
��%��&	و��.�����(ق�	��א	د��ع�א	#�!��!ن�

  يقطع يقينيا بأن.. لعل مجاع ما تقدم 

  املتهم الثاني كان يف حالة دفاع شرعي
ذ	��..�و>���ن�א	�ول�
 $�(�ل��ن�א;(وאل�
 ن�א	�&3מ��د�&��وز�(د�א	د��ع�א	#�!��

�
��	��و*�������!	���א;ول�و*�
��K		�&3מ�و����	(ق�א	د��ع�*ن�א;��4ل�א	&��*&�+��א	�&�


��+ذא�א	41ل�<	��(א	#�!���د�א>!&دא�J	د�����د�&'ل�<	��א	�&ل�%��)�.!	����ض�

  من قانون العقوبات أن ٤٤٩وذلك حيث أن املقرر يف املادة 
حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يجوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كان مقصودا به دفـع �

  :أحد األمور اآلتية

�Z:��و��א#+�&'
��D�V
��+�	T�Q"w�...........�
�F��:��K+ �ن��,FU35ض��?	Sو���S3%�K�3
ن�א�:U.�
�Y�ن�א:��,FU��L	�.�

  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
حق الدفاع الشرعي عن المال ال يجوز أن يبيح القتل العمـد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع  

 :أحد األمور اآلتية 

�Zو��:�j	O�א�א$S�V
�.FY�א�jل�א�A��'�1#א�1"wcא�V
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'&�א#+��:��א�"��Dن����+�	T�Q"w..........�

 ملا كان ذلك 
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ز��	3מ�Fو+و�����.�

 وجه السادس ال

عامة قد أفسـد يف االسـتدالل حينمـا أورد بـأن أن أمر اإلحالة الصادر من النيابة ال

جرمية القتل املنسوبة بهتانا إيل املتهم الثاني مقرتنة جبرمية أخري هي الشروع 

إذ أن األوراق قد خلت من مثة دليـل علـي انعقـاد هـذا الوصـف علـي .. يف القتل 

بعض الذي يزعم إصابته بـ.. ؟؟؟؟؟ / االعتداء املنسوب للمتهم حيال اjني عليه 

 الشظايا يف وجه القدم اليسري 

 حيث قضت حمكمة النقض املوقرة بأن 

�������������������Hא+�	Fא�.�S���������'���F+F2�`��t	:�&��w3وع��
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�ن����w،����pB!�א�<D����ن�و+��O:�D��2�Q��	 �א�����Fن���H��I2�&���!5�3 	��,#ن�אאcول�و�!��&�،�وUذ�%��
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n.�א���ص��������'iא�D����3Sא��)�����א���D��:�bل���,T�����&���!5	�3�pא� ��p#د�����وאc3אد�אT�
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�OT�&F+ن�w�،�&'5�)�O:و.�

 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥الطعن رقم (

  ذلك كان ملا 

 أوراق هذه اجلناية برمتها جندها خالية متاما باستقراء و

  ؟؟؟؟؟/ د شروع يف قتل املدعو من مثة أدلة علي وجو

 فالثابت أوال 
 ������������������������	!�����..�؟؟؟؟؟��/�*���!	����ض��د	��
 ن�א	�&3מ�א	��7���+�و���ن�*(�د�5<'��
��א	�
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ل��%�&(�ل�و'����1(و+ذא���ن��>���ن�و'���1..�א	�%�$��(���&������ 
���������
��'Mل�*و�*ن�א

�.&Fد$�<	��א	�&ل�

  نياكما أن الثابت ثا
�������	!����
�;و�אق�
د	�ل������و����وط
��*ن�א	���
�د�*'����E..�؟؟؟؟؟�/�*���	מ��7
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  لثاكما أن الثابت ثا
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� �؟؟؟؟؟ .=�	,
� .�U� ..� �'S� <D�وא� زa	/א� �� ��/� ..� �
� �!(� &F>�� 32�� t%�<D�وא
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 وهنا جتدر اإلشارة 

إلي أن المجني عليه لم يقم بالكشف علي إصابته  
المزعومة أو محاولة تلقي عالج رغم أنه في قسم االستقبال 

 .والطوارئ بمستشفي ؟؟؟؟؟ 
�Q[وو�Q����"�1L�א�&:�/��4�s�A��54�3�5�6�cא�V5�DT`:�KD#�V
�3Y%cא

�&	�ن�5!.�/'�tN;��<D�وא�H3ول�و�א�T�+�w�."�1L�א.�

 ذلك كله ثم بعد 

 بكل إمكانياتها وأطبائها ؟؟؟؟؟بأنه ترك مستشفي  .. ؟؟؟؟؟/ يزعم اjني عليه  

 .وهنا تثور التساؤالت  .. ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ليتوجه إيل مستشفي .. 
o מ����	א� �؟؟؟؟؟ �1#&%�
� �&
�'>� �!ن :#�� �	מ 	��ذא

���)�
'�:����3�ذ�א	�7����وא	'�. 

o ز!و���؟؟�	א��
�'Mא��	&��	ق�*$�!6ج�!	מ��&	ذא���	. 

o ��3�� �؟؟؟؟؟ �؟؟؟؟؟ �1#&%�� �	!� �א,&���= ��و� 	��ذא

�و!ن� �א	وא��4 �ن�� �و!ن �؟؟؟؟؟ �!ن �א	
4د ل� 
�4د�

�����&� �و
�4د= �א	
6غ 9�	&�%� �א	ذ$ �؟؟؟؟؟ �#�ط� �%מ

�ط���؟��J�#ل� .!ن�


S�V$>�א#,	�=.�א�KM�c..�و�"�Dذ�?�®�"&���N�3T3 :�.!5�Q�/�&F>���5`T�..�
� &
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� &F>�� D�=T)�V
� �54� 3�5� �,-�V
� 3Y%�� D"��?�وذ

�, אل�S+�..�و��ylא�'�V5�3pذ�?�)�..�א�+א2"�w�:�

 !!.أين هو ذلك التقرير المزعوم ولماذا ال يوجد باألوراق ؟؟ 
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 رابعا وكذلك الثابت 
 �E����*ن�א	 /� �؟؟؟؟؟ �א	%�د�وא	��R�F؟؟؟؟؟.. �א	&(�����א	�&�3&� ��)�� ��)� � (�ل��..
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 ا خامسكما أن الثابت 
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 سادساكما أن الثابت 
 ���	!� ����א	� ���دא� E
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 ا  بعالثابت سا.. ولعل من أهم الثوابت 

�� �؟؟؟؟؟/��ن�א5�67!�& �א�";ج�.. �و:! �& &�!5�)�O�א�D"�� &(+:)&t5ز�D/�.!5�(
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٤− � �$���3Tא�..�و��Mא :�Eو�אق��c��D(+:�;w�.=��F�VT	�U�&!T+���a�.�א#,	
 .א#"�6

 إن ذلك كله يؤكد وحبق 
بل تعددت .. انعدام وجود ثمة دليل علي القول بوجود جريمة شروع في قتل في األوراق  

وهو ما يؤكد يقينا ببطالن أمر اإلحالة وان النيابة .. كس ذلك األدلة والثوابت علي إثبات ع

 .العامة لم تفطن لحقيقة الواقعة وظروفها ومالبساتها فجاء االتهام علي هذا النحو المتهاتر 

 وجه السابع ال
أن أمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة قد جاء مشوبا بالقصور  والعوار حينما نسـب 

رغم أن األوراق تنطق وتصرخ بعدم تـوافر .. هما جلرمية القتل العمد للمتهمان ارتكاب

وذلـك علـي الفـرض اجلـديل بصـحة (نية القتل أو إزهاق الروح لدي أي مـن املتهمـني 

 .وهو األمر الذي يستوجب علي عدالة احملكمة املوقرة التصدي له ) .. الواقعة

 جلنائية علي أن  من قانون اإلجراءات ا٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
، أو في محاضر جمع ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي  

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

 



 

 
 

٣٠٧

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
 التهمة للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل 

ولو كانت لم تذكر بإضافة الظروف المشددة التي ثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ي واجبها فالعامة علي الواقعة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ما عساه أن ، قعود المحكمة عن بحث بالوصف الصحيح الواقعة المطروحة أمامها أن تصف 

 وجوب أن – أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

 كما قضي بأن 
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، كمة ملزمة المح

 .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 
للواقعة كما وردت لذي تعطيه النيابة العامة األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف ا 

أن تطبق علي الواقعة المطروحة عليها بل أن واجبها بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنع وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

عد تمحيصها إلي الوصف الذي تري هي أنه متي رأت أن ترد الواقعة بالمحكمة من تعديله 

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

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

 

 



 

 
 

٣٠٨

 ملا كان ذلك
اما من ثمة دليل علي توافر أنها قد خلت تم. أوراق االتهام الماثل وكان الثابت من خالل  

علي فرض صحة أنه القائم بإطالق العيار الناري الذي أصاب (نية القتل لدي المتهم الثاني 
وحيث أنه ال يجوز للنيابة العامة وصف الواقعة إال من خالل ماله صدي ) .. المجني عليه األول

 .رائم القتل وتحديدا في ج.. ثابت وواضح باألوراق ، وبما يتوافق مع القانون 

 السيما وأن

�א�	"5�ED!.�א�'=�� �n3א(�V
� SMd�V5� F+F2� `�t	:� Q	 �א� �h3(
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�>��3د�34د��p	4א�A�.=OT�Zو�&,=F�A�<3tITو�.Fiא�&'L1T�3
�
�67�� KدD"	
� ���U� �D/Uא� ^t�	#א� D��و2 �Tد�א# ل"wcא
�¢U�Gق�א�3وSزU�D�م�cن�2 	F;��&/א��و+ Sز����F>א� +ل���Z5!�&�و
�3Sp#وא� �אcد�� �3Tאد�� <��p	4א� j+!L#א� �א�ص D��א�  +S

��(�5'&א�O:ل�5!�&�،�وD:��F���tOא������b�א���(.�

 لقصد اخلاص اوللطبيعة اخلاصة هلذا 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
عـلـي وـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -٥

، 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 الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١عن رقم الط(
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 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن  -٦

ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

  وقضت كذلك بأن -٧
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 ،  " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـه

بعنصــر ـخـاص قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي عـلـي الـنفس تتمـيـز ل القـتـوكاـنـت 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 يث كان ما أورده الحكم ال يغير سـوي الحـد

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 
ا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه إذمقتل 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  -٨
لدي الطاعن من حضوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القتل لما كان ما استدل 

ٕ شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليه في منإلي مكان الحادث حامال سالحا 
من استعمال سالح قاتل يد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي ال يف –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (
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 وحيث كان ما تقدم 
ووجوب استظهار نية  محكمة النقض الموقرة بشأن جريمة القتل ملة ما أوردتهوبتطبيق ج

ال يفيد ٕ واطالق منه علي المجني عليه لسالح ناري قاتل بطبيعتهالمتهم وأن حمل  الروح إزهاق

فعلي الفرض الجدلي بأن .. وهو ما قد كان في االتهام الماثل  .. وال يكفي لثبوت نية القتل

 فإنه إصابة المجني عليهوأنه هو من أحدث ..  من كان يحمل السالح الناري المتهم الثاني هو

 :قد ثبت أيضا باألوراق ما يلي 
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 ومع ذلك 

فكانت .. بل هرب من المكان .. لم يوالي االعتداء عليه  
الواقعة ستقف عند هذا الحد يقينا لوال تدخل المجني عليه 
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هم محاولين اللحاق به تاألول وأقاربه وهرولتهم وراء الم

متهم إال محاولة فما كان من ال.. لالعتداء عليه والفتك به 

أصاب .. ٕإعاقتهم واخافتهم بأن أطلق عيار ناري أخر 

ولم يكن .. المجني عليه األول في بطنه .. قضاءا وقدرا 

وهذا مع الفرض الجدلي بصحة (المتهم ينتوي ذلك يقينا 

 .)الواقعة
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 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن 
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 )١٤/٦/٢٠١٥ة  ق جلس٨٤ لسنة ٣٠٦٩١الطعن رقم (
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٦٩٢٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي صراحة بأن 
وعلــي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجنــي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مجــرد اســتعمال 

، وال يغنـي عـن ذلـك نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه ما قالـه الحكـم 



 

 
 

٣١٣

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 ملا كان ذلك 
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ذلك أن الثابت باألوراق أن أيا من شهود اإلثبات 

وال حترـيـات املباـحـث أو ) بـفـرض ـصـحة أـقـواهلم(

مل يشر مـن ) رض صحتها أيضابف(أقوال جمريها 

قريب أو بعيد إيل أن املتهم األول قد محل سالحا 

ناريا أو أنه أطلق مثة أعرية علي أيا مـن اiنـي 

 .عليهما 
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  أبلغ دليل علي ذلكولعل

أن النيابة العامة ذاتها لم توجه للمتهم األول ثمة اتهام �

 .بحيازة أو إحراز ثمة أسلحة نارية 
��3w5��%!.�:+א�א��'
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 ملا كان ذلك 
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 تقدم ما ةمجل علي وبالبناء 
هديا به يتضح أن النيابة العامة أخطأت خطأ جسيما حينما نسبت للمتهم األول تهمة و

العنصر (القتل العمد دونما أن تتوافر ثمة أدلة أو حتى قرائن أو ثمة مظاهر لتوافر نية القتل 

قرة وهذا الخطأ يستوجب علي عدالة الهيئة المو) .. الجوهري الالزم توافره لدي المتم األول

 النتفاء هذا القصد في حقه .. التصدي له والتدخل لتصويبه بوصفها المالذ األخير للمتهم 

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا وبجالء تام عدم انعقاد ثمة دليل أو حتى قرينة علي .. ومن جملة ما تقدم 

وهو ما .. اني انتواء أيا من المتهمين القتل أو إزهاق الروح سواء مع المجني عليه األول أو الث

يقطع يقينا بخطأ النيابة العامة في وصف التهمة المسندة للمتهمان بما يستوجب القضاء 

 .ببراءتهما مما هو مسند إليهما 

 وجه الثامن  ال
.. أن أمر اإلحالة قد أفسد يف االستدالل لتضمنه اتهاما بالقتل باسـتخدام سـالح نـاري 

رغـم عـدم " حمـل االتهـام الثالـث " قول بأنه دون بيان ماهية هذا السالح مكتفيه بال

وجود اتهام ثالث ، ورغم عـدم جـواز معاقبـة املـتهم إال علـي الوقـائع الـواردة بـأمر 

 .اإلحالة ، مبا يؤكد الرباءة من جرمية القتل فكيف يكون القتل دون سالح ؟

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ٢١٤/٢ت املادة نصفقد ... ة ءبدا
ـلـي إ فـي مـواد الجنايـات بإحالتهـا مـن المحـامي العـام أو مـن يقـوم مقامـه ىوترفـع الـدعو 

ركانها المكونـة لهـا وكافـة ألي المتهم وإير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة قرمحكمة الجنايات بت

 .ثبات إلشهود وأدلة اقوال أق به قائمة بمؤدى رفوت... الظروف المشددة والمخففة 

  من قانون اإلجراءات علي أن ٣٠٧ادة كما نصت امل

�����12"
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 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
فلـيس لهـا أن تعـدل اء الوقائع علي حالها ، أن تغير وصف التهمة مع بقإذا جاز للمحكمة  

التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلي المـتهم حتـى ولـو لفتـت نظـر الـدفاع إلـي هـذا 

 .التعديل ألن في ذلك حرمان للمتهم من حقه 

 ) مجموعة القواعد٢/١٢/١٩٣٥الطعن جلسة (

 ملا كان ذلك

نصا جاء تنا املاثلة أنه وكان الثابت من مطالعة أمر اإلحالة يف قضي
ً

 باآلتي
 :تتهم النيابة العامة 

 ؟؟؟؟؟ •
   ؟؟؟؟؟ •

 -:النهما 
 ---------------------------------------------------- قتال •
 ----------------------------------------------  في قتلشرعا •

 "       عقوبات من قانون ال٢ – ٢٣٤/١ ٤٦/١ ، ٤٥/١"األمر المعاقب عليه بالمواد 

ى تطالـب النيابـة العامـة معاقبـة المتهمـين فيهـا هـي تـوبذلك تكون الـتهم المسـندة للمتهمـين والجـرائم ال
 جريمة في الشروع في القتل والقتل العمد بغير سبق اصرار وال ترصد المقترن بجناية 

 .إال أن النيابة استطردت يف أمر اإلحالة املذكور 

 وأضافت ما نصه
 ، ٦ ، ١/١   والمـــواد ،..... الجناـيــة المنصـــوص عليهـــا ـبــالمواد ـقــد إرتكـبــامتهمـــان يكـــون ال"

 ، ١٩٧٨ لســـــنة ٢٦المعــــدل بالقــــانونين رقــــم  ١٩٥٤ لســــنة ٣٩٤مــــن القــــانون  ٣٠/١ ، ٤، ٢٦/١
 " الملحق بالقانون االول ) ٢( والجدول رقم ٢٠١٢ لسنة ٦والمرسوم بقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥

 ومقتضى ذلك
ذخائر أن النيالحة والانون ا�سام قب أحكين بموجاب المتھمت بعقة طالبنة ٣٩٤(ب لس

١٩٥٤... ( 
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 :فقد قضت حمكمة النقض بأنه 
 كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت على المتهم علـى خـالف مـا تقضـى من المقرر أنه اذا "

 ـمـن ـقـانون اإلـجـراءات ـفـإن اتصــال المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي ـهـذه الحاـلـة باـلـدعوي ٢١٤ـبـه الـمـادة 

 هي فعلت كان حكمها ومـا بنـي عليـه مـن نعها فاوًيكون معدوما وال يحق لها أن تتعرض لموض

 ".اجراءات معدوم األثر
 )٢٦/٤/١٩٩٢ق جلسة  ٩٥ لسنة ١٥١٨٠طعن رقم (

 ما تقدمعلى  بناءو

������������،�jD�/و�j+���Q�%�V�
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 وجه التاسع  ال

 إليه النيابة من االستناد إيل أقوال شـهود اإلثبـات الـواردة عدم صحة ما انتهت

أمسائهم بقائمة أدلة الثبوت باعتبار أنهم شهدوا بذات الواقعة علي الرغم مـن 

ثبوت اختالف هذه الشهادات فيما بينها فضال عن عـدم مصـداقية بعـض هـؤالء 

 . الشهود الصريح وتناقض شهادتهم فيما بينها 

 عليه يف خصوص شهادة الشهود وأثرها يف القضاء اجلنائي فاملستقر.. بداءة 

 .من قضاء حمكمة النقض أنه 
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 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨ن رقم عالط(

 وكذا قضي بأنه
ٕمن المقرر أنه وان كان اإليجاز ضربا من حسن التعبير ، إال انه ال يجوز أن 

ة الشهود تنصب على واقعة واحدة وال فإذا كانت شهاديكون إلى حد القصور،

بوجد فيها خالف بشأن تلك الواقعة فال بأس على الحكم إن هو أحال في 

بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي 

أما إذا وجد خالف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو  ال موجب له ،

لى واقعة غير التي شهد عليها غيره ، فإنه يجب كان كل منهم قد شهد ع

 لسالمة الحكم باإلدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده
 )١٤/٣/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم ( 

 كما قضي ذلك
في الدعوي الماثلة أن أقوال الشهود الذين أوردتهم وحيث أن الثابت من مطالعة التحقيقات 

 ًينا بًا اختالفبل اختلفت فيما بينها لم ترد جماعها على واقعة واحدة لثبوت ادلةالنيابة في قائمة أ

وهذا التناقض يستعصي علي يستحيل القول معه بأنها يمكن أن تنتج صورة متطابقة للواقعة 

 .الموائمة والتدقيق 

 وعلى الرغم من ذلك
F+��#�3د��	7��	א�Lد!و	و�����א
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 احلقيقة األويل 
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 يف حني ان الثابت من مطالعة اقواهلا
 سقوط السالح وحال سؤالها عما إذا كانت قد رأتما زعمته من أقوال ب لتأدأنها وعقب ما 

قررت أنها لم تشاهد ..   عقب اعتداءه على المجني عليه المتوفي إلى رحمه اهللا من المتهم الثاني
ًهذه الواقعة نظرا لتجمع الناس وقتها وكون المتهم قد فر من مكان الواقعة وكان المجني 

  .؟؟؟؟؟/  وأخرين يطاردونه عقب تعديه على المجنى عليه ؟؟؟؟؟/عليه

 وحيث أن الواقعتني


�DT�Vא#	���؟؟؟؟؟م�5!��א7'��5!�&�"��א�	"�EDא#`5+א2و�G;,�ووא2"��4 +ط�א�
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�T�&F!`م���3Iو���Kن�w

c�3א����D2ن�+OT3��¦.�

 فإنه بثبوت عدم رؤية هذه الشاهدة

 لواقعة سقوط السالح يلزم بالضرورة

 يعدم رؤيتها لتعدي املتهم الثان

 ؟؟؟؟؟/ على اjىن عليه 

 لتالزم الواقعتني –بفرض صحة ذلك                            
ن الشاهدة المذكورة لم أوتتأكد .. وبالتالي فكان األحرى بالنيابة ان تتنبه لهذه الحقيقة 

 وأنها ما ابتغت من شهادتها اال الزج بالمتهم الماثل في ؟؟؟؟؟/  واقعة اصابة المرحومتبصر

ًهما من شجار ونظرا لكونها زوجة شقيق المجنى نًائرة االتهام بالقتل إنتقاما منه لما وقع بيد
 ).رحمه اهللا(عليه 

 كما أن هذه الشاهدة

التي زعمت أنها حضرت الواقعة منذ بدايتها لم تقل بأن 
المتهم األول حرض المتهم الثاني على ضرب المجنى عليهما 

 بإمر اإلحالة ما ذكرته النيابة وبذلك تكون شهادتها على خالف 
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 ثانية احلقيقة ال

�ط�	��4א�وאل�א	#�+د�����ن��&وא�دא!�Y	�V�%��9א>(دא�5–�؟؟؟؟؟/�א���*�����Lذ	א�

��+Jد
�ذ��.�

  يتضح جليا 
وتطورت حتى صفع  بين المتهم ؟؟؟؟؟ والمجني عليه ؟؟؟؟؟ رحمه اهللا أن المشاجرة بدأت

 وأصاب – على حد زعم هذا الشاهد –ارع بإحضار السالح الناري  الذي ساألخير المتهم الثاني
... ثم بادر بالفرار وأثناء مطاردة المجني عليه ؟؟؟؟؟ له أحدث إصابته ... ؟؟؟؟؟ / المجني عليه 

 .ًثم سقط السالح الناري منه فقام هذا الشاهد بإلتقاطه وتسليمه الحقا إلى قسم الشرطة 

  ؟؟؟؟؟/ وعن قصد املتهم 
  المجنى عليهما كان يقصد ضرب على المجنى عليهم قرر الشاهد أن المذكور  االعتداءمن

عالقة جيرة وصداقة  وأن عالقتهم ىطراف الدعوأ سابقة بين ال يوجد خالفاتكما أضاف أنه .. 

 . ولكن الشيطان دخل بينهم وقت المشاجرة 

 ومفاد هذه الشهادة
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 إال أنه على الرغم من كل هذه التناقصات والوقائع الالمعقولة
وأوردت أن هذا الشاهد ... إال النيابة إستندت إلى أقوال هذا الشاهد على الرغم مما شابها 

قد شهد بما شهدت به الشاهدة األولى على الرغم من اختالف شهادتهما بالكلية على النحو الوارد 
 .ًتفصيال 

 ثالثة لاحلقيقة ا

 :وذلك لآلتي ،، تهارت أقواله مبا ال يصلح معه دليال  قد ؟؟؟؟؟/ أن املدعو 
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 رابعة احلقيقة ال
ن باقي الشهود وهـم زوجـة المجنـى عليـه المتـوفي إلـى رحمـه اهللا والمجنـى عليـه الثـاني ا

 .وشقيقه 
��9!	���א	�7���א	�د!و���؟؟؟؟؟/���د�����#��ق�א	���ل�א	���<	�9�9!	���א	�&و���

�ذ�
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�4د�#�3د&��وא	&��...�א>�&��מ��ن�א	�&3מ����	�
و!	�9ذ	����ن���د��


��		�&��3ن�����א	 �3&
%���ن�א;�و��א	&�� Y��*� �3��������Jא;'ل��&������>��%&�1د��

�.د�	3ذ=�א	#�3د����א%&

امسة احلقيقة اخل
إال في مقام ..  سماعية ال يجوز التعويل عليها  جاءت؟؟؟؟؟ وأن شهادة كال من ؟؟؟؟؟

إثبات تهاتر وعدم جدية تحريات المباحث التي زعمت بأن زوجة المجني عليه كانت السبب 

 .في حين يبين عدم صحة ذلك تماما .. الرئيسي للمشاجرة 

 وحيث كان ما تقدم

 وكان الفقه مستقر على انه
و	���...��ذא��א+�������و����و�ن�د�و�Eא	�ول�א	'(��Kאن�א	#�3د��وא��4

��و�وع� �א	وא��4 ���ن �������א	 �א	د!و$ �ط�ق� ��� �א	#�3د� ���

��3&
%�א	#�3د��&%&�د�א+��&���3ن�(��5د>	&��3!	�9و�وع�א	������و

א	�9א	�&3מ�و+و�����&���4��K*ن��و�وع�א	#�3د����ن������&Fد$�	��

�&�ج�%����H&6�מ����א	�د��א	ذ�L�وא=�א&%�
��'��א	(�����!��	#�+د��

�L�,;א���
�.א>7

 )٤٤٢محمود نجيب حسني في مؤلفه االثبات الجنائي ص / قالها الفقيه الدكتور  (

  وحيث كان الثابت ان شهادة الشهود

 ��h3(�E���1,F��!5�&'
�Aא��E+5Dא#�!����:<���<�Eد���VOh�Qא�4	ZDل�
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أن النيابة أمسكت عما هو واجب عليها وهو أن تقوم مبعاينة مكان : الوجه العاشر 

الواقعة وفحصه ومتحيصه علها جتد ما تطمئن إليه من أدلة تغري وجه الرأي يف 

علي بينه ة حملل الواقعة جتعل عدالة احملكمة الدعوى ، أو ترسم صورة واضح

من موقف الضارب واملضروب وكيف دارت أحداث الواقعة ، وعما إذا كان قد 

ختلف عن ذلك فوارغ طلقات وهل هذه الفوارغ مطابقة لبعضها البعض أم أنها 

متغايرة مبا ينبئ عن وجود أكثر من سالح ناري ؟؟ وهل هذه الفوارغ مما 

ح املزعوم ضبطه ومع العيار حمدث وفاة اjني عليه من تستعمل بالسال

عدمه ؟؟ كما أن معاينة النيابة ملكان الواقعة كان سيسفر حتما عن شهود رؤية 

وهذا كله جيزم بقصور حتقيقات ) .. شهود اإلثبات(خبالف اjني عليه وأقاربه 

 النيابة العامة 

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

���
2Uن�UL�א��Y(�&�w��D(و�E$�ن�אO#א�Aد��eو2+ع�א�.=F�.!5�&5+wد�V5
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 )٨٧ ص ٢٤ س ٢/٢/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥طعن رقم ال(

 كما قضي بأن 
لما كان من المقرر أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة   

ا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فـي عن أو ببراءته صادرالطا

تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســه ال يشــاركه فيـهـا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين 

 ٕعقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وان كان األصل 

عقيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارـهـا معـززة لـمـا ـسـاقته ـمـن أدـلـة أن للمحكمـة أن تـعـول ـفـي تـكـوين 

طالما أنها كانـت مطروحـة علـي بسـاط البحـث إال أنهـا ال تصـلح وحـدها ألن تكـون قرينـه معينـة 
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ولـمـا ـكـان الثاـبـت أن ضــابط المباحــث ـلـم يـبـين للمحكمــة .. ودـلـيال أساســيا عـلـي ثـبـوت الصــحة 

 أن تـؤدي إـلـي صـحة مـا انتـهـي إليـه فإنهـا بـهـذه مصـدر تحرياتـه لمعرـفـة مـا إذا كـان ـمـن شـأنها

المثابــة ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق 

والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط 

ٕ أو ـعـدم إنتاـجـه وان كاـنـت ٕرقابـتـه عـلـي اـلـدليل ـمـن حـيـث صــحته أو فســاده وانتاـجـه ـفـي اـلـدعوى
المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها علي رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنـي 

علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريـه ال علـي عقيـدة اتصـلت المحكمـة يتحصـيلها بنفسـها فـإن 

اقي مـا ذلك يعيب الحكم المطعـون فيـه ممـا يتعـين معـه نقضـه واإلحالـة بغيـر حاجـة إلـي بحـث بـ

 .يثيره الطاعن في طعنه 

 )٣٩٢-٧٩-٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (

 يف ذات املعني 
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 ملا كان ذلك 
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 كما كان من شأن معاينة النيابة ملكان الواقعة 
��+� �ن� �<ذא ��� �	 %�� ��� 
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 أضف إيل ذلك 
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 ومن مجلة ما تقدم 
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 وجه احلادي عشرال

 وذلك لألسباب اآلتية ..  يف االتهام املاثل عدم جدية التحريات وانعدام داللتها
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 استقر قضاء النقض علي أنه.. بداية 
التـي تبنـي علـي أدلـة تسـوقها وتسـتند  هـي تلـك التحريـات التحريات الجدية

 حيـث أن للمحكمـة اإلثبـات الجنـائيويكون لها دور هـام فـي مجـال عليها 
أن تقول في تكوين عقيدتها علي مـا جـاء بتلـك التحريـات باعتبارهـا معـززة 

 .لما ساقته من أدلة 
 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض  ( 

 فحيث كان ذلك 
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 وقد أكد ذلك أيضا 
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 فقد استقر قضاء النقض علي أنه 
 المفروضـــة قانونـــا علـــي مـــأمور الضـــبط القضـــائي أن يقـــوم بـــإجراء التحريـــات مـــن الواجبـــات 

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

 .الحقيقة إثباتا أو نفيا لواقعة معينة 

 )٥ ص ٢ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 وكذا
 ) ق٦١ لسنة ٤٨٨٦عن رقم  ط٤/١١/١٩٩٢نقض (
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 وذلك 
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 بهت النيابة هلذه الواقعة وحيث تن
فقد قامت بإستدعاء مجري التحريات وسألته عن سبب إخفاقه في معرفة حقيقة الواقعة 

 !!!!!!فكان رده أن سبب ذلك هو ان الجميع يسكنون في منزل واحد ... 

 يعد دليال .. جمري التحريات على النحو السالف وما قرر به 

نهـا وانعـدام داللتهـا علي عدم جدية تحريه مما يستتبع بطال 
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 .وال يبقي فيها ما يصلح ألن يبني عليه االتهام الماثل .. 
 حيث استقر قضاء النقض علي أنه 
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 )ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ السنة ٤/١٢/١٩٩٧نقض  (  

  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 

 كما قضي بأنه 
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 ) ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنة ١٩/١٢/١٩٧٧نقض  ( 

 ) ق ٤٧ لسنة ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ق ٢٨ السنة ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 

 وليس ذلك فحسب 
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 وقوله هذا
بل أنه حتى لم يكلف نفسه عناء البحـث للوصـول لوجـه .. جرائه أكد عدم جدية ما زعم بإ 

 .الحق حيال االتهام الماثل 
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 ومجاع ذلك 
 .أكد وبحق بطالن التحريات وعدم جديتها مما تنحدر معه إلي حد االنعدام  

 وجه الثاني عشرال

عدم جواز االستدالل بالنتيجة التي انتهي إليها تقريـر الصـفة التشـرحيية علـي 

 ة املتهمني إدان
ال تعـد دليـل إدانـة فـي خصـوص  أن التقارير الطبية فالمستقر عليه فقها وقضاءا.. بداءة 

 .بل ال تعدو هذه التقارير إال أن تكون دليل حدوث إصابة ما نسبة اإلصابة إلي شخص معين 

 وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض بقوهلا 

ً تــنهض دلــيال فــي ذاتهــا ال التقــارير الطبيــة مقــرر مــن أنال 
  .على نسبة االتهام إلى المتهم

  )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٧٥٣٣الطعن ( 

 وكذا 

�%$�?��ن 
�Vא# �3 ��1L�א� 3T��D/Uא�� א�	  �1,F��!5� وUن�%D:�Z�zFل��$א:�
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  )٤/١٢/٢٠٠٤لسة  ق ج٧٤ لسنة ٧٤٠١٢( 

 وحيث ان التقرير الوارد يف الدعوى املاثلة 

قــد تــم إعــداده قبــل ورود مــذكرة النيابــة عــن الواقعــة األمــر 

الذي ال يمكن القول بانه يوافق تصور الواقعة كما ذكـرت النيابـة 
 .في قائمة أدلة الثبوت 

 أضف إيل ذلك 
�+� �
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 ومع ذلك مل يقر بتأثري ذلك 
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 كما أن هذا التقرير 
حيث أنه زعم بأنه يرجح حدوث .. جاء بنتيجة احتمالية ليست قاطعة 

رغم أن النيابة لم تكن تعلم باإلهمال .. اإلصابة وفق تصوير النيابة 

الجسيم الذي حدث مع المجني عليه وترك أجسام معدنية تتوغل في 

و األمر الذي يؤكد عدم جواز االستدالل وه.. جسده وتسمم  دمائه 

والمحرر بعد أكثر من عام ونصف من .. بهذا التقرير الطبي المتهاتر 

 .حصول الواقعة 

 مما سبق فإنه يبني 
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 إذ طويت احلافظة األويل علي : حلقيقة األويل ا
 أصل تقرير استشاري صادر من المعمل الجنائي االستشاري احد اكبر المعامل االستشارية 

تيجة من خالل اإلطالع علي أوراق الدعوى وما دار فيها من تحقيقات فقد انتهي هذا التقرير إلي ن
 .وما ورد فيها من تقارير طبية وفنية

 وقد انتهي التقرير االستشاري إيل نتيجة مفادها 
 حتى ؟؟؟؟؟/ أنه لم يتم رفع فارغ طلقة الخرطوش التي أطلقت أول مرة علي المجني عليه 
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لذي تم ضبطه وزعم أنه كان بيد المتهم وقت حدوث الواقعة يمكن الجزم أنها أطلقت من السالح ا
كما أكد التقرير أنه لم يعثر بداخل السالح علي ظرف طلقة الخرطوش الثانية التي يفترض أنها .. 

وكذا أكد التقرير المقدم طي هذه الحافظة أن ..  رحمة اهللا ؟؟؟؟؟/تسببت في وفاة المجني عليه
مجني عليه المتوفى إلي رحمة مواله في نقله إلي المستشفي وهو ما هناك تراخي كبير من أهلية ال

يستلزم استدعاء نجليه وزوجته وباقي شهود اإلثبات لسؤالهم عن سبب عدم نقل المجني عليه 
فضال عن وجوب استدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله عن .. في حينه إلي المستشفي ) رحمة اهللا(

وراق واقعة التراخي في نقل المجني عليه وتأخر دخوله لتلقي سبب عدم تضمينه تقريره الوارد باأل
وكذا وجوب استدعاء الطبيب .. العالج لمدة جاوزت السبع ساعات وأثر ذلك في تفاقم إصابته 

الشرعي لسؤاله عن عدم تضمين تقريره ثمة إشارة إلي اإلهمال الطبي الواقع من القائمين علي 
وكذا ..  بإجرائهم عمليتي استكشاف بطن في أقل من يومين عالج المجني عليه رحمة اهللا سواء

.. إهمالهم في إزالة األجسام الحديدية التي وجدها الطبيب الشرعي حال تشريح جثة المجني عليه 
وكذا تأكد التقرير االستشاري المرفق أن تقرير الطب الشرعي الوارد في األوراق قد أوري أن هناك 

ليه رحمة اهللا وهو ما يرتب مسئولية علي الرعاية الطبية بالمستشفي صديد مختلط بدماء المجني ع
فإذا ما تأكد ذلك فإنه يؤكد انقطاع عالقة السببية بين ما نسب زعما للمتهم الماثل وبين النتيجة 

 .بما يتأكد منه براءته من االتهام الماثل 

 بينما طويت احلافظة الثانية علي : احلقيقة الثانية 
المحرر بمعرفة زوجة  .. ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ من المحضر رقم صورة رسمية 

) المتوفى إلي رحمة اهللا(وذلك لتضررها من أهلية المجني عليه ) ؟؟؟؟؟/ السيدة (المتهم األول 
ٕاللذين قاما بالتعدي عليها وطردها من مسكنها والقاء أثاث منزلها بالكامل  .. ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ / وهم 

 .وذلك كله دونما وجه حق .. في الشارع 
ضد سالفي .. كما أن الثابت بالورقة الثالثة من المحضر المرفق بالغ المتهم األول حاليا 

في االستيالء علي المخبز .. لقيامهم باستخدام البلطجة والترويع) أهلية المجني عليه (الذكر 
وكافة ما يملكه من أثاث كي ال وكذا سيارة م– ؟؟؟؟؟الخاص به وعمارتين يمتلكهما بمنطقة 

 .ثم قيامهم بطرده في الشارع دونما سبب واضح وصحيح .. ومبالغ مالية 

 ملا كان ذلك
 ؟؟؟؟؟/ ومن خالل هذا المحضر يتضح مدي البلطجة والعنف الذي يمارسه المجني عليه 
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بطردهم وعائلته وقيامهم .. وأهليته بعد وفاته حيال المتهم وأسرته وزوجته وأوالده ) رحمه اهللا عليه(
من المنزل ، وهذه الواقعة تضاف إلي سلسلة األضرار التي لحقت بالمتهم األول من جراء تعمد 

وكذا (وهذا يوضح النهج الذي كان المجني عليه يسير عليه .. أهلية المجني عليه اإلضرار بهم 
علوا في الواقعة في معالجة األمور ، وهو استخدام السالح والبلطجة ، وهذا عين ما ف) أهليته

علي (يقوم باالستعانة بالسالح الناري ) وعلي فرض صحة ذلك (الراهنة مما جعل المتهم الثاني 
وهذا دليل قاطع علي استعمال المتهم الثاني لحق الدفاع الشرعي في ) .. فرض نسبة ذلك إليه

عامة فيه الواقعة محل هذا المحضر كما يستوجب ضم هذا المحضر وضم تحقيقات النيابة ال
وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فيه والتحري عن ما مدي صحة ما ورد به ، وكذا استدعاء المشكو 

لما في ذلك من اثر كبير في إثبات .. في حقهما في هذا المحضر للوقوف علي سبب فعلتهم 
 باألوراق بما عدم صحة واقعات االتهام الماثل ، وأن لصورتها الحقيقية صورة مغايرة تماما لما ورد

 .يؤكد براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 فضال عن ذلك فقد طويت احلافظة الثالثة علي  : احلقيقة الثالثة 
 .. ؟؟؟؟؟/ المحرر من السيد .. ؟؟؟؟؟ إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟صورة من المحضر رقم 

لية المجني عيه والذي حرر هذا المحضر متضررا من أه.. البالغ من العمر ستة وخمسون عام 
  .؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ وهم 

 وحيث قاموا بتهديده بالسالح اآليل وترويعه بالقتل 

 واإليذاء هو وأسرته 
 ، قام بتمزيق ؟؟؟؟؟/  ، وأضاف بأن المشكو في حقه؟؟؟؟؟إذا لم يقم بترك مسكنة الكائن 

 .العتداء عليها  ، وحاول ا؟؟؟؟؟/ مالبسه ومالبس نجلته 

 وذلك كله بسبب
أنه قد تم طلبه للشهادة في الواقعة الراهنة وهم ال يريدونه يشهد بالحقيقة وبما رآه شخصيا 

وهذا يستوجب بال شك علي المحكمة الموقرة استدعاء هذا الشاهد رسميا وتأمين .. من الواقعة 
ٕه الرأي في الواقعة واال فلماذا يقوم إدالئه بأقواله التي قطعا سيكون لها أثر كبير في تغيير وج

فمن المؤكد أن لدي هذا الشاهد .. أهلية المجني عليه باالعتداء عليه وتهديده بالقتل وهو وأسرته 
الذين هم جميعا من أهلية (ما يغير مجري هذا االتهام ، كما يجب مواجهته بكافة شهود اإلثبات 

ثبات تهاتر وعدم جدية تحرياته ، وحيث أن المتهم وكذا مواجهته بضابط الواقعة إل) المجني عليه
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األمر الذي يستوجب طلب ضمه إلي أوراق الجناية .. ليس طرفا في المحضر المرفق صورته
إلثبات أن للواقعة برمتها صورة مغايرة تماما لما هو ثابت بأوراقها وهو ما يقطع بال شك ببراءة 

 .المتهمان مما هو مسند إليهما 

 إذ طويت احلافظة الرابعة علي : بعة احلقيقة الرا
المحرر بمعرفة  .. ؟؟؟؟؟إداري ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ صورة رسمية من المحضر رقم 

 ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(متضررا من أهلية المجني عليه في الواقعة الراهنة ، وهم  .. ؟؟؟؟؟/المتهم
ه الخاصة ، والعمارتين  وذلك لالستيالء علي سيارت؟؟؟؟؟ ، ، ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟

وقيامهم بطرده وأهله ) مائه وسبعون ألف جنيه( ألف جنيه ١٧٠والمنزل التي يملكها ، وكذا مبلغ 
  )؟؟؟؟؟(وأنجاله من البلد 

 وذلك كله بسبب 

 ؟؟؟؟؟املشاجرة حمل هذا االتهام احلادث يف 
 هلمرفق بهذ أن تحريات المباحث حول الواقعة المحرر عنها المحضر االجدير بالذكر

الحافظة أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المشكو في حقهم المذكورين باالستيالء علي أمالك 

 .وسرقة أمالكه .. لطفي زكي عبد الرازق / المتهم 

وهو األمر الذي يؤكد أنهج البلطجة واالعتداء وانتهاك الحرمات هو أسلوب أهلية المجني 
وراق التهام الماثل ، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فيه عليه بما يستوجب ضم المحضر المرفق أل

، واستدعاء جماع من تم ذكرهم في هذا المحضر المرفق وسؤالهم ومواجهتهم بالواقعة وبتحريات 
المباحث فيها والتي أكدت صحة واقعة االستيالء والسرقة الذي السيما وأن المتهم وجه إليهم جميعا 

 كهم دونما وحق حق ، بما يؤكد براء المتهم مما هو مسند إليه تهمة االستيالء علي أمال

 بينما طويت احلافظة اخلامسة علي : احلقيقة اخلامسة 
صورة من تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الدعوى الراهنة ، والثابت من خالله انه 

 .) ؟؟؟؟؟ ، والواقعة ؟؟؟؟؟محرر بعد تاريخ الواقعة بأكثر من عام كامل محرر في 

 كما يتضح من خالل الصفحة الثالثة  

  ١٠ ، ٩ ، ٨منه باألسطر 
 ٣أن السيد الطبيب الشرعي اكتشف وجود أجسام معدنية شبه دائرية الشكل بقطر حوالي 
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 مم ورشات منتشرة بالبطن وقام باستخراجها وتحريزها علي ذمة القضية ؟

 هذا باإلضافة 
إال أنه أفصح أن مذكرة .. ام كامل من الواقعة إلي أنه وبرغم تحرير هذا التقرير بعد ع

وهو بال شك ما تسبب .. النيابة العامة بوصف الواقعة لم ترد إلي المصلحة رئاسته حتى تاريخه 
في ضياع األدلة وعدم التوصل إلي ثمة بصمات علي السالح المزعوم استخدامه في الواقعة ، 

 لحين االستعانة بخبير طبي استشاري لتقديم ما وهو األمر الذي يستوجب تأجيل نظر هذه الواقعة
يفيد ما إذا كان بقاء األجسام المعدنية الموجودة بجسد المجني عليه هي التي أدت بحياته من 
عدمه ، وكذا استدعاء الطبيب الشرعي لمواجهته بذلك ، وبيان سبب قيامه ببحث هذه المسألة 

لسالح المزعوم استخدامه ، وهذا كله يؤكد براءة وسبب عدم قيامه برفع البصمات التي كانت علي ا
 .المتهمين مما هو مسند إليهما 

 ومن ثم 

م�א#��Qوאcد��� �:Zא��5�VT$!�ن�אZ$�3وא�:
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 بناء عليه

 اهليئة املوقرة احلكم األول والثاني من عدالة  انتهميلتمس امل
 وكيل المتهمان األول والثاني .                              ببراءتهما مما هو مسند إليهما
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 ؟؟؟؟؟ −

 ؟؟؟؟؟ −

 ؟؟؟؟؟ −

���������������������
د���V�5א�'�����א�"��و5!����..�وS$>�א3%$#>�
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 : ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟ شرطة  بدائرة قسم– ؟؟؟؟؟ألنهم في غضون شهر يوليو 

أوال
ً

 : املتهمون من األول للثالث: 

�^�
+��t5�^=[+��
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�����./��א����1T3��I}3%��`�؟؟؟؟؟�א�,�����=��5!����א�'��B+���..�א#
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ثانيا
ً

 املتهم الرابع: 

���������������+�B'�5!���א�Q���:+���h3(�A�¡4א��Q�g�K+�93א�:��م�א#
� � B	��.�א1#^��

 وبناء على هذه األوصاف
ـــــــــــه العامــــــــــــه بعقــــــــــــاب المتهمــــــــــــين األربعــــــــــــه وفقــــــــــــا لمــــــــــــواد اإلتهــــــــــــام أرقــــــــــــام  ـــــــــــت النياـب  ًطالـب

وـقــدمتهم للمحاكمـــة الجنائـيــة عـلــى ... مـــن ـقــانون العقوـبــات ) ١١١/١ً مكـــررا، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٣(
 . هذا األساس الباطل بشأن المتهم الرابع
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 يفيد تضرره من 
ـه علــى المبيعــات والموظــف ؟؟؟؟؟ ) المــتهم األول(؟؟؟؟؟ / المــدعو حصــر وأحــد أعضــاء لجـن

اـلـذى طـلـب ـمـن الـشـاكي مبـلـغ ملـيـوني جنـيـه عـلـى ـسـبيل .. األنشـطه التجارـيـة داخـل مرـكـز ؟؟؟؟؟ 

وذـلــك مقاـبــل التغاضـــى ـعــن إثـبــات .. الحصــر التابعــه ؟؟؟؟؟ الرشــوه ـلــه ولـبــاقي أعضـــاء لجـنــه 

د المبــــرم مــــع ســــيدة الــــواردة بالعقــــوكــــذا عــــدم إثبــــات المخالفــــات علــــى ؟؟؟؟؟، مخالفــــات ؟؟؟؟؟ 

 –وذـلـك بوســاطه الـمـتهم الراـبـع  – داخــل ؟؟؟؟؟ "؟؟؟؟؟"المــؤجره لشــاطئ .. ) ؟؟؟؟؟(ـتـدعى

 ). التى يمثلها الشاكي(؟؟؟؟؟مع  المتعاقد" ؟؟؟؟؟"الذى يعمل محاسب قانوني لدى مكتب 

 حيث كانت أقوال الشاكى كالتايل

����������`%3{�V
cل�א+�,
�&l!���ً
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D5�V
��=�±��'Sن��.�����$�?1d3��..�mt,w	����Aא#3و����1ن�
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وأضاف قائال بأنه عقب ما تقدم
ً

 
وأخبره ) التابع لمكتب المحاسب القانونى الخاص بالشركة التابع لهـا(حضر إليه المتهم الرابع 

ـحــول تســـويه ـهــذه وأنهـــم يرغـبــون ـفــي التحـــدث معـــه ـبــأن اللجـنــة وـجــدت مخالـفــات ؟؟؟؟؟ كثـيــره، 

.. وعــدم اـلـدخول ـفـي قضــايا ومحــاكم يضــر بســمعه ماريـنـا، المخالـفـات لـعـدم إتـخـاذ إـجـراء رســمي 
فأخبره بأن المتهم األول يريد مقابلته ليخبره عـن ماهيـه .. فوافق وسأل المتهم الرابع عن طلباتهم 

 . المخالفات واإلتفاق على كل شئ

 وبالفعل مت اللقاء بني الشاكى 

 واملتهم األول الذى أخربه 

 ن�����7,�	������1!�د�א	%�د=������/�=��Oن������..؟؟؟؟؟،�و���Y<د�
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����4	�����د��������&�����
���א		�&	�����&�..�א	د,ول������#��ل�



 

 ٣٣٨

���%و:���N�����א;�� 
�9
�=�א	#�, ��.�

 ويف اليوم التايل مباشره 
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 وعن دور املتهم الرابع قرر بأنه هو الذى 

  ولكن البدايهفتح معه املوضوع يف 

 !!دون التحدث يف أي تفاصيل أو مبالغ 
����������)�א	�&3מ�א;ول�('��V6/�و*��:�
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وأستطرد قائال
ً

 
التـى بأرقام الهواتـف ثم قرر .. بهذه الواقعة أو غيرها .. ؟؟؟؟؟ / بأنه لم يقم بإبالغ المدعوه

 . وأثبت أنه يرغب في إتخاذ الالزم.. ، وكذا رقم هاتفه من خاللها مع المتهمينيتواصل 

 هذا
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 مساءا ٢ الساعه ؟؟؟؟؟هذا وبذات التاريخ 
ً

 

 ) أي بعد أقل من ساعتني من احملضر السابق(

�ما يلي.. ه أعيد فتح احملضر وسطر حمرر
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مـنــوط بهـــا اإلشـــراف عـلــى ؟؟؟؟؟  ) م.م.ش(ـبــأن شـــركه   – المزعومـــه – وأضـــافت التحرـيــات
عـلــى أن تـتــولى األخـيــره إدارة وتشـــغيل أرض .. ؟؟؟؟؟ / وأنـهــا بـتــاريخ ؟؟؟؟؟ تعاـقــدت ـمــع الســـيدة

 . ًمقابل مليوني جنيه سنويا" ؟؟؟؟؟"وشاطئ 
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 كما أوردت التحريات بأن املتهم األول 

 ثاني والثالث قد طلبوا ومعه ال
علـى ؟؟؟؟  مخالفـات ؟؟؟؟؟ مقابل التغاضى عـن إثبـات مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوه 

وطـلـب الرشــوة .. ؟؟؟؟؟ / وـكـذا عــدم إثـبـات المخالـفـات بالعـقـد المـبـرم ـمـع الســيدة.. الـتـابع ل؟؟؟؟؟
 .  كان بوساطه المتهم الرابع)حسبما زعمت التحريات(

 ت التحريات ردفوأ

ًال يعلـمـان شــيئا عــن )مســئول أـمـن الشــواطئ(؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟، والســيد/ ـبـأن ـكـال ـمـن الســيدة
ـين ًكمــا ورد أيضــا بالتحرـيـات .. واإلتفــاق عليهــا واقـعـه الرشــوه  ـتم ـب ـاءات واتصــاالت ـت ـأن ثمــه لـق ٕـب
 : وذلك على الهواتف أرقام..لإلتفاق على ميعاد ومكان وكيفيه تسليم مبالغ الرشوه أطراف الواقعه 

 ). والخـــــــــــــــاص بالشـــــاكــــى( −

 ). والخاصين بالمتهم األول( −

 ). والخاصين بالمتهم الرابع( −

 ). والخـــــاص بالمتهم الثاني( −
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 مساءا ١١ الساعه ؟؟؟؟؟وبالفعل فإنه بتاريخ 
ً

 

 ؟؟؟؟؟أصدر السيد رئيس نيابه إستئناف 

اإلذن على أن يتم تنفيذه خالل ثالثون يوما
ً
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 ضر ثم أردف حمرر احمل
بأنه قد تم تدبير المبلغ وقدره مليون جنيه من هيئـه الرقابـه اإلداريـه 

 ......ًووصفه تفصيال بأنه خمسون رزمه فئه مائتي جنيه .. 

 وعقب مجله ما تقدم 

) وهـمـا تحــت ـيـده(طـلـب محــرر المحضــر اإلذن ـلـه ـبـالقبض عـلـى المتهـمـين 

بط ـبــاقي المتهمـــين وـكــذا طـلــب ضـــ... ـثــم تفتيشـــهما أثـنــاء وبعـــد إســـتالم المبـلــغ 

 ). الثاني والثالث(
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 وبناء على احملضر األخري.. هذا 

 قررت النيابه العامه بتاريخ ؟؟؟؟؟

 مساءا اإلذن لعضو الرقابه اإلداريه٧٬٥٠الساعه 
ً
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 ) ؟؟؟؟؟/ السيد(وحيث أعاد عضو الرقابه 

 صباحا٩ الساعه ؟؟؟؟؟فتح احملضر بتاريخ 
ً

 
وذـلـك إلثـبـات بـعـض المكالـمـات الهاتفـيـه ـبـين المتهـمـان األول والراـبـع وآـخـرين ـخـالل ـيـومي 

ـام ) .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟( ـين المــتهم األول والشــاكى الســاعه الواحــده صــباحا وـق ـل ـب ـم التقاـب ـى ـت ًحـت
وفي تلك األثنـاء تـم القـول أنـه قـد تـم القـبض ... األخير بتسليم األول المبلغ وقدره مليون جنيه 

 . على المتهم األول

 ومت إثبات
علــى المــتهم األول حــال احتــوت علــى تصــوير واقعــات القــبض ) CD(تحريــز أقــراص مدمجــه 
ـثــم ـتــم تحرـيــز مبـلــغ الرشـــوه ـفــي الشـــنطه الزرـقــاء الـلــون والمتوســـطه .. اســـتالمه المبـلــغ مـــن الشـــاكى 

 . ًالحجم التى كان بها المبلغ نقدا
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 ؟؟؟؟؟وأعيد فتح احملضر بتاريخ 

 صباحا إلثبات٣٫٣٠الساعه 
ً
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 حيث مت عرض األوراق على النيابه العامه .. هذا 

 مساءا١١٬٣٠ الساعه ؟؟؟؟؟لتوىل التحقيق فيها بتاريخ 
ً

 

 قرر .. ؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع املتهم الرابع

��&F>��������&�"2א+���3%&����������و..�
 3ًא�
'$�א�+S!&�אcو»�����T3�v����	,t%�&�	=�[1�4&�و'{�&�F�
2F+F.����..�؟؟؟؟؟�R4g..�و�������������	5��3!���א#�":�D2و�،Rn3אI�א�X~�
�Q%��
�Q
"	T�+�w

�3�+��	%��3���9�$��'
�؟؟؟؟؟אcول�ً��IT��&��	=�[1��4&�و..�/U�3��I»�א�����A�(�&%3؟؟؟؟؟(�א���$¦�}'
�������&%3��L&�א�Fو���;g��rU5 +د��R!Nو�..���U�A�&!��א���؟؟؟؟؟��دא���KوFC$א��2t"؟؟؟؟؟��..�

�����������Q/��,�ز�א��ص�j؟؟؟؟؟����i���1א	:��¢U3%&�و�����Z:	���1א�w3��و���{>���<ن��S$>�א�	
�«t�����D���5א��"����yא#"D���Tא���..�א����t�w�z���2+�א�א$���S�$���'
�Q���t"�5;���2&�א�z���"L FU������

�;
�.�وא7

 ؟؟؟؟؟ويف غضون شهر إبريل 
تخراج كارنيهـات أرسلت اإلداره العامه للحصر خطـاب للشـركه بإسـ

دخـــول ألعضـــاء اللجنـــه المـــذكوره أســـماؤهم بالكشـــف لتســـهيل 

وـلـدى ـتـأخر إســتخراج هــذه .. دخــولهم إـلـى ؟؟؟؟؟إلجــراء عملهــم 

 ؟؟؟؟؟ـقـام الـمـتهم األول ـفـي غضــون شــهر يونـيـو .. الكارنيـهـات 

 . وبالفعل تم توفير الكارنيهات لهم..  إلستعجالها مباإلتصال به

 ه عدد ثالثة أعضاء من اللجنه ثم حضر إىل مقر الشرك

�ئ والفندقهطوطلبوا عقود الشوا.. وكان من بينهم املتهم األول 
��������מ��..�ط���ن�א	��4ود�%��و�L!��دد�*�
����4!���ود������	��3מ�و���*ن����و-��ذא��	��מ��%��&ط

�
�3מ�	4دמ�&و����א	�4ود�א	�ط	و��Lو#		�9�#	�
�.�א	�&3מ�א;ول�
�>&'�ل�

 



 

 ٣٤٥

 اكى ويف أحد األيام تقابل مع الش
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 قدم حضر املتهم األول توعقب ما 

 إىل مكتب الشاكى وحضر املقابله املتهم الرابع
ل وبالفعـل وصـل ودار حديث حول تخفيض المبلغ مع المتهم األو

وبـعـد ذـلـك تـمـت مقابـلـه أـخـري ..  ملـيـون جنـيـه ١،٨االتـفـاق إـلـى 

ـبـين ثالـثـتهم عـنـد محـطـه بـنـزين وفيـهـا طـلـب الـشـاكى ـمـن الـمـتهم 

األول معرـفــــه طبيـعــــه المشـــــاكل وذـلــــك للتـحــــدث ـمــــع أصـــــحاب 

 . الموضوع

 )؟؟؟؟؟(ثم يف يوم الثالثاء املاضي 
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 )وفتح مكرب الصوت(ثم قام الشاكى باالتصال باملتهم األول 
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وأردف املتهم قائال
ً

 
والمكلفــه  .. ؟؟؟؟؟مــن أحــد عشــر مــأمور بــأن المــتهم األول أحــد أعضــاء اللجنــه المكونــه 

مخالفـات لقـانون هـذه لـم يكتشـف وأنـه  .. ؟؟؟؟؟بحصر أعمال التسجيل الضريبي للقيمه المضافه 
/ ؟؟؟؟؟ ، والعقـد الخـاص بالمـدعو/ كانت في عقد من تدعىالمشكله ولكن .. الضريبه في الشركه 

أـنــه يرـيــد إنـهــاء هـــاتين المشـــكلتين عـلــى ســـبيل عـمــل الخـيــر وعـــدم إـيــذاء والـشــاكى أوهـمــه .. ؟؟؟؟؟ 
بالشــركه، ـلـه أخـبـره ـبـأن هــذا األمــر ال عالـقـه وـلـدى عــرض الشــاكى األـمـر علـيـه !! ســالفي اـلـذكر ؟

 . بأنه يرغب في مساعده أصحاب المشكلهكنه أخبره عدم التدخل فيه ولض ترومن المف

 املاثلكما أكد املتهم 
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 وقرر بأن دوره يف الواقعة
ولكـنـه ـفـي ذات .. يحضــر التســليم أن ض ـتـروكــان مــن المفاقتصــر عـلـي حضــور المفاوضــات، 

.. وهــو بالفعــل مــا اخبــره الشــاكي للمــتهم األول هاتفيــا .. بإخراجــه مــن الموضــوع أخبــر الشــاكي اليــوم 
ولكـنـه ـكـان متـخـذ الـمـتهم بالحضـور ـظـاهر ولـكـن األخـيـر ـقـد أصــر عـلـي حضــوره واقـعـة التـسـليم ـلـذلك ت

 حتى تم القبض عليه .. الحضور وتوجه إلي الكافتيريا مع المدير المالي ومراقب الخزن قراره بعدم 

  صحيحة قرر بأنها غري.. وعن تفصيالت بالغ الشاكي 

 هو الصحيح وأن ما ورد بأقواله 
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وقـد قامـت النياـبـة العامـة بفـض الـحـرز الخـاص بالشـنطة الزرـقـاء .. هـذا 

بمضاهاة المبلغ باألرقام المسـجلة والتي كانت تحتوى مبلغ المليون جنيه 
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 لدية وبالصور الضوئية تبين تطابقها 

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ لشاكي وبسؤال ا.. هذا 
وأثنـاء تواجـده فـي  .. ؟؟؟؟؟بشركة والعضو المنتدب بأنه يعمل نائب رئيس مجلس اإلدارة 

إـلـي مرـكـز ؟؟؟؟؟ لجـنـة ـمـن الضــرائب ستحضــر وأخـبـره ـبـأن هنـاك عمـلـه حضــر إلـيـه الـمـتهم الراـبـع 
 ـفــي وـبــدأتوبالفـعــل حضـــرت اللجـنــة .. ألعضـــاء اللجـنــة وطـلــب اســـتخراج كارنيـهــات .. للفحـــص 

 .وتم استخراج الكارنيهات لهممباشرة عملها 

 وبعد بداية عمل اللجنة بيومني 

 حضر إليه املتهم األول يف مكتبه 
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 اكي بأنه سينظر يف األمر فأجابه الش

 مع أصحاب املشكلة وسوف يرد عليه 
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 ويف اليوم التاىل تقابل مع املتهم األول مره أخرى 

�وسأله عن كيفيه توزيع املبلغ املطلوب على صاحبي املشكله 
ســدد مليــون ي.. ؟؟؟؟؟ / والمــدعوتســدد ثمانماـئـه ألــف جنـيـه، .. ؟؟؟؟؟ / ـفـأخبره ـبـأن المــدعوه

ـسـتمائه أـلـف .. ؟؟؟؟؟ / فقـال نجـعـل المبلـغ عـلـى.. ـفـأخبره الـشـاكى ـبـأن ذـلـك مـغـالي فـيـه .. جنيـه 

بـدأ يشـك وهنـا قـرر الشـاكى بأنـه .. مليون ومائتي ألف .. ؟؟؟؟؟ / ، والمبلغ الخاص بالمدعوجنيه

 . في األمر ال سيما وأن المتهم األول يصر على عدم اإلفصاح عن ماهيه المشاكل

استكمل الشاكي قائال بأنهو
ً

 

��	�&3מ�א�;ول��&'�ل�
���و�ط	��Eא	�
	������Hذא������������������..��
ل�وא���4א	��
ط�
��وמ�وא(�د����������i���و

����!��ل�א	&�����������������E�	ط���������������..�א	��وמ�;ن�����س�א		���H�	
���E!	����<�%��ل�א	������ 
و�����

����

 ن�א;,����O���وא�ق�!	�9<%&6מ�א	�
	��H	&%�	����<�����������..�א	�&3מ�א	�א�=�
�)א	��&3מ�א�;ول���(	�����9 ,

�%�ق����+����א	���
��אMدא���..�&	�
���و�ن�ذ	����H	
���%� &��+و�M%&6מ�א	� 
��	������.�

 الذين أحضروا له مبلغ مليون جنيه يف شنطه 

وضعت يف سيارته ومت جتهيزه فنيا باألجهزه 
ً
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وتنشـر معـات تجريهـا هيئـه المجتيـتم عـن طريـق مزايـده أن تـأجير الشـواطئ وأضاف الشـاكى 

ًواســعه اإلنتشــار بحضــور ممـثـل ـقـانونى ـمـن مجـلـس الدوـلـه وفـقـا لـقـانون المزاـيـدات، ـفـي أـحـد الجراـئـد 
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وـتـتم تســجيل العـقـود ـلـدى ؟؟؟؟؟بإنتظــام .. الشــركه إشــتركت فيهــا ورســت عليهــا وـفـى آـخـر مزاـيـده 

 . ويتم سداد الضريبه المستحقه بشيكات

وإستطرد قائال
ً
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 قرر.. وعن دور املتهم الرابع 
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وبمواجـهـه الـشـاكى بـمـا ـقـرره الـمـتهم الرابـع ـمـن أن دوره إقتصــر عـلـى اإلتصــال بيـنـه .. هـذا 

األول والرابـع متفقـين مـن قـرر الشـاكى بأنـه ال يعلـم مـا إذا كـان المتهمـان .. وبين المتهم األول 

 . عدمه وعالم كان إتفاقهما

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال العقيد.. هذا 
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 وبالبناء على هذا التكليف 
رشـوه مـن هيئـه فقد تم تتبع الشاكى منذ تحركه من منزلـه بسـيارته ، وعقـب إسـتالم مبلـغ ال

.. لقريـه ؟؟؟؟؟) ٥(المواجهه للبوابه رقـم " ؟؟؟؟؟" الرقابه ، حيث تحرك ووصل إلى محطه بنزين 

 وتـبـــادل الـحـــديث .. ـثـــم ـهـــبط ـمـــن الســــياره ودـلـــف إـلـــى الكافيترـيـــا وتقاـبـــل ـمـــع الـمـــتهم األول 

.. لسياره ًثم خرجا سويا متوجهان إلى سياره الشاكى الذى قام بفتح شنطه ا.. لمدة عشر دقائق 

ًوأخرج الشنطه الزرقاء التى تحوى مبلغ الرشوه وقام بتسليمها للمـتهم األول الـذى ترجـل متوجهـا 
إلى سيارته فتم القبض عليه وضبط الشنطه التـى بحوزتـه وبتفتيشـها تبـين أن بهـا مبلـغ الرشـوه 

 . ثم تم التوجه إلى مقر ؟؟؟؟؟.. 
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وأضاف قائال
ً
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 وهنا أثبت السيد احملقق

مــذكور بعــدما تأكــد تســليم المبـلـغ بالشــنطه الزرقــاء إـلـى الضــابط ال
من مطابقه األرقـام المسلسـله المطبوعـه علـى أوراق النقـد مـع الصـور 

 . الضوئيه الخاصه بها والمرفقه بالتحقيقات

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املتهم األول.. هذا 
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 صباحا ٢٬٣٠وكان ذلك الساعه 
ً

 

 ؟؟؟؟؟ داخل بنزينه ؟؟؟؟؟ يوم
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 وأضاف املتهم األول
 .. ًواإلنتـفــاع الـتــى تكـــون شـــركه التعمـيــر طرـفــا فيهـــا بأـنــه ال يـخــتص بفحـــص عـقــود الـتــأجير 

.. وعـن طلبـه هـذه العقـود مـن الشـاكى .. ٕوانما دوره يقتصر على ملء نماذج التسجيل فـي ؟؟؟؟؟ 
 .. عـنــــــــه وذـلــــــــك كمســـــــــاعده لزمالـئــــــــه فـقــــــــرر بأـنــــــــه ـقــــــــام ـبــــــــذلك رـغــــــــم ـعــــــــن مـســــــــئوليته 

 !!!!ب االختصــــاص بــــذلك قــــرر بــــأن اللجنــــه كلهــــا مختصــــه بمــــا فيهــــا هــــو ؟؟وعــــن صــــاح

ولكـن ال هـذه العقـود وأنـه يسـتلم وأمورهـا ليسـت واضـحه بأن تلـك العقـود قـرر  وعن هذا التضارب 

 . وقرر بأن المتهمان الثانى والثالث زمالئه في اإلداره.. إال بتصريح من اإلداره ينزل بها 
��א	�
��	�Hא	���
وط����������و��91א	�&3מ�א	��7ل��������7���Y�����&���6!
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ـه مــا هــو مســطر  ـم يأخــذ أي مــن بــاألوراق مــن أقــوال الشــاكى وأورد بأنــه ًوأردف منكــرا جمـل ـل

 قـــرر بأنهـــا صـــحيحه ٕهـــذا وابـــان مواجهتـــه بالتســـجيالت الصـــوتيه .. العقـــود ولـــم يقـــم بمراجعتهـــا 
ًكمـا أنكـر تمامـا .. عمـل بـدليل تعـدد األشـخاص الـذين تحـدث معهـم ولكنها تتضمن الحديث فـي ال

 . المكالمه الهاتفيه التي تحوى عبارات التقابل على قارعه الطريق السريع

 كما أنكر الواقعه املزعومه وأنه غري خمتص 

 ومل يستلم أي عقود من الشاكى

 وعن ضبط املتهم الرابع
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ـتـــم إنـتـــداب خبـيـــر أصــــوات ومرئـيـــات وتســــليمه .. وعـقـــب ذـلـــك 
 . فحصها، بعد تحليفه اليمين القانونياإلسطوانات المدمجه ل

  عضو الرقابه.. ؟؟؟؟؟ / وبسؤال السيد.. هذا 
بأنه عقب بالغ من الشـاكى والـذى يفيـد طلـب أحـد أعضـاء لجنـه حصـر األنشـطه التجاريـه 

 لمبلــغ مليــوني جنيــه علــى ســبيل الرشــوه مقابــل التغاضــى عــن إثبــات مخالفــات –داخــل ؟؟؟؟؟ 

ات، ثـــم أخـــذ اإلذن بـــنفس التـــاريخ ؟؟؟؟؟ مـــن النيابـــه بالمراقبـــه ؟؟؟؟؟، وقـــد تـــم عمـــل التحريـــ

والتســجيل، وـفـى ـيـوم ؟؟؟؟؟ أســفر تنفـيـذ اإلذن عــن إلـحـاح الـمـتهم األول عـلـى طـلـب مـبـالغ عـلـى 

ـسـبيل الرـشـوه ـمـن الـشـاكى، وـتـم تحرـيـر محضــر إـجـراءات، وطـلـب اإلذن ـمـن النياـبـه بالضــبط بـعـد 

، )مسلسله ومثبتـه فـي المحضـر المـؤرخ ؟؟؟؟؟(رقابه تجهيز مبلغ مليون جنيه من خزانه هيئه ال

وبالفعل صدر اإلذن، وعلى ضوء إلحاح المتهم األول فى طلب المبالغ الماليه على سبيل الرشـوه 

ًـمـن الـشـاكى، فإـنـه ـفـي ـحـوالى الواـحـده صــباحا ـيـوم ؟؟؟؟؟ ـتـم التقاـبـل فيـمـا ـبـين الشــاكى والـمـتهم 
ٕـشــاكى فنـيــا واعطاـئــه ـشــطنه زرـقــاء بـهــا المبـلــغ بـعــد تجهـيــز ال(األول ـفــي محـطــه بـنــزين ؟؟؟؟؟  ً

 –؟؟؟؟؟ / بمعرفـة السـيد(، وبالفعل تم التمكن من تسجيل اللقاء، وتم ضبط المـتهم األول )المالي

حـال إسـتالمه للمبلـغ ثـم قـام بالتوجـه إلـى حيـث تواجـد المـتهم الرابـع الـذى أكـدت ) عضو الرقابـه

 . ً الثانية صباحافي حوالى" ؟؟؟؟؟"التحريات تواجده بكافيتريا 

وأردف قائال
ً
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وأضاف بأن كال من 
ً

 
وبمواجهتـه بمـا .. ال يعلمان عن الواقعـه شـيء .. ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ 

قــرر .. قــرره الشــاكى فــي التســجيالت بأنــه عــرض األمــر عليهــا 

اراه الـمـتهم األول ـفـي طـلـب الماـثـل ـبـأن ذـلـك ـكـان عـلـى ســبيل مـجـ

 . الرشوه

 وعن دور املتهمان الثانى والثالث

عـمـا إذا ـكـان هـنـاك مخالـفـات ـمـن إلثـبـات مــا يرغـبـه الـمـتهم األول ـقـرر بأنهـمـا كاـنـا مـسـتعدان 

كمـا أن فـي التفاصـيل واإلتفاقـات، دون الـدخول .. التى كانا يعلمان بها .. عدمه وذلك لمساعدته 

أم أنهم سيحصـلوا علـى مبلغ الرشوه مع المتهم األول ا إذا كانا سيتقاسمان تحرياته لم تتوصل عم

ٕأن ضـــيق الوـقــت والحـــاح ـقــرر الماـثــل .. وعـــن إختـفــاء أي تســجيل صـــوتى لهـمــا !! حصـــه فـقــط ؟؟
ـم يســمح بإســتكمال التســجيالت بشــأن هــذين المتهمــين المــتهم األول عـلـى طـلـب الرشــوه  كمــا .. ـل

 . ذر أثناء إجرائهم مكالماتهمأنهما كانا يتخذان الحيطه والح

 ؟؟؟؟؟/ وعن دور املتهم الرابع
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ًواستطرد قائال  حيـث قـام .. بـين المـتهم األول والشـاكى هـو التوسـط بأن دور المتهم الرابـع .. ٕ
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الـمـتهم الراـبـع ـبـإبالغ الشــاكى برغـبـه الـمـتهم األول ـفـي مقابلـتـه لتســويه أـمـر المخالـفـات ال؟؟؟؟؟ 

) فقـط(لشـاكى والمـتهم األول وتمـت عـده مقـابالت مـع ا.. ثم توالت األحداث .. التى تكشفت للجنه 
ـه رفــض، تســليم مبلــغ الرشــوه خاللهــا المــتهم مــن الشــاكى الــذى طلــب  ـع إال أـن فطلــب للمــتهم الراـب

وعندما ثارت شكوكه حول حديث الشاكى معه صـراحه بشـأن مبلـغ الرشـوه حضوره واقعه التسليم، 

ً رفـض ذلـك تمامـا وأبلـغ فقـرر الرابـع.. وأن المتهم األول يرغب في أن يتم تسـليمه مبلـغ الرشـوه 
كمـا قـرر الشـاكى بـأن التعامـل يـجـب أن .. الشـاكى بـذلك صـراحه الـذى أبلـغ المـتهم األول ـبـدوره 

 . يكون مباشر فيما بينه وبين المتهم األول دون وسطاء
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 ت الىت حضرت واقعه وعن دور القوا

�قرر .. ضبط املتهمني األربعة 
 . بأن دورهم اقتصر على تأمين المأمورية فقط

 قرر.. ؟؟؟؟؟ / وبسؤال املتهم الثالث .. هذا 
للحصـــر  المرـشــحين ؟؟؟؟؟ًمـقــررا بأـنــه ـكــان ضـــمن أعضـــاء  –المســـند إلـيــه بإنـكــار اإلتـهــام 

وكـــان عـــدد أعضـــاء (الســـياحيه ة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بقريـــالميـــدانى لألعمـــال واألنشـــطه التجاريـــه الواقعـــه 
ومـن ثـم قـاموا .. ٕوانضـم إلـيهم سـابع إال أنه من تم تكليفهم بالفعل عـدد سـته ) ًاللجنه عشره تقريبـا



 

 ٣٥٧

ـى مجمــوعتين  وكانــت المأموريــه محــدده ..  كــل مجموعــه تخــتص بمنطقــه .. بتقســيم أنفســهم إـل

 حتى ؟؟؟؟؟ على أن ١٧/٧/٢٠١٧ما بين  )وفق أمر التكليف الصادر من اإلداره المركزيـه(بمده 

 .يتم اإلنتهاء من حصر وتسجيل األنشطه الخاضعه للحصر والتسجيل

 واiموعه الىت كان من ضمنها هي
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وأردف قائال
ً

 
ـه شــركه ؟؟؟؟؟ ؟ ـأن مــن ضــمن أعمــال اللجـن ـدأوا بهــا !! ـب ـد ـب ـه(وـق ـم ) كــل أعضــاء اللجـن وـت

ولكن الشركه لم تقـدم أي أوراق .. بين الجهات واألفـراد بكل العقود المبرمه بين الشركه ومطالبتها 

والمتبع في هذه الحاله أن يتم إثبـات اإلمتنـاع فـي تقريـر يرفـع للمـدير األعلـى وينتهـى دورهـم .. 

 . إلى هذا الحد

 وأردف صراحه
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 وقرر بعدم صحه أقوال املتهم األول 

 ؟؟؟؟؟بأنه تقابل مع الشاكى يوم 
ذلــك أن اللجنــه حيــث قــرر بــأن هــذا غيــر صــحيح، .. إلتمــام أعمــال اللجنــه الســتالم أوراق 

 عــــــــن تقــــــــديم األوراق إمتنــــــــاع الشــــــــركه وقــــــــد تــــــــم إثبــــــــات إنتهــــــــت أعمالهــــــــا بتــــــــاريخ ؟؟؟؟؟ 
 !! ؟فة إلى أن المتهم األول غير مختص بإحضار األوراق أو التواصل مع الممولينباإلضا

وإستطرد قائال
ً
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 قرر..  ؟؟؟؟؟ /وبسؤال املتهم الثاني.. هذا 
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  ورد إىل النيابه العامه ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

مؤكدا بأن .. تقرير خبري األصوات واملرئيات 
ً
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 .. به اإلداريه عضو الرقا .. ؟؟؟؟؟/ وبإعاده سؤال السيد.. هذا 

 فقرر .. حول بعض التناقضات الىت شابت أقواله 
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 ملا كان ذلك
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 ةمن الوقائع انفة الذكر التي تشرفنا بعرضها علي هيئة احملكم

يبني مبا ال يدع جماال للشـك أن الواقعـة مثلمـا بـدأت .. املوقرة 

فقـد افصـحت األوراق عـلـي أن .. بـإجراءات موصـومة ـبـالبطالن 

للواقعة صورة أخري غري الصورة التي حاول أن يرمسها ضـابط 

شرف بعرضه علي اهليئة املوقرة من تو االمر الذي نالواقعة وه

� :خالل أوجه الدفاع التالية
�

�

�

�

�
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  األول الوجه

  التحقيـق املسـتهله بهـا األوراق والسـابقه علـى صـدور موافقـه تبطالن كافـه إجـراءا

 ومن ثم تبطل ؟؟؟؟؟وزير املاليه والىت يثبت القدر املتيقن أنها صدرت بتاريخ / السيد

راءات السابقه عليها بدءا من تلقى البالغ، ثـم التحريـات املزعومـه، ثـم إذن كافه اإلج
ً

، ثم إجراء التسجيالت، ثم صدور اإلذن بـالقبض والتصويرالنيابه باملراقبه والتسجيل 

على املتهمني، وأخريا بطالن القبض على املتهمني 
ً

كما يبطل كل مـا يرتتـب علـى .. 

 . ه املذكورهذلك من إجراءات الحقه على املوافق

 :  على أن؟؟؟؟؟ بشأن ٢٠١٦ لسنه ٦٧ من القانون رقم ٦٥فقد نصت املاده .. بدايه 
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�:  على أن١٣٧ قد نص يف مادته رقم ٢٠٠٥ لسنه ٩١كما كان قانون الضريبه على الدخل رقم 
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 )١٣/٣/٢٠٠٢ جلسه – ق ٦٣ لسنه ٢٢١٧٢الطعن رقم (

 : كما قضى بأنه
إستثناء من أحكام القانون العام، فال يجوز تحريك ورفع الـدعوى 

إال بنـاء علـى ...... العموميه في الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي 
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ـه أو مــ ـر المالـي ـان مــن طـلـب مــن وزـي ـه، واذ كــان هــذا البـي ٕن ينيـب
البياـنـــات الجوهرـيـــه الـتـــى يجــــب أن يتضــــمنها الحـكـــم إلتصــــاله 

بسالمه تحريك الدعوى الجنائيه، فإن إغفاله يترتـب عليـه بطـالن 

الحكم، فإذا رفعت الـدعوى الجنائيـه قبـل صـدور طلـب مـن الجهـه 

ًالتــى ناطهــا القــانون بــه وقــع ذلــك اإلجــراء بــاطال بطالنــا مطلقــا  ً ً
ًمتعلقا بالنظام العام، إلتصاله بشـرط أصـيل الزم لتحريـك الـدعوى 
الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعـه ويتعـين علـى المحكمـه 

القضاء به من تلقـاء نفسـها ويتصـل بـإجراءات التحقيـق كافـه مـا 

 أو مـا لـم –تعلق منها بشخص المـتهم كـالقبض عليـه أو حبسـه 

 . هودًيكن منها ماسا بشخصه كسؤال الش
 )٢٥/٩/٢٠٠١ جلسه –ق ٦٢ لسنه ١٠٦٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضــح أن كاـفـه .. القانونـيـه آنـفـه البـيـان عـلـى أوراق اإلتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـه المـفـاهيم 

للقــول بصــدور ًقــد خلــت تمامــا مــن ثمــه إشــاره أو ذكــر إجــراءات التحقيــق المســتهل بهــا األوراق 

وهـو األمـر الـذى يؤكـد أن تلـك .. علـى البـدء فـي تلـك اإلجـراءات .. وزيـر الماليـه / موافقه السـيد

.. بها من الجهه التـى أنـاط القـانون بهـا األمـر بالبـدء فيهـا اإلجراءات تمت دونما اإلذن أو الموافقه 
ًبطالنا مطلقا متعلقا بالنظـام العـام، هذه اإلجـراءات وهو ما يبطل  ً كافـه اإلجـراءات ًويبطـل تبعـا لهـا ً

 .  عليهاالتاليه

 ذلك أن الثابت
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 !!ويف أقل من ساعتني؟؟

��3��Iא��G��		wU�&���5&�(���5د������S&�א�23Hًא٢א�,����,
��(��،&�����א���1;غ�5���� !:����1��
��/��+ل�א�+א2"��&�א1#!��5�0'����؟وא���`�5��T3��H3א��(U���D��2�&��F>���!!�&B����«U�Q���+	�و��א

�א�`���5<ن�א#	���אcول��������F>9�V
��T&���������(؟؟؟؟؟��/�א�+א2"&�א�	��a	�א�&L��Fc�3א��/�&�'i�+�I5
�Rn3אI�א�&B!�{�(�����&'a!�א�V
������(و
"&�3�C�VT+I5אن�Y�وא�.F�Y�ن�א�t�	#א�(���V�
N!�1+א�



 

 ٣٦٢

�&�'(�.F+�!
�0!1
��%���אل؟؟؟؟؟�אt��,i&�������א��=���V�5���vא#l	!��<+�93�א�Q�1�4��!5�
%�������������)�א�7+�&�/	��א¬ن��(���א���!Yh���	�%3&�א��ل�و:"D�2א��א��t5��z�%3�9&��(א�	����9

��<ن�ذ�?�א��R!Lא#`5+م��!93+>�)�..�؟؟؟؟؟ًFن��+4N&�א#	���א�3א��..����א�`����5	%�.�

 وبالبناء على تلك التحريات .. هذا 

 وم إجرائها فقد طلب حمررهااملزع
صـــدور اإلذن ـمــن الجـهــات المختصـــه بمراقـبــه المتهـمــين ومراقـبــه 

ومـا ... هواتفهم المحموله، وتسجيل المكالمـات وتصـوير اللقـاءات 

هـذا وبـرغم تهـاتر سـند تلـك التحريـات وعـدم معقوليـه ... إلى ذلـك 

 ؟؟؟؟؟إال أن النيابــه العامــه قــد أصــدرت اإلذن بتــاريخ .. إجرائهــا 

 .ً مساءا بالمراقبه والتسجيل والتصوير١١الساعه 

 وبعد ساعات قليله .. هذا 

وحتديدا بتاريخ 
ً

 مساءا٦ الساعه .....
ً
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 وبالفعل أصدرت النيابه العامه إذنها 

 مساءا٧٬٥٠ الساعه ؟؟؟؟؟املؤرخ 
ً

 
وبعــد بضــعه ســاعات وفــى تمــام ..... بــالقبض علــى المتهمــين 

) بـعـد منتصــف لـيـل ؟؟؟؟؟(؟؟؟؟؟  ـمـن صــباح ـيـوم ١،٣٠السـاعه 

ـتـم اـلـزعم ـبـالقبض عـلـى الـمـتهم األول، وبـعـدها ببرـهـه ـتـم الـقـبض 

 ......على المتهم الرابع من مكان آخر و 
 

 ملا كان ذلك

لكـل إجـراء .. الرقابـه اإلداريـه والتي أفردت هيئـه  أوراق كافه اإلجراءات آنفه الذكر وبإستقراء

ومـن خـالل جملـه هـذه .. بمحاضـر مسـتقله .. لنيابـه العامـه اأذونات كما جاءت محضر مستقل، 



 

 ٣٦٣

 لم يشار من قريب أو بعيد إلى صدور .. األوراق 

 وزير الماليه على البدء في تلك اإلجراءات/ موافقه السيد
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 وعقب إثبات النيابه العامه جبمله .. هذا 

 ) حسب تسلسل األحداث واألوراق(ما تقدم أشارت 

�إىل املوافقه الصادره من وزير املاليه

وهـو األمـر الـذى يجعلنـا نقـرر ..  ؟؟؟؟؟إال بتـاريخ .. إشـارات أو عالمـات التي لم تظهر لها 
وهـذا  ؟؟؟؟؟لـم تصـدر إال بتـاريخ ومـه أن هـذه الموافقـه المزعبأن القدر المتيقن مـن األوراق وبحـق 

 . بما يهدم اإلتهام الماثل من أساسه.. السابقه على هذا التاريخ يبطل جمله اإلجراءات بال شك 

 ليس من قبيل التخمني بل أنه أمر .. وهذا 

مؤكد يقينا من خالل األدلة اآلتية
ً

 

:الدليل األول
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 " أوافق"ثم مت تذييل هذا الكتاب بلفظ 

�وزير املاليه /  للسيدهثم توقيع منسوب صدور

وال .. غـيـر مؤرـخـه .. إال أن الثاـبـت أن ـهـذه الموافـقـه المزـعـوم صــدورها ـمـن الســيد اـلـوزير 

تاريخ الوحيد اليقيني والثابت حـال تفريـغ يوجد باألوراق ثمه دليل على صدورها قبل ؟؟؟؟؟ وهو ال

النيابــه العامــه لمضــمون محاضــر جمــع اإلســتدالل وأذونــات النيابــه العامــه الســابقه علــى هــذا 



 

 ٣٦٤

 ..  بـعـــدما أثبـتـــت جمـلـــه ـمـــا تـقـــدم –ً ترتيـبـــا ـلـــألوراق وتسلســــلها –الـتـــاريخ حـيـــث أن النياـبـــه 

ـــ ـــت هــــذه الموافقــــه المزعومــــه ممــــا يؤكــــد أن القــــدر اليقيـن ـــم أثبـت  ي أنهــــا صــــدرت فــــي هــــذا ـث

 . التاريخ ؟؟؟؟؟

 وال ينال من ذلك
����אJא��
���	�ول�
�� ن�א	�وא������������M�9א��	#���و!���!�	غ�א�

����א	������4<%�������(�و	����א	

..�*ن�+��ذא�א	&������8+��و�&������8&(������א	&�������Eن�؟؟؟؟؟��..��F�,���؟؟؟؟؟�(����5*��������د���&����3

+ل�+�ذא�א;�����&��4د�������..�א	%Fאل�+�����و)�א	&�9	מ��7
��	��3&�����8(دد�����(و	�س�&����8א	�وא�������

��אJא��א	%�
����ن�
ط6ن��ط	ق�؟Mא�E�#����K�)'&��	و�)�	.!!!!�

:الدليل الثاني
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 بل أن احملضر الثانى .. ليس هذا فحسب 

 مساءا٢ الساعه ؟؟؟؟؟املؤرخ 
ً

 
يتضــح ـكـذلك أـنـه ـفـي ختاـمـه ـقـد أشــار إـلـى رـفـع األـمـر إـلـى .. المســمى بمحضــر التحرـيـات 

ولـم يـشـر مـن قرـيـب أو بعيـد إـلـى .. بـه والتـسـجيل والتصـوير النيابـه العامـه إلصــدار اإلذن بالمراق

 . وزير الماليه إلستصدار موافقته على هذه اإلجراءات قبل إتمامها/ رفع األمر إلى السيد

 وهذا رغم أن الثابت
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:الدليل الثالث
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 ٣٦٥

 يتضح أن مصدر اإلذن قرر فقط باآلتي
وحـيــث أن ـمــا ورد بمحضـــر التحرـيــات يشـــكل جريـمــه " ........ 

ًحاله وقائمه ومؤثمه قانونا وتستلزم البـدء فـي إجـراءات ضـبطها، 
ـنـا وحـيـث أنـنـا نطـمـئن لجدـيـه تـلـك التحرـيـات بالـقـدر اـلـذى يـخـول ل

 ......" إصدار مثل هذا اإلذن 
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 وزير الماليه/ موقوف على موافقه السيد
.. ذن ٕواكتفت بالقول أن إطمئنانها لجديـه التحريـات المزعومـه يخولهـا الحـق فـي إصـدار اإل

ًوالتفتت تماما عن أن موافقه وزير الماليـه هـي الشـرط األهـم والمتعلـق بالنظـام العـام الـذى يجـب  ٕ
 . البحث عن إنعقاده قبل إصدار ذلك اإلذن

 وقد تكرر هذا األمر حال إصدار النيابه 

 مساءا٧٬٥٠ الساعه ؟؟؟؟؟اإلذن املؤرخ 
ً
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 ومما تقدم مجيعه يتضح 

أنـــه حـــال إصـــدار النيابـــه العامـــه لإلذنـــين آنفـــي الـــذكر لـــم تكـــن موافقـــه 

 فلــــــو كانــــــت موجــــــوده لحــــــرص .. قــــــد صــــــدرت .. وزيــــــر الماليــــــه / الســــــيد

 . على إثباتها على نحو واضح وصريح.. وكيل النائب العام / السيد

 :الدليل الرابع
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إلجـــراءات أـنــه ثـمــه تالحـــق زمـنــي رهـيــب ـفــي ا -١

يســـتحيل مـعــه أن يتخللـهــا إستصـــدار الموافـقــه 



 

 ٣٦٦

حـيـث أن ؟؟؟؟؟ ـقـد تلـقـت اـلـبالغ .. آنـفـه اـلـذكر 

 ظـهـر ـيـوم ؟؟؟؟؟، ـثـم زعـمـت بأنـهـا ١٢الـسـاعه 

أجـــرت تحرياتهـــا حـــول الواقعـــه المبلـــغ عنهـــا 

ًوحررت محضرا مكتبيـا بـذلك السـاعه   ً مسـاءا ٢ً

ـثــم توجـهــت إـلــى ) أي بـعــد أـقــل ـمــن ســـاعتين(

وـفــــى ذات (عاـمــــه إلستصـــــدار اإلذن النياـبــــه ال

التوقيــت كانــت التحريــات مســتمره حســبما زعــم 

ـــه/ الســــيد ـــه أمــــام النياـب ـــم ) ؟؟؟؟؟ فــــي أقواـل ـث

أصـــــدرت النياـبــــه إذنـهــــا بالمراقـبــــه والتـســــجيل 

ً مســاءا فــي ذات اليــوم ١١والتصــوير الســاعه 
والذى لم يشر من قريب أو بعيد إلى وجود ثمه 

 . موافقه من وزير الماليه

 سؤال هنافال
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ومــن دالئــل إســتحاله تصــور صــدور الموافقــه  -٢

؟؟؟؟ وقـبــل صـــدور المزعوـمــه ـفــي ذات الـيــوم ؟

أن الهيـئـــــه .. ً مـســـــاءا ١١أول إذن الـســـــاعه 

ســكندريه، الطالبــه للموافقــه كائنــه بمحافظــه األ

األمـر .. كائن بالقـاهره .. ومكتب السيد الوزير 

سكندريه إلى القاهره الذي يتطلب التوجه من األ

ثم العوده مباشره ما يزيد على سته سـاعات ؟؟ 

تـبــار الوـقــت  ـلــو ـتــم األـخــذ ـفــي االعفـمــا الـحــال



 

 ٣٦٧

ــــبالغ؟ ثـــــم الوقـــــت  المســـــتغرق فـــــي تلقـــــى اـل

المستغرق في التحريات المزعومـه ؟ ثـم الوقـت 

ـوزير  ـى معــالي اـل .. المســتغرق فــي العثــور عـل

ًفــال يعقــل أن يكــون ســيادته جالســا فــي مكتبــه 
.... ًمنتظرا ذلك المندوب اآلتي من اإلسـكندريه 

 !!! ؟؟

 لعل ما تقدم
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ر صـدور وًأما وأنـه قـد ثبـت يقينـا مـن جملـه مـا تقـدم إسـتحاله تصـ
 هــذا عــالوه ..اءات القضــيه الماثلــه مــن إجــرالموافقــه قبــل إثبــات أي 

عـــن الشـــك ـفــي صـــحه الموافـقــه الغـيــر ممهـــوره ـبــأي أخـتــام مـــن هيـئــه 
كمــا خـلـت مــن أي .. ســكندريه قـبـل توجيههــا للســيد اـلـوزير الرقاـبـه باأل

ممــا يلقــى عليهــا ) .. بفــرض صــحته(أختــام بعــد توقيــع الســيد الــوزير 
 . بظالل من الشك والريبه في وجود تلك الموافقه برمتها

  ذلكيفح دوال يق
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 )٧/١٢/٢٠٠٥ جلسه – ق ٧٠ لسنه ٣١٤٧٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
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  الثاني الوجه 

بطالن الدليل املسـتمد مـن التحريـات املزعـوم إجرائهـا واملتخـذه سـندا لإلجـراءات 
ً

يـد ملـزاعم دالتاليه عليها، وذلك لعدم ثبوت أي جديه هلذه التحريات وأنها جمرد تر

سـند وأباطيل الشاكى وعجزت عن تقديم مثه دليل كافى علـى صـحه هـذا االتهـام امل

ابهتان
ً

أن  للمتهم الرابع ممـا جيعلهـا ال تعـدو أن تكـون جمـرد رأي jريهـا ال يصـلح 

سندا وحيدا ألي إجراء مرتتب عليهاتكون 
ً ً

 . 

 : حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن
علـى التحريـات بإعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضـوع " 

ًإال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دلـيال بذاتـه أو قرينـة بعينهـا علـى الواقعـة دلـة، من ألما ساقته 
ًقــد إتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــى ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا،  فــي حــق ً

ًفإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين،  ً ." 
 )٩/٥/٢٠١٥ جلسه – ق ٨٤ لسنه ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـى التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة " 

قرينـة إال أنهـا ال تصـلح ألن تكـون من أدلة مادام أنها كانـت ؟؟؟؟؟ة علـى بسـاط البحـث لما ساقته 
ًأو دليال أساسيا علـى ثبـوت التهمـة، وكـان الحكـم المطعـون فيـه  قـد اقتصـر فـي التـدليل علـى ثبـوت ً

فــإن الحكــم فــي حــق الطــاعن علــى تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــرى، الجريمــة 

يـكـون ـقـد بـنـى عـلـى عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــرى ـمـن تحرـيـه ال عـلـى عقـيـدة 

 ". استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في اإلستدالل 
 )٢٦/١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤ لسنه ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 :وقضى كذلك بأن
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ جلسه – ق ٧٠ لسنه ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
الماـثـل وواقـعـات اإلتهـام القانونـيـه والقضـائيه آنفـه البـيـان علـى أوراق وبتطبيـق جمـلـه المفـاهيم 

غايـه فـي األهميـه علـى عـده وقـائع من الشاكى إحتـوى ًغا تلقت بالالرقابه اإلداريه هيئه يتضح أن 
ــث هـــم مـــن مـــوظفي ؟؟؟؟؟ بالقـــاهره : أولهـــا.. والخطـــورة  ــى الثاـل .. أن المتهمـــين مـــن األول حـت

أنـهــــم مختصـــــون : وثانيـهــــاوضـــــمن أعضـــــاء لجـنــــه حصـــــر األنشـــــطه التجارـيــــه الخاضـــــعه ؟؟؟؟؟، 

أنهــم طلبــوا منــه مبلــغ مليــوني جنيــه : وثالثهــاال؟؟؟؟؟ وفحصــها إذا وجــدت، بتحريــر المخالفــات 

، )مجهولـــــه ماهيتهـــــا حتـــــى اآلن(؟؟؟؟؟ جســـــيمه للتغاضـــــى عـــــن مخالفـــــات علـــــى ســـــبيل الرشـــــوه 
 !!أن ذلك الطلب تم بوساطه المتهم الرابع ؟: ورابعها

 وبعد تلقى هذا البالغ .. ومن ثم 

   األربعهكان على اهليئه إجراء حتريات مستفيضه حول مدى صحه هذه املزاعم

 الىت رتلها الشاكى بال سند ومن الظاهر اجللى أن تلك العناصر حمل البالغ 

 يستغرق التحرى عنها عده أيام إن مل يكن أكثر من ذلك 
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 وال شك يف أن مجله ما سطره عضو اهليئه 

�يف حمضره ما هي إال معلومات إستقاها من الشاكى 

دونمــا أن يكلــف نفســه عنــاء البحــث والفحــص والتحــرى الجــدى 

ن المتهمــين ولعــل خيــر دليــل علــى ذلــك أنــه زعــم بــأ.. والمثمــر 

.. الثالـثــه األواـئــل ـتــابعون إلداره المكافحـــه مثلـمــا زعـــم الشـــاكى 

هذا على خالف الحقيقه ممـا يؤكـد عـدم التحـرى وأنـه فقـط اكتفـي 

ـه وعجــز عــن تقــديم دليــل واحــد  ـبعض العبــارات العامــه والمجمـل ـب

وهـو مـا يعيـب محضـره المسـمى .. على مدى صحه هـذا اإلتهـام 

 : تيةبالعيوب اآل.. بالتحريات 
�

 :العيب األول
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 :العيب الثاني

ي أهم معلومه قرر بها الشاكى، وهي أن املتهمـني انثأن حمرر احملضر مل يتحرى عن 
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؟؟؟؟؟ ضـده وأن مبلـغ الرشـوه املـزعم مقابـل الثالثه األوائل هددوه بتحرير خمالفات 

 : التغاضى عن تلك املخالفات حيث لو كان قد فحص وحترى لتأكد من أن

��&��3>�&,�&ص�
1(�ص�*$�*!���ل����� •����+ذ=�א		

������3..*و��,�	������1*و�&�����وزא��؟؟؟؟؟�*�5����)�

������������	������������1ط�
('������א;�#����ط��א	&�

وא	('���4������..���ط��..�א	,����4	���ون�؟؟؟؟؟����

�ل��..�א	&4دאد�دون�
��ن��,�	����1ن�!د������������

�����3� 
�('���������<!��دאد�&��������������دو��א		

��=����
!���������#��ط��&*��و���د��	��د�Lא	#���

�ون�؟؟؟؟؟،�و�����E.....�،�......،�....!��ن�����	�����,&

����و��ن��7מ�����6��وز�א	1(�ص������..�	��3*ن��&מ�&%

9 .�*و�א	&�'�9!ن�א	�,�	���1���ز!מ�א	#�

• ��������L��)&	�5وא�)
	�
���	و���מ�*�..����������د�*ن�א		 &	

א	���ذو�=����د�������4&����+����<	���9א	�,&'���ن����

�������������3	��!*�J����3������د�<�

����������Fدא=��؟؟؟؟؟�

������ع�א	#�������!����ن�&�����د�מ�א	�%����&�دא��&�>

����#���ط��وא	����4ود�א	�ط	و
�����وא	&�����&7
�����א;

����E����א	&���������א	&�����&����وמ�
�����3א	#������و�

�ون������	�Y��3و������	������:�����&מ��..�؟؟؟؟؟&%����

 !!!ذ	��و+מ��ط	
ون��#و=�؟؟

�: Dم���s�mI	T����V
��)TD&�..�وT3��&tY��� T���3I��3א�gن����..��ن��%�+������/
�������������������A�Q�nوאcא�&��;Y�א�^t�	�#ن�א+�OTن����+��:�&�B	�4U�&���D�%>	��Q"w�D2U��O
����Fو����?�T3

��%����Dvא�=�±�E��3T3��..و�אقc��3L,
�#�<3Tl
���D% T<ن��!+א2"&��+�>�s�.�
�
�
�



 

 ٣٧٣

:العيب الثالث

مبهمه ) الشاكى بهاقرر الىت ( اجلسيمه ؟؟؟؟؟أنه مثلما جاءت عباره املخالفات ال

 والذى خال من بيـان.. جاءت كذلك بذات الوصف مبحضر التحريات املزعوم .. وغامضه

دايـد املخالفـات وحتهماهيه هـذ
ً

أم  ،؟؟؟؟؟/ ، عمـا إذا كانـت ختـص الشـاكى أم املـدعوه

 . ؟؟؟؟؟/ املدعو
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 :العيب الرابع

قـد .. إنساقت التحريات وراء مزاعم الشاكى يف القول بأن طلب الرشوه املزعـوم 

نقطـاع صـلته بالواقعـه إ.. الذى ثبت بإقرار الشاكى ذاته .. مت بوساطه املتهم الرابع 

ورفضه التدخل فيها وحماوالته املستمره يف التصدى إىل إصرار الشاكى واملتهم األول 

 مبـا مـؤداه ؟؟؟؟؟هام الشاكى بأنه ليس لدى الشركه خمالفـات فإقحامه فيها وحماوله إ

وإبعاده عن هذا الشـأن وهـو مـا ينفـى ) بفرض صحته(حثه على رفض طلب الرشوه 

عنه قطعا الق
ً

 . ول بالوساطه أو غريها
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 ٣٧٤

 فما كان من املتهم الرابع 
إال أن أبـلـغ الرســاله إـلـى الشــاكى ـبـذات صــفاتها ـمـن إبـهـام وـعـدم 

 حيــث توجــه ..ثــم إنعــدم أي دور الحــق لهــذا المــتهم .. وضــوح 

ًالمتهم األول إلى الشاكى وتحـدثا سـويا فـي شـئ ال يعرفـه المـتهم 
 . الرابع ولم يتدخل لمعرفته

 بل أن الشاكى نفسه هو من حاول 

 إدخاله وإقحامه يف املوضوع
�������
�9
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 ورغم ذلك مجيعه
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 :العيب اخلامس

زعم حمرر حمضر التحريات أنه إستقى معلوماته الىت وصـفها باملخالفـه للحقيقـه 

خمالفـا بـذلك الثابـت مـن األوراق أن الواقعـه .. بأنها حتريات مـن مصـادره السـريه 
ً

إحنصرت فيما بني املتهم األول والشـاكى واملـتهم الرابـع الـذى مت إقحامـه يف األمـر 

غما عنهر
ً

. 
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:العيب السادس

.. حمرر احملضر وعلى الفرض اجلدىل بصحه أن هناك مصادر سريه إعتمد عليها .. هذا 

فـمـا ـهـو اـلـدليل عـلـى أن تـلـك املـصـادر املزعوـمـه ال حتـمـل كرـهـا أو ـضـغينه ألي ـمـن 
ً

 . حىت ميكن اإلطمئنان إليهم والتعويل على ما قرروا به!! املتهمني ؟؟

 :العيب السابع

أقر حمرر احملضر أن حترياته عجزت عن التوصل إىل ماهيه اإلتفاق املزعوم وجـوده بـني 

 . لثالثه األوائل يف إقتسام مبلغ الرشوه املزعوماملتهمني ا
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 وهذا دومنا بيان لدور هذين املتهمني 

 وما سيؤدونه يف مقابل مبلغ الرشوه
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 :العيب الثامن

وإستمرارا يف حماوالت السيد.. هذا 
ً

.. رر حمضر التحريات ليواري عيوب حترياتـه حم/ 

فقد جلأ إىل خمالفه الدستور والقانون والتعدى على حرمه احلياه اخلاصـه للمتهمـني 

وقام مبراقبه هواتفهم قبل إستصدار إذنا قانونيا بذلك من اجلهات املختصه وهـو مـا 
ً ً

 .يبطل إجراءاته وحمضره
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 ؟؟ كيف توصل إىل ذلك ... هذا والسؤال
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 لقانون ينم عن إخرتاق حمرر احملضر ل

 والتعدى على حرمه احلياه اخلاصه للمتهمني
����������3���א��J�א�
�������O���#���و!��	��3وא&31מ�دون�!	���3מ�ودون�'��دو��<ذن����ن�א	[��



�1�ض�'�(�����(و�ن�+���<%&ط�ع�&(د��د�א	�و��و!���א	&���9&(�د7ون�������������������3..�א	�,&'��
ذ	����

א	&%���ل�%��ون���وذא�א	& �د�!	�9*ن�<��א�Jא	��א�
��و�����..�و&(د�د�*���מ�+وא&31מ����)�ذ	�

������.��ن�# ���א	#:�!ن�

ومما تقدم يضحى ظاهرا
ً

 
محرر محضر التحريات لجـأ إلـى مخالفـه الدسـتور والقـانون / أن السيد

وهو األمر الذى .. وذلك إلسباغ مشروعيه غير صحيحه على تحرياته 

يتضـــافر ـمــع جمـلــه العـيــوب آنـفــه اـلــذكر ـفــي إثـبــات ـعــدم جدـيــه ـهــذه 

ًدليل قد يسـتمد منهـا، وعـدم جـواز إتخاذهـا سـندا التحريات وبطالن أي 
وهو ما يجعل هذا اإلتهام قائم بـال سـند .. ألي إجراء آخر ترتب عليها 

 . وال دليل بما يستوجب القضاء ببراءه المتهم الماثل منه
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 الثالث الوجه 

 مسـاءا واملتضـ١١ الساعه ؟؟؟؟؟بطالن اإلذن الصادر عن النيابه العامه بتاريخ 
ً

من اإلذن 

ـمبـا يبـطـل ببطالـنـه كاـفـه .. باملراقـبـه وتـسـجيل املكاـملـات اهلاتفـيـه وتـصـوير اللـقـاءات 

اإلجراءات الىت أختذت بناءا عليه 
ً

 : وذلك كله لألسباب اآلتيه.. 

 السبب األول

�

�
�
 
 
 
 

 :  من الدستور املصري على أن٥٧فقد نصت املاده .. بداية 
 تـمـس، وللمراســالت البريدـيـه والبرقـيـه اإللكترونـيـه،  للحـيـاه الخاصــه حرـمـه، وـهـي مصــونه ال"

أو وال تجـوز مصـادرتها، حرمه، وسريتها مكفوله، وغيرها من وسائل االتصـال والمحادثات الهاتفيه، 

ولمده محدده، وفـي األحـوال التـى يبينهـا القـانون، اإلطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب، 
وال يجـوز العامه بكافه أشـكالها، وسائل االتصال ق المواطنين في إستخدام بحمايه حكما تلتزم الدوله 

 . وينظم القانون ذلكتعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، 

ونفاذا لذلك فقد نصت املاده 
ً

 مكررا من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٩٥
ً

: 
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 دسـتوراصدور اإلذن من غـري خمـتص
ً

اقانونـو 
ً

بإصـداره حيـث إشـرتط الدسـتور  

صـــدوره بـــأمر قـضـــائي مســـبب، كمـــا أوـجـــب القـــانون صـــدوره ـمـــن 

، وحيـث صـدر اإلذن باملراقبـه والتسـجيل والتصـوير يف القاضي اجلزئي

األمـر الـذى يعـد إفتئاتـا علـى ) النيابه العامـه(اإلتهام املاثل من سلطه التحقيق 
ً

  محايه، وهو ما يبطل هذا اإلذن احلريه الشخصيه وما أحاطها به املشرع من سياج
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 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٢٠٦ويف ذات السياق نصت املاده 
أن تضــبط ـلـدى مكاـتـب البرـيـد ويـجـوز لـهـا ...... العاـمـه تفـتـيش غـيـر المــتهم ال يـجـوز للنياـبـه 

مكاتـب البريـد جميـع البرقيـات، وأن ولدى والجرائد والمطبوعات والطرود الخطابات والرسائل جميع 

متـى جـرت فـي مكـان خـاص، بتسـجيل لمحادثـات وأن تقـوم تراقب المحادثات السلكيه والالسـلكيه، 

فـي جنايـه أو فـي جنحـه معاقـب عليهـا بـالحبس لمـده تزيـد علـى كان لذلك فائده في ظهور الحقيقـه 
 . ثالثه أشهر

ًلحصول مقدما على أمر مسبب بـذلك مـن ويشترط إلتخاذ أي إجراء من اإلجراءات السابقه ا
  .القاضي الجزئي بعد إطالعه على األوراق

لمـده ال تزيـد علـى بالضـبط أو اإلطـالع أو المراقبـه األمـر يجب أن يكون وفي جميع األحوال 

 . إلخ..... أن يجدد هذا األمر مده أو مدد أخري مماثله ًثالثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي 

  النصني سالفي الذكر ومن خالل.. هذا 

 يتضح أن الدستور والقانون أمجعا على وجوب صدور 

األمر باملراقبه والتسجيل والتصوير من القاضي اجلزئي وأن يكون مسببا
ً
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 كما أن القول بأن لعضو النيابه بدرجه 

وفقا للماده (رئيس اختصاصات قاضي التحقيق 
ً

 مكررا٢٠٦
ً
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 ومن ثم يتضح
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 أما قاضي التحقيق
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 ملا كان ذلك
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يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمه من االختصاصات فيما يتعلـق " 

ًبنظام الجلسه، ويجـوز الطعـن فـي األحكـام التـى يصـدرها وفقـا لمـا 
 ". الصادره من القاضي الجزئيهو مقرر للطعن في األحكام
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 وهذا عني ما قررته حمكمه النقض بقوهلا
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 )٢٦/١٢/٢٠١٢ جلسه – ق ٨٢ لسنه ٢٢٥٧الطعن رقم (

السبب الثاني لبطالن إذن 

 املراقبه والتسجيل والتصوير
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 : فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن على أن
���������������+�و��&�د����د���א	&(�����وM���3&��1'�دא��א�Mذن�
��א�
���א	�(�د����7א	&	�1و

�ن�א	�%��ل�א	�و��و!���א	&���9و�ل�א;���������3<	��9%�	ط��א	&(���ق�و<	��9א	������א	�ز������������������

�.�א	��وط�
��<'دא��אMذن�&(��<#�א:��(���א	�و�وع
 )١٤/٢/١٩٦٧ جلسه – ق ٣٦ لسنه ١٨١٣الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
من المقـرر أن تقـدير جديـه التحريـات وكفايتهـا لتسـويغ إصـدار " 

 إلـــى ســـلطه التحقيـــق التـــى أصـــدرته تحـــت رقابـــه ًاإلذن موكـــوال

محكـمـة الموضــوع، إال أـنـه إذا ـكـان الـمـتهم ـقـد دـفـع ـبـبطالن هــذا 

اإلجراء فإنه يتعين على المحكمه أن تعرض لهـذا الـدفع الجـوهرى 

 علـى دالئـل كافيـه أو حتريـات – بفرض اختصاص مصـدره –عدم إبتناء هذا اإلذن 

حيث أنه قد ثبت من خالل ما تقدم أن تلك التحريات غري جديـه وقاصـره .. جديه 

ومعيبه وال تصلح سندا إلصـدار مثـل هـذا اإلذن املتسـم بـاخلطوره والـذى ميثـل 
ً

إفتئاتا على ا
ً

 . حلياه اخلاصه للمتهمني



 

 ٣٨٢

ٕوتقول كلمتها فيه بأسـباب سـائغه، واذ كـان الحكـم المطعـون فيـه 
ؤه علـى تحريـات لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطالن اإلذن إلبتنا

ـدليل  ـى اـل ـه عـل ـه أقــام قضــائيه باإلداـن ـرغم مــن أـن ـى اـل منعدمــه عـل

ًالمستمد مما أسفر عنـه هـذا اإلذن، فإنـه يكـون معيبـا بالقصـور، 
بمــا يوجــب نقضــه واإلعــاده بغيــر حاجــه إلــى بحــث بــاقي أوجــه 

 ". الطعن
 )١٨/١١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤ لسنه ٥٢١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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  تهوبرغم هذا الدور الذى ال ميت بصل

 ه وإقرار الشاكى نفسه برفض املتهم الرابع رميبأي ج

�أن يكون له مثه دور يف هذه الواقعه
�%�6�د�*و�د	��ل�*ن�א	وא����4(�د��7
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 قدم وبفرض اختصاص تهذا وبرغم ما 

 مصدر إذن املراقبه والتسجيل والتصوير
ـه ـمـا تـقـدم وـقـرر بعـبـاره مقتضــبه .. بإصــداره  ـلـم يلتـفـت إـلـى جمـل

ورد بالتحرـيـــات يـشـــكل جريـمـــة حاـلـــه وقائـمـــه وغامضــــه أن ـمـــا 

ًومؤثمه قانونا وتسلتزم البـدء فـي إجـراءات ضـبطها، وأنـه يطمـئن 
فمـــا هـــي الجديـــه التـــى تشـــير إليهـــا تلـــك .. لجديـــه التحريـــات 

 التحريات المنعدمه ؟؟ 

 حال كون الشاكى مل يفصح عن ماهيه املخالفات 

 !! املطلوب مبلغ الرشوه للتغاضى عنها ؟؟

 كون أي من املتهمني غري خمتص بذلك متاماوحال
ً
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 أضف إىل ذلك فما هي األسباب واملربرات 

�!!التي اعتنقها مصدر اإلذن يف القول باإلطمئنان إىل جديه التحريات ؟؟
��א�Jא	��א�
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طل����&6=��ن�<��אJא���Lذ	و+و�א;���א�.�

 السبب الثالث 

 لبطالن هذا اإلذن
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 وقد إنساقت التحريات. .هذا 
ولم تدع مـن قريـب أو بعيـد بثمـه دور .. وراء هذا القول المرسل 

مـمــا يؤـكــد أنـهــا ـلــم .. للـمــتهم الماـثــل ـخــالف ـمــا زعـمــه الـشــاكى 

ًتكشــف أيضــا عــن ثمــه جريمــة أو إشــتراك فــي جريمــة فــي حــق 
 . المتهم الماثل

 

) يف حق املـتهم الرابـع(أن الغرض من اإلذن باملراقبه والتسجيل والتصوير مل يكن 

إلثبات جرميه وقعت بالفعل منه، وإمنا إختذ كوسيله للكشف عن جرميـه قـد تكـون 

وقعت منـه ومجـع املعلومـات والتنقيـب عـن اجلـرائم وهـو أمـر حرمـه القـانون 

 التحريات التـي أختـذت سـندا لـإلذن لعـدم إثباتهـا مثـه السيما وقد ثبت بطالن
ً

جرميه يف حق املتهم املاثل بـل جـاءت عبـاره عـن عبـارات مرسـله ال سـند هلـا وال 
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 وهو األمر الذى يؤكد وحبق أن الغرض 

 ) فيما خيص املتهم الرابع(التسجيل والتصوير من اإلذن باملراقبه و

 ه مستقبليه قد تكون وقعت من هذا املتهم أو أشرتك فيهارميهو الكشف عن ج
�מ�!ن�
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 لنقض بقوهلاوهذا عني ما قررته حمكم ا
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 أضف إىل ذلك 
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وزيـر / أنه قد صدر بإعتباره إجراء من إجراءات التحقيق قبل صدور موافقـه السـيد

ل وفقـا للمـاده املاليه على البـدء يف اإلجـراءات حيـال اإلتهـام املاثـ
ً

 مـن قـانون ٦٥

الـضـريبه املـضـافه وذـلـك كـلـه عـلـى التفـصـيل اـلـوارد بالـسـند األول ـلـرباءه اـملـتهم 

 .الراهن
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 هذا ومن مجله األسباب
ــــه والتســـــجيل آنفـــــه البيـــــان يتضـــــح أن اإلذن الصـــــاد ر بالمراقـب

والتصـــوير ـقــد شـــابه اـلــبطالن والـعــوار ـمــن ـكــل صـــوب وبصـــور 

ً ســـبق إيضـــاحها تفصـــيال وتأصـــيال -مختلـفــه   وـهــو ـمــا يبـطــل –ً

وهـو .. بالضرورة أي دليـل يسـتمد منـه أو أي إجـراء ترتـب عليـه 

ما يجعل هذا اإلتهام قائم على سند باطل وواهي ممـا يؤكـد بـراءه 

 . المتهم الرابع منه

  الرابع الوجه 

بطالن الدليل املستمد من التسجيالت الىت أجريت للمكاملات الىت كان املتهم الرابـع 

طرفا يف بعضها 
ً

وذلك لعدم إشتماهلا على مثه كلمات أو عبـارات تفيـد إشـرتاكه يف .. 

فهـى تعـد دليـل براءتـه ممـا هـو .. هذه الواقعه من قريب أو بعيد بل على العكس 

 أنها إشتملت على تصريح من الشاكى بإخراجه من الواقعـه بعـدما مسند إليه ذلك

حاول إقحامه فيها رغما عنه
ً

 . 

 : وهذا عني ما قررته حمكم النقض بقوهلا بأن
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 )٨/١١/١٩٩٧ جلسه – ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
 المختلفـه، أدلتهـا أو عناصـرهاأن تسـتخلص الواقعـه مـن لما كـان مـن حـق محكمـة الموضـوع 
ًقائمــا ـفـي أوراق وأن يكــون دليلهــا فيمــا إنتهــت إليــه ًائغا ًإال أن شــرط ذـلـك أن يكــون إستخالصــا ســ

فإذا استند الحكم إلـى من أوراق الدعوى، على أسس صحيحة في األحكام يجب أن تبنى الدعوى، 
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بحيـث إذا ًروايه أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيبا إلبتناؤه على أسـاس فاسـد 
ًعمـل القاضـى فـي هـذه الصـورة يعتبـر إبتـداعا للوقـائع وانتزاعـا فـإن كان ال أثر لها في شئ منهـا  ًٕ

 . لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ جلسه – ق ٨٥ لسنه ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضـــح .. القانونيـــه آنفـــه البيـــان علـــى واقعـــات الـــدعوى الراهنـــه وأوراقهـــا وبتطبيـــق المفـــاهيم 

لـم تتضـمن .. كان أحد طرفيها المـتهم الرابـع  التى أجريت لمكالماتوبجالء أن جمله التسجيالت 

ولـم تشـتمل علـى أي دليـل علـى القـول بأنـه حيـال هـذا المـتهم، من قريب أو بعيـد إثبـات أي شـئ 

ـــى ـفـــرض صــــحه هــــذه ) المــــتهم األول(وـبـــين المرتشــــي ) الشــــاكى(فيمــــا ـبـــين الراشــــي متوســــط  عـل

 . األوصاف

 بل على العكس
ـى إنقطــاع صــله فقــد تضــمنت هــذه المكالمــات الــدليل القــ اطع عـل

وأن إقحاـمــه فيـهــا ـكــان نـتــاج .. الـمــتهم الراـبــع بالواقـعــه برمتـهــا 

 أـمـا الـمـتهم –محــاوالت مســتمره ـمـن الشــاكى وـمـن الـمـتهم األول 

ً فقـد رفـض ذلـك تمامـا وصـرح بـه صـراحه بغيـر لـبس وال –الرابع 
بإخراجــه ـمـن ـهـذا الموضــوع وعــدم إدخاـلـه أو بمعـنـى .. غـمـوض 

 :  وهذا كله يتضح من خالل الحقائق اآلتيه..أدق إقحامه فيه 
 

 :احلقيقه األوىل
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 كان جمرد إبالغ رساله محلت 

 إليه مبهمه وأوصلها مبهمه
دون الــــدلوف فــــي أي تفاصــــيل عــــن ماهيــــه هــــذه المخالفــــات 

وقد تمت المقابله فيما بـين الشـاكى .. المزعومه وكيفيه تسويتها 
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 . والمتهم األول دون ثمه تدخل من المتهم الرابع بعد ذلك
�

:احلقيقه الثانيه
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:احلقيقه الثالثه
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 وهنا قرر الشاكى بأنه سيتقابل 

 مع املتهم الرابع صباح باكر وسيبلغه باألمر
ـب م نــه وفــي اليــوم التــالي تقابــل الشــاكى مــع المــتهم الرابــع وطـل

إال أنـه رفـض بشـده .. توصيل أشـياء إلـى المـتهم األول بالقـاهره 

 . ًوطلب منه إخراجه تماما من الموضوع

 وأجريت مكامله ثالثيه األطراف
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 وهنا تدخل الشاكى

وأبلغ المتهم األول بإخراج المتهم الرابع من الموضـوع وقطـع 



 

 ٣٩١

 ....وأنه هو من سيقابله إلعطائه المطلوب .. صلته به 

 ا تقدم مجيعهومم

 

ًيتأكد يقينا بإنقطاع صله المتهم الرابع بالواقعـه تمامـا وأنـه رفـض  ً
ــه فيهـــا  ــدخل فيهـــا أو إدخاـل الشـــاكى (وتصـــريحه للطـــرفين .. الـت

بذلك وهو مـا يجـزم بعـدم إشـتراكه أو توسـطه كمـا ) والمتهم األول

 . ًهو مسند إليه بهتانا
�

 :احلقيقه الرابعه

<>�*ن�א	�&3מ�א�;ول���ن��'��א�Yدون�%�
4��E	�وמ�!	��9*ن���ون��������و
�Oמ����&�دמ�..�+ذא��

Eو	ط�	6מ�א&%M�9���و
�ن�א	#��
��(���א�Yو���א	���
	��א	&��%&&מ�
 .�א	�&3מ�א	�א

 وهنا يتضح وجبالء تام
أن المتهم الرابع كان يشعر بالحرج من المـذكور ممـا دعـاه نحـو مسـايرته فـي الحـديث فقـط 

 .سل له سيارته بسائقها وغير ذلك من التفاصيل الوهميهوأنه سيتقابل معه وسير

الـتــى ـلــم ـيــتم تنفـيــذ أي شـــيء منهـــا ممـــا يؤكـــد أـنــه كـــان يســـاير 
 . ًالموقف فقط حرجا من المتهم األول

 :احلقيقه اخلامسة
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 :احلقيقه السادسه
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أما وأن يتضح يقينا
ً

 
ل مـنـه ـفـي أي إتـفـاق ـتـم ـبـل وال ـتـدخ.. بأـنـه ال ناـقـه ـلـه وال جـمـل 

األـمـر اـلـذى يســتحيل مـعـه تصــور الـقـول .. إبراـمـه ـبـين الطــرفين 

 . بالتوسط فيما بينهما
�

 ملا كان ذلك
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 اخلامس الوجه 

) ومنهم املتهم املاثـل(بطالن اإلذن الصادر من النيابه العامه بالقبض على املتهمني 

 مسـاءا ٧٬٥٠ السـاعه ؟؟؟؟؟تيشهم والصادر بتاريخ وتف
ً

وذلـك لكونـه معيـب بـذات .. 

فيما عدا عيب عدم إختصـاص (العيوب الىت شابت إذن املراقبه والتسجيل والتصوير 

فضال عن إبتناؤه على تسجيالت ال حتمل مثـه دليـل حيـال هـذا املـتهم بـل ) مصدره
ً

مبا يبطلـه ويبطـل .. ذن الحق على القبض تؤكد على براءته، باإلضافة إىل ثبوت أن اإل

 . أي دليل قد يستمد منه

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٣٤فقد نصت املاده 
لـمـأمور الضــبط القضــائي ـفـي أحــوال التـلـبس بالجناـيـات أو الجــنح الـتـى يعاـقـب عليهــا ـبـالحبس لمــدة 

 . توجد دالئل كافيه على إتهامهذى الحاضر الأن يأمر بالقبض على المتهم تزيد على ثالثه أشهر، 

 :  من القانون ذاته على أن٣٥كما نصت املاده 
ًإذا لم يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضـبط القضـائي 

ٕأن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر ً . 
ـى إتهــام الشــخص إوفــي غيــر األحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة  ـه عـل ـل كافـي ذا وجــدت دالـئ

ســـرقه أو نصـــب أو تعـــد شـــديد أو مقاومـــه لرجـــال الســـلطه العامـــه ـبــالقوة بإرتـكــاب جناـيــة أو جنـحــه 
ًجاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يتخـذ اإلجـراءات التحفظيـة المناسـبة، وأن يطلـب فـورا والعنـف، 

األحوال تنفذ أوامـر الضـبط واإلحضـار وفي جميع من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه، 
 . واإلجراءات التحفظيه بواسطه أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة

 ومن هذين النصني
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 يف الطلب املرفوع إىل النيابه العامهأما إذا إنتفت الدالئل الكافيه 

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة

 إصدار اإلذن لعدم وجود تلك الدالئل الكافية

 وإن هي فعلت يكون إذنها باطل
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ ط -  مبادئ ا8جراءات الجنائية–رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم
ٕفال يجوز القبض على المتهم بغير تـوافر دالئـل كافيـة واال كـان " 

بض الـقـبض باـطـل فاـلـدالئل شــرط ال غـنـى عـنـه لصــحة اإلذن ـبـالق

وتفتيش المـتهم، وعلـى المحكمـة أن تبطـل اإلجـراء إذا لـم تـرد لـه 

 ". دالئل كافيه وتبطل بالتالي الدالئل المستمده منه 
 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ س – أحكام النقض – ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 :كما قضى بأن
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ جلسه – ق ٧٤ لسنه ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 آخرين لبطالن إذن القبض والتفتيش سببني إال أن هناك 

 كالتايلذين الوجهني استجدا بعد اإلذن األول وه

 السبب األول 
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 :حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن
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 )١٨/١١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤ لسنه ٥٢١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
الـتـى تـمـت للمكالـمـات الـمـذكوره عـلـى أن التـسـجيالت ًتفصـيال كاـفـه الحـقـائق وكـنـا ـقـد أوضــحنا 

تلـك المكالمـات الـتـى كـان المـتهم الراـبـع ل واقعـات اإلتـهـام الماثـل، وعـلـى األخـص التـى أجريـت ـحـو
لم تسفر عن ثمه دليل واحد من قبل المتهم الماثـل أو علـى أنـه أشـترك فـي الواقعـه .. ًطرفا فيها 

 . أو توسط فيها

 بل جاءت هذه املكاملات
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 بأن هذه التسجيالت
النياـبــه العاـمــه ـفــي إصـــدارها اإلذن ًال تصــلح ـســندا تعتـكــز علـيــه 

ذلـك أن هـذا اإلذن يجـب أن يبنـى .. بالقبض علـى المـتهم الرابـع 

وحيث أنه ليس فـي التسـجيالت .. على دالئل كافيه حيال المتهم 

ما يصح وصفه بأنه دليل كاف في حق المتهم الرابع، وكـذا خلـت 

بـبطالن ًاألمر الـذى يجـزم يقينـا .. التحريات الباطله من أي دليل 

إذن الـقـبض والتفـتـيش لـعـدم إبتـنـاؤه عـلـى ثـمـه دالـئـل كافـيـه عـلـى 

 . صحه هذا اإلتهام
 

 السبب الثاني 
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حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا األمر أن
ً

 : 
ـهـذا وـقـد ـقـرر المتهـمـان ـفـور اســتجوابهما بتحقيـقـات النياـبـة " .. 

 ٩؟؟؟؟؟ الســــاعه (العاـمـــة أنهـمـــا ـتـــم الـقـــبض عليهـمـــا بـتـــاريخ 

أي .... و.... وقد أيدهما في تلك الروايـة شـهود نفـي و ) ًمساءا

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

إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية ال يعلـم مضـمونها سـوى مصـدرها 

والصادر إليه بمحتواهـا وكـان المتهمـان منـذ اللحظـة األولـى عنـد 

ــم الـقــبض  ــررا بأنهمـــا ـت ــة العامـــة ـق ــات النياـب إســـتجوابهما بتحقيـق

ــاريخ ســـابق عـلــى إ ستصـــدار اإلذن وجـــاءت أقوالهمـــا عليهـمــا بـت



 

 ٣٩٧

وهـو مـا تطمـئن إليـه المحكمـة، .... و.... مؤيدة بـأقوال شـهود و

ومـن ثـم يـكـون القـبض عـلـى المتهمـين وتفتيشـهما ـقـد وقعـا بغـيـر 

إذن من السـلطات المختصـة وفـي غيـر حالـة مـن حـاالت التلـبس 

مما يهـدر الـدليل المسـتمد مـن هـذا اإلجـراء الباطـل ومـا تـاله مـن 

 ".ً متعينا لذلك القضاء ببراءتهماإجراءات
 )١٢/٢/٢٠٠٧ جلسه – ق ٦٧ لسنه ٨٦٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 فإنه يثبت .. فعلى الفرض بصحه ذلك 

 وجبالء أن القبض مت بالفعل 

�ابه العامه بذلك على إذن من النياإلستحصالقبل 
حـيـث إـنـه ـفـي خـتـام ذات المحضــر اـلـذى وردت فـيـه العـبـاره آنـفـه 

ـالقبض .. اـلـذكر  طـلـب محــرره ـمـن النياـبـه العاـمـه إصــدار اإلذن ـب

ثـم يعـود .. فكيف يشير إلـى أن القـبض قـد تـم .. على المتهمين 

ـه  ـى .. ليطـلـب اإلذن ـب ـدل عـل ـى شــئ فإنمــا ـي ـك إذا دل عـل فــإن ذـل

ممـا يؤكـد بـراءه المـتهم .. عد تمام القبض بطالن اإلذن لصدوره ب

الماـثـل مـمـا ـهـو مســند إلـيـه لثـبـوت أن للواقـعـة صــوره أـخـرى غـيـر 



 

 ٣٩٨

 . تلك الوارده باألوراق

  السادس الوجه 

بناء على قاعده مـا بـىن علـى الباطـل فهـو باطـل وإذ ثبـت بطـالن كافـه اإلجـراءات 

 إىل بطالنـه سمـر الـذى يسـلاأل.. السابقه على القبض والىت بىن عليها هـذا اإلجـراء 

 . وبطالن أي دليل قد يستمد منه

 :  من الدستور على أن٥١فقد نصت املاده .. بداية 
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 :  على أن٥٤/١كما نصت املاده 
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ونفاذا لذلك 

ً
 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٤٠نصت املاده .. 

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر مـن السـلطات 

ًك قانونا، كمـا يجـب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه كرامـة المختصة بذل
ًاإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ً. 

 هذا ومن خالل صريح النص الدستوري

آنف الذكر يتجلى ظاهرا
ً
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 وكان املشرع قد رسم .. ملا كان ما تقدم 

 أحد طرق ثالثه ملشروعية القبض
ترتـب فه كـل إجـراء يبطل بطالنه كاو.. ًبكافه شروطه بات القبض بـاطال إذا لم ينعقد أحدهم 

 : وهذه الشروط هي..  منه مستمدوكل دليل عليه 
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 ملا كان ذلك

فـي حـق المـتهم الرابـع يتضح أنه لـم يتـوافر على أوراق اإلتهام الماثل وبتطبيق جمله ما تقدم 
وذلـك كلـه علـى النحـو .. ًحتى يكون القبض عليه متسما بالمشروعيه أي من هذه الشروط الثالثه 

ًتفصيال وتأصيال سالف بيانه ال  : ما يليحيث أن الثابت .. ً

فالثابت أوال
ً

: 
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ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا املقام أن
ً

 : 
ال تجيـز لمـأمور  من قانون اإلجراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥، ٣٤وكانت المادتان لما كان ذلك، 

لجنايـات والجـنح المعاقـب باالضبط القضـائي أن يقـبض علـى المـتهم الحاضـر إلـى فـي أحـوال التلـبس 
وـكـان ـمـن المـقـرر أن إذا وـجـدت دالـئـل كافـيـه عـلـى إتهاـمـه، عليهـا ـبـالحبس ـمـدة تزـيـد عـلـى ثالثـة أشــهر 

بمشــاهدتها بنفســه أو  الجريمــةمــن قيــام تســتوجب أن يتحقــق مــأمور الضــبط القضــائي حالــة التلــبس 

ًنقـل مـن الغيـر شـاهدا كـان أو إدراكها بحاسة من حواسه، وال يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريـق ال
ًمتهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ً . 

 )١١/١٠/٢٠١٤ جلسه – ق ٨٢ لسنه ١٣٤٥الطعن رقم (
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 :كما قضى بأن
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 )٢٠/٣/٢٠١٢ جلسه – ق ٨١ لسنه ٤٩٣٨الطعن رقم (

ونفاذا ملا تقدم
ً
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كما أن الثابت ثانيا
ً

: 
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وزيـر المالـيـه / صـدوره قبـل صــدور موافقـه الـسـيد )  أ

بتـاريخ ) حسب القـدر المتـيقن بـاألوراق(المؤرخة 

 بــأن ؟؟؟؟؟ مــن قــانون ٦٥ً ونفــاذا للمــاده ؟؟؟؟؟

ـتم قـبـل الموافـقـه يـكـون باطــل بطــالن  أي إجــراء ـي

ــق بالنظـــام العـــام، وحيـــث أن هـــذا  ــق ومتعـل مطـل

 األمـــر اـلـــذى يـجـــزم ؟؟؟؟؟اإلذن صـــادر بـتـــاريخ 

 . النهببط



 

 ٤٠١

إبتناء اإلذن على تحريات غيـر جديـه ومكتبيـه  )   ب

عابهـا العديـد مـن العيـوب السـابق .. ومنعدمه 

 . ًاإلشاره إليها تفصيال في دفاعنا السابق

حـتــــى أن التـســــجيالت الـتــــي تـمــــت ـلــــبعض ) ج

المكالـمـات الـتـي جــرت ـبـين أطــراف الـتـداعى، 

ًوالـتـي ـكـان الـمـتهم الماـثـل طرـفـا فيـهـا أو تـلـك 
جميعها لـم .. تي لم يشترك فيها المكالمات ال

ـتـأت بثـمـه دلـيـل عـلـى إشــتراك الـمـتهم الماـثـل 

بــل عـلــى .. فــي الواقعــه مـحــل هــذا اإلتـهــام 

العكس فهى تعد دليل على براءه المتهم ممـا 

فـقـد إتـخـذت .. ورـغـم ذلـك .. هـو مـسـند إليـه 

ــه العامـــه مـــن هـــذه التســـجيالت ســـندا  ًالنياـب
بـمــا ًـبــاطال إلذنـهــا ـبــالقبض عـلــى المتهـمــين 

وـهــو ـمــا يبـطــل ـهــذا .. ـفــيهم الـمــتهم الراـبــع 

 . اإلذن إلنعدام سنده

ًكـمــا ثـبــت بـطــالن ذات اإلذن يقيـنــا فـقــد ثـبــت ) د
ًبالمحضــر المقــدم للنيابــه تمهيــدا إلستصــدار 

أن محـرره أورد عبـاره مؤداهـا .. إذن القبض 

أن القــبض قــد تــم قبــل تحريــر المحضــر أي 

أن "قبـــل الحصـــول علـــى اإلذن وهـــي عبـــاره 

لمتهمـــان األول والرابـــع ـقـــد إتخـــذا الحيـطـــه ا

والحــذر ـخــالل إســتالمهم لمبـلــغ الرشــوه ـمــن 

ًوهو األمر الذى يؤكد يقينـا !!!" .. الشاكى ؟؟
ـى  ـل الحصــول عـل ـبـبطالن الـقـبض إلجراـئـه قـب

 . اإلذن به من النيابه العامه
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وأخريا 
ً

فقد ثبت ثالثا.. 
ً

:
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 ما كان منه إال أنف
ثـم توالـت األحـداث بعـد ذلـك وتقابـل المـتهم .. أبلغ الشـاكى بـذلك 

األول ـمــع الشـــاكى ـفــي مكتـبــه دونـمــا حضـــور للـمــتهم الراـبــع أو 

حيـث حـاول .. إال من خالل الطرفين .. معرفته لتفاصيل المقابله 

 . ٕما إقحامه في الواقعه وادخاله فيهاكل منه

 حىت أعلن وأصر املتهم املاثل 

 على رفض التدخل يف هذه الواقعه 

 من قريب أو بعيد
وهو ما دفـع األول نحـو التصـريح للثـانى ) الشاكى والمتهم األول(للطرفين وأبلغ ذلك صراحه 

مـن خـالل األوراق، ومـن أقـوال ًوقـد ثبـت ذلـك يقينـا .. بإخراج المتهم الرابـع عـن الموضـوع برمتـه 

 . الشاكى، ومن خالل المكالمات التي دارت بين الشاكى والمتهم األول

 ليس هذا فحسب

بـــل أن الثابـــت بـــاألوراق أن المـــتهم الرابـــع قـــرر للشـــاكى صـــراحه 
بأنـه ال يوجـد لـدى الشـركه ثمـه ) بحكم إختصاصـه كمحاسـب قـانونى(

ه علــى التصــدي لطلــب بمــا مــؤداه أنــه حــاول حثــ .. ؟؟؟؟؟مخالفــات 
فكـيــف يـقــال أـنــه ـقــد توســـط ـفــي .. ورفضـــه ) بـفــرض صـــحته(الرشـــوه 
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 !الرشوه المزعومه ؟؟
 ومما تقدم مجيعه
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 ملا كان ذلك
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  السابع الوجه

 النيابه العامه لإلتهام املسند للمتهمني، وذلك لثبوت أن أي مـن بطالن قيد ووصف

املتهمني الثالثه األوائل ليس خمتصا بعمل أو اإلمتناع عن عمل 
ً

خيص أي خمالفـات .. 

 اجلرميـةقد تتوافر لدى الشركة الىت ميثلها الشاكى، وهو ما ينتفى معه أهـم أركـان 

وظف خمتصا بالعمل املتصـل بالرشـوه املنسوبه للمذكورين والذى يوجب أن يكون امل
ً

 . وهو ما يبطل أمر اإلحاله برمته.. 
ـه  ـل للمحاكمــه .. بداـي ـه األواـئ ـه المتهمــين الثالـث ـد ـقـدمت النياـب ـابهم وـفـق .. فـق وطالـبـت بعـق

 : التي نصت أوالهما على أنه..  من قانون العقوبات ١٠٤، ١٠٣مادتى اإلتهام رقمي 
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 : على أنه١٠٤كما نصت املاده 
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 : وحيث إستقرت أحكام النقض على أن
 جريمــة مــن قــانون العقوبــات أن ١٠٣المســتفاد مــن نــص المــاده " 

ي حكمـه متـى قبـل أو طلـب الرشوه تتحقق من جانب الموظف ومن فـ

ًأو أخذ وعدا أو عطيه ألداء عمل من أعمال وظيفته، كما أن المشرع 
 من القانون ذاته قد عدد صـور الرشـوه وجعـل ١٠٤من خالل الماده 

اإلخــالل بواجبــات الوظيفــه غــرض مــن أغــراض الرشــوه حيــث جعــل 

إمتناع الموظف عن عمل من أعمال وظيفته وهـذا اإلمتنـاع يسـتوعب 

ـيـب يمــس هــذه األعمــال وكــل تصــرف أو ســلوك ينتســب لهــذه كــل ع

 ". األعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى
 )٢١/٢/٢٠١٠ جلسه – ق ٧٩ لسنه ٦٢٠٢الطعن رقم (

 : كما قضى بأن

���א	��د=����"��ل��و�N:�!��و��9ط	��������E"��ن����ون�א	�4و
����د��'��!	�9*ن���������١٠٣	���

�1%��*و�	�0�=�*و��
ل�*و�*,ذ	�����Y���#&�1&�����4د���Nل��ن�*!���ل�و�!�Jدא;� "��و!دא�Y*و�!ط��

������������������������E�	&����ط	ون�א;!���ل�א��������א	�#�و��*ن�&�����L�و���	س���ن�א�	���و�ن��ن�א	�����*

���1ذ����������&
�K��%���3א&'��ل��	ون��
�ل���9�1*ن���،=�#�
���1�Nو	ط�ق�א�*دאF+��دא,	�����

����4�������>����א	��0�ض�א	��'��ود����ن�א	�#��و��و*ن����ون�א	�א#������9د�א& �����!	���9+��ذא�א;%���س،�

��א	���4ل�א	�&'��ل�������������
�#��&�ط�*ن����ون�א	�و��N:�א	��#��و�+��و�و(��د=�א	�,��&ص�
�	�����מ�

��������������������K��%ن�א>,&'��ص�����E��'�
�	�#و=،�
�ل�����1*ن���ون�	���!����6
���*و�*ن���ون�	���

��1ذ�א	0�ض��ن�א	�#و�&
��	���3�*�."�
 )٧/١٢/٢٠١٥ جلسه – ق ٧٤ لسنه ٥٠٦١٤الطعن رقم (

 لكملا كان ذ
مـن يتضح أن المشرع القانونية آنفه البيان على أوراق اإلتهام الماثل وبتطبيق جمله المفاهيم 

المزعــوم تلقــى ًقــد إســتوجب يقينــا أن يكــون العمــل .. خــالل صــريح نــص المــادتين ســالفي الــذكر 
عــن أدائــه حتــى يصــح وصــفه بأنــه بفعلــه أو اإلمتنــاع ) المــتهم(يخــتص الموظــف .. الرشــوه عنــه 

هو شرط جـوهرى الزم وجـازم .. بهذا العمل المتعلق بالرشوه وشرط اختصاص الموظف  .. مرتشى

أنه لو كان الموظف يزعم إختصاصـه بـأداء العمـل .. من نصوص القانون ذاته ذلك أن الثابت .. 
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 . المتصل بالرشوه أو اإلمتناع عنه

فإنه ال حياكم قطعيا 
ً

 

  من قانون العقوبات١٠٤، ١٠٣وفق املادتني 
.. ًتمامــا عــن المــادتين المــار ذكرهمــا ـنـص عـقـابى مســتقل لهــذا اـلـزعم ذـلـك أن المشــرع أـفـرد 

 : ً مكررا بأن١٠٣وهذا النص ما جرت به الماده 
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 وهذا عني ما حتقق يف اإلتهام املاثل
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 للمتهمــين الثالثــه األوائــل أدائهــا أو تمــا هــي األعمــال التــي نســب
 !!اإلمتناع عن أدائها لقاء الرشوه المزعومه ؟؟
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فكيـــف وقفـــت النيابـــه العامـــه علـــى أن تـلــك األعمـــال المجهولـــه 
   من عدمـه ؟؟تدخل في اإلختصاص الوظيفي للمتهمين المذكورين
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 مــــن ١٠٤، ١٠٣حـتـــى يصــــح تـقـــديمهم للمحاكمــــه وـفـــق المــــادتين 
 !!!وبات ؟؟قانون العق
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ًمــــا هــــي ماهـيـــه تـلـــك المخالـفـــات المزعومــــه تحدـيـــدا ؟؟ ومــــا هــــي 
العقوبــه المقــرره لهــا ؟؟ وهــل تســتحق تلــك المخالفــات أن يــؤدي مبلــغ 

 .للتغاضى عنها ؟؟؟) مليوني جنيه(عوم الرشوه المز
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 أضف إىل مجله ما تقدم
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 :احلقيقه األويل
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 جمرد كاتب لدى اإلداره املركزيه 

 "خدمات معاونه "؟؟؟؟؟للحصر يف 
ـه  ـراد اللجـن ـه معــين ضــمن أـف مــع حــوالى عشــره مــن مــأموري (وأـن

ويخـتص بـاألمور اإلداريـه " معـاون لجنـه"بهـذه الصـفه ) الضرائب

ًوال يختص تماما ونهائيا بأي أعمـال فنيـه وأن المخالفـات .. فقط  ً
ال؟؟؟؟؟ تندرج تحت األعمـال الفنيـه التـي ال يتـداخل فيهـا المـتهم 

ًكما أنه ال يختص تمامـا باإلتصـال .. ًاألول تماما وال يختص بها 
ـبــالممولين أو تحضـــير العـقــود أو األوراق أو مطـــالبتهم ـبــذلك أو 

 . التواصل معهم

 تضح لعداله احملكمهومن ثم ي
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:احلقيقه الثانيه
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 بالسـاحل الشـمالي ؟؟؟؟؟ التابعه لجهاز ؟؟؟؟؟عمل حصر ميداني داخل " 

وتسجيل المطاعم والكافيهـات وأمـاكن الخـدمات الخاصـه باأللعـاب المائيـه 

 ". ؟؟؟؟؟وكافه المخاطبين بقانون 
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:احلقيقه الثالثه
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ٕوفي إطار تحقيق هذين الهدفين يتم جمع المعلومات واجـراء الحصـر علـى الطبيعـه وهـو مـا 
الـتــي ـمــن ـبــين أعضـــائها (وـهــذا ـهــو الـغــرض ـمــن تـكــوين اللجـنــه .. يـعــرف بالحصـــر المـيــدانى 

 ). ثه األوائلالمتهمون الثال
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 ٤٠٩

وكان دور اللجنه حتديدا
ً

 

البحث عن المخاطبين بأحكام القانون بغرض التسجيل من خالل 
التوعيـــه بأحكـــام القـــانون وعـــرض التســـجيل علـــى مـــن بلـــغ مـــنهم حـــد 

وفـــي حـــال وجـــود .. وهـــذا دورهـــا فقـــط .. التســـجيل لإللتـــزام بالقـــانون 
 الضــــريبي مخالـفـــات تخــــتص بهــــا اإلداره المركزـيـــه لمكافحــــه التهــــرب

 ). التي ال يتبعها أي من المتهمين(
 وفيما خيص املتهم األول.. هذا 
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 وبوضح تام
قرر بأنه ليس من إختصاص هذه اللجنه تحصيل أي مبالغ تحـت 

ف مخالفات تتمثل فـي ممـول وفي حاله إكتشا.. حساب الضريبه 

يتم العـرض علـى .. غير مسجل ولم يتقدم في المواعيد القانونيه 

رـئــيس اإلداره اـلــذى يحـيــل األـمــر إـلــى اإلداره المركزـيــه لمكافحـــه 

التهـــرب الضـــريبي وهـــي اإلداره المختصـــه بالتعامـــل مـــع حـــاالت 

 . التهرب

 وعاد وقرر بشأن املتهم األول
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 ملا كان ذلك
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 :قيقه الرابعهاحل
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 وبشأن الشركه التي ميثلها الشاكى
عـقــود والمســتندات والبياـنــات الخاصـــه فقــد إمتنـعــت عــن تـقــديم ال

باألنشطه التجاريه التابعـه لهـا والخاضـعه لقـانون ضـريبه القيمـه 

وهو ما حدا باللجنه نحـو .. رغم تعدد مطالبتها بذلك .. المضاف 

.. ورفعـه إلـى رئـيس اإلداره .. كتابه تقرير بما يفيد هذا اإلمتناع 

 . ًوبذلك ينتهى دورهم المنوط بهم قانونا

 ذا يؤكدوه
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 :احلقيقه اخلامسه
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 مما تقدم مجيعه

 مدى ما شابه أمر اإلحاله من بطالن وكذا بطالن قيد ووصف اإلتهـام الماثـل ًيضحى ظاهرا

 . وهو األمر الذى يقطع ببراءه المتهم الراهن مما هو مسند إليه.. 

  الثامن الوجه

أن اإلتهام املاثل على فرض صحه وقائعه يف شأن املتهم األول، فهـو ال يعـدو أن ميثـل 

يالء علـى مبلـغ عائـد للشـاكى باسـتخدام طـرق واقعه شروع يف نصب حملاولته اإلسـت

إحتياليه وإيهام مبشروع كاذب، وذلك بإختاذ صفه وظيفيه ليست له، وهو مـا يوجـب 

تعديل القيد والوصف بناءا على ما 
ً

 . قدمت

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٣٠٠فقد نصت املاده .. بداية 
أو فـي محاضـر جمـع اإلسـتدالالت،  اإلبتـدائي، ال تتقيد المحكمه بما هو مدون فـي التحقيـق

 . إال إذا وجد في القانون نص على خالف ذلك

 :  من ذات القانون على أن٣٠٨كما نصت املاده 
للمحكمـه أن تغيـر فـي حكمهـا الوصـف الـقـانونى للفعـل المسـند للمـتهم، ولهـا تعـديل التهـمـة 

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر افعــه ـفـي الجلســة بإضــافه الظــروف المشــددة الـتـى ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المر

 .... بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض على أن
واجبهـا فـي علـى الواقعـه، عدم تقيد محكمة الموضـوع بالوصـف الـذى تسـبغه النيابـه العامـة 

يكـون أن ا عسـاه مـقعود المحكمه عن بحـث بالوصف الصحيح، الواقعة الجريمه أمامها أن تصف 

يكـون أن  وجـوب – أثـره –خطـأ غيـر التـى دانتـه بهـا الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخـرى 

 . ًنقض الحكم مقرونا باإلحالة
 )١٠/٤/١٩٩٢ جلسه – ق ٦١ لسنه ١٤٧١٢الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
يـر مقيـدة غبـأن تنـزل الحكـم الصـحيح علـى الواقعـه التـى رفعـت بهـا الـدعوى، المحكمة ملزمه 

 . ًالذى طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٢ جلسه – ق ٦١ لسنه ١٤٧١٢الطعن رقم (



 

 ٤١٢

 :وقضى كذلك بأن
للواقعـه كمـا وردت بـأمر األصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تعطيه النيابـه العامـة 

أن تطبـق علـى الواقعـه الجريمـة عليهـا وصـفها بـل أن واجبهـا لتكليـف بالحضـور، اإلحالة أو بورقـة ا
أن يمنـع المحكمـه وليس مـن شـأنه بطبيعته ًوصف النيابه ليس نهائيا ًالصحيح طبقا للقانون، ألن 

ـذى تــرى هــي أنــه الوصــف مــن تعديلــه  متــى رأت أن تــرد الواقعــه بعــد تمحيصــها إلــى الوصــف اـل

 . القانونى السليم
 )١٦/٣/١٩٩٣ جلسه – ق ٦١ لسنه ١١٥٧٤ن رقم الطع(
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ س – أحكام النقض ١٤/٦/١٩٨٤(

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

 ملا كان ذلك
ًتماما فـي الواقعـة بعدم تداخل المتهمان الثاني والثالث .. من خالل جمله ما تقدم وحيث ثبت 

عـن إنقطـاع فقـط أسـفرت األوراق .. حال بالنسبه للمتهم الرابع وهكذا ال.. اإلتهام عنهما بما ينفى 

 . للتدخل فيها من قريب أو بعيدالتام والصريح بل ورفضه بهذه الواقعه ًصلته تماما 

هذا فضال عن ثبوت عدم إختصاص 
ً

 

 )ومعه الثاني والثالث(املتهم األول 
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 بأنه على فرض صحه واقعه .. فهو األمر الذى يؤكد 

  لدى الشركه ؟؟؟؟؟إيهام املتهم األول للشاكى بوجود خمالفات 

 التي ميثلها وأوهمه بأنه يستطيع تسويه تلك املخالفات لقاء منحه مبلغ مايل
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 ٤١٣

 :  من قانون العقوبات على أن٣٣٦فقد نصت املاده 
أو عـــروض أو ســـندات دـيــن أو عـلــى نـقــود كـــل مـــن توصـــل إـلــى اإلســـتيالء يعاـقــب ـبــالحبس 

لغـيـر أو بعضــها إـمـا لوـكـان ذـلـك باالحتـيـال لســلب ـكـل ـثـروة ـتـاع منـقـول ســندات مخالصــة أو أي م

بوجـود مشـروع كـاذب أو واقعـه مـزورة أو إحـداث من شـأنها إيهـام النـاس بإستعمال طرق إحتياليه 

أو تسـديد المبلـغ الـذى أخـذ بطريـق اإلحتيـال أو إيهـامهم بوجـود سـند ديـن األمل بحصول ربح وهمي 
 يسولـً في مـال ثابـت أو منقـول لـيس ملكـا لـه أما بالتصرفور، غير صحيح أو سند مخالصة مـز

أما من شرع في النصـب ولـم  اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، ٕواما بإتخاذله حق التصرف فيه، 
 . يتممه فيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض على أن
تتطلب لتوافرها أنه يكـون من قانون العقوبـات  ٣٣٦كما هي معرفة في المادة ة النصب ريمج

فيقـع المجنـى عـه واإلسـتيالء علـى مالـه ابقصـد خدعلى المجنـى عليـه ثمه احتيال وقع من المتهم 
ـر صــحيحه أو عليــه ضــحيه اإلحتيــال الــذى يتــوافر  ـة أو بإتخــاذ صــفة غـي بإســتعمال طــرق إحتيالـي

ص القـانون علـى أن الطـرق االحتياليـة الغيـر ممـن ال يملـك التصـرف فيـه، وقـد نـبالتصرف في مال 
يـجـب أن يـكـون ـمـن شــأنها إليـهـام بوجــود مشــروع ـكـاذب أو واقـعـه ـمـزورة أو ـفـي جريمــة النصــب 

أو غيـر ذلـك مـن األمـور المبينـة علـى سـبيل الحصـر فـي المـادة إحداث األمل بحصـول ربـح وهمـى 
 .  من قانون العقوبات المشار إليها٣٣٦

 )١٢/٦/١٩٧٨ - ٦١٤ صفحة رقم  -٢٩كتب فني م - ٤٨ لسنه ٣٠٢الطعن رقم (

 ومن ثم
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 وبالبناء على ذلك

ًفإن تعديل قيد ووصف هذا اإلتهام حيال المتهم األول يجزم يقينـا 
 . ببراءه المتهم الرابع مما هو مسند إليه



 

 ٤١٤

  التاسع وجهال

فإنه مع متسك املتهم الرابع بإنكار اإلتهام املاثل برمته والتأكيد على إنقطـاع صـلته 

به متاما 
ً

 أنه وعلى فرض صحته وبأنه توسط يف واقعه الرشوه، فإن النيابه العامه إال.. 

 مكررا مـن ١٠٧تكون قد أخطأت يف تطبيق القانون حينما مل تعمل صريح نص املاده 
ً

قانون العقوبات وإعفاء املتهم املاثل من هذا اإلتهام وعقوبته السيما وقد أقر بهـا ومت 

 !!لثبوت حيال املتهم األول؟التعويل على أقواله كدليل من أدلة ا

 مكررا من قانون العقوبات على أن١٠٧فقد نصت املاده 
ً

 : 
مــن وـمـع ذـلـك يعـفـى الراشــي أو الوســيط بالعقوـبـه المـقـرره للمرتشــي، يعاـقـب الراشــي والوســيط 

 . إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بهاالعقوبه 

 : ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض بأن
ً مكـــررا مـــن ـقــانون العقوـبــات ـقــد حـــرى عـلــى إعـفــاء الراشـــي أو الوســـيط مـــن ١٠٧ده ـنــص المـــا
، وكـان مـن المقـرر أنـه إذا حصـل هـذا  أو أعتـرف بهـاجريمـةإذا أخبر السلطات بالالعقوبة المقـررة 

ًاإلعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشـترط لـه أي شـرط بـل جـاء لفظـه فيـه مطلقـا خاليـا مـن كـل  ً
ًمكـانى أو كيفـي، ـفـال يجـوز أن يضـع لـه القاضــى قيـودا مـن عنـد نفســه، بـل كـل مـا ـلـه قيـد زمنـى أو 

هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ اإلعتراف وهـو إقـرار صـريح ال مواريـة فيـه وال تضـليل، فمتـى 
 . وقع هذا المدلول حق اإلعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر

 )٢٦/١١/٢٠٠٦ جلسه – ق ٧٥ لسنه ٧٦٧٠١الطعن رقم (

 :كما قضى كذلك بأن
يعاـقـب الراشــى والوســيط "ً مكــررا ـمـن ـقـانون العقوـبـات ـقـد جــرى بأـنـه ١٠٧لـمـا كــان ـنـص المــاده 

بالعقوبـــة المقـــرره للمرتشـــى، وـمـــع ذلـــك يعفـــى الراشـــي أو الوســــيط مـــن العقوبـــه إذا أخبـــر الســــلطات 
الراشـــى أو  أن إخبــار –ومـفــاد هــذا الــنص بصــريح لفظـــه وواضــح داللتــه " بالجريمــة أو إعتــرف بهــا

الوســـيط بالجريـمــة، وـكــذا إعتراـفــه بـهــا صـــنوان ـفــي تحقـيــق الـعــذر المعـفــى ـمــن عقوـبــة الرشـــوة، فيـقــوم 
أحدهما مقام اآلخر في ترتيب اإلعفاء من هذه العقوبه، إذ من المقرر أن علـة هـذا اإلعفـاء هـي أن 

العاـمـة بالكشــف  خدـمـه للمصـلحه – يـؤدي بإعتراـفـه أو بإخـبـاره علـى الســواء – أو الوســيط –الراشـى 
عـــن ج؟؟؟؟؟ة الرشـــوه بعـــد وقوعهـــا والتعرـيــف عـــن الموظـــف اـلــذى إرتكبهـــا وتســـهيل إثـبــات الجريمـــة 

 . عليه
 )٢٥/٥/١٩٩٧ جلسه – ق ٦٥ لسنه ٣٧٠٨الطعن رقم (



 

 ٤١٥

 ملا كان ذلك
يتضــح أن المــتهم آنفــه اـلـذكر عـلـى أوراق اإلتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـه المـفـاهيم القانونـيـة 

وأنـه فقـط كـان بوصـفه محاسـب أي دور له في الواقعه محـل هـذا اإلتهـام ك بإنتفاء يتمس.. الرابع 

وفـوجئ بـالمتهم األول يخبـره برغبتـه .. أفـراد اللجنـه إبـان القيـام بعملهـم قانوني فقد كان يصـطحب 

؟؟؟؟؟ اكتشـــفها بالشـــركه الـتــى يمثلـهــا ـفــي مقابـلــه الـشــاكى للتـحــدث مـعــه بـشــأن تـســويه مخالـفــات 
كان من المتهم الماثل إال أن أبلغ الشاكى بهذه الرساله المبهمه دون الدخول فـي فما .. الشاكى 

ًوالى هنا إنتهى دوره الذى رفض تماما أن يتجاوز هذا الحد.. تفاصيل أخرى أي  ٕ . 

 ومبجرد القبض عليه.. هذا 
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 ورغم ذلك
ًفقد فوجئ بالنيابه العامه تقيم هذا اإلتهام الماثل قوال بأنه توسـط 

فمع التمسـك بعـدم صـحه ذلـك .. بين الشاكى والمتهم األول فيما 

فإنه على فـرض صـحته، ومـع إدالء المـتهم .. ومخالفته لألوراق 

لدرجـه أن .. ألقواله كامله بمنتهـى الصـدق لـدى جهـات التحقيـق 

النيابه إتخذت من أقواله هـذه دليـل مـن أدلـة ثبـوت اإلتهـام حيـال 

ــــــم.. المـــــــتهم األول   تعمـــــــل صـــــــريح نـــــــص إال أن النيابـــــــه ـل

ً مـكــــــررا ـفــــــي إعـفــــــاء الـمــــــتهم الماـثــــــل لكوـنــــــه ١٠٧الـمــــــاده 
ًوسيطا وجديرا باإلعفاء) كما وصفته هي( ً . 

  ما تقدموبالبناء على مجله
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 ٤١٦

 مما سبق
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 بناء عليه

 يلتس املتهم الرابع من عدالة اهليئه املوقره  
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 وكيل المتھم الرابع 
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