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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 

 .محامين العرب لسنوات طويلة كان أخرها نقيبا لمحامي مصر ورئيسا التحاد ال

 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 
المهني وجدت لزامـا علـي نفسـي التواصـل مـع السـادة المحـامين سـواء داخـل جمهوريـة مصـر  

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
 الـــزمالء حتـــى نثـــري جميعـــا المهنيـــة هـــذا العمـــل المهنـــي الهـــدف منـــه التواصـــل مـــع الســـادة 

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 ..  رســـــالة لألخـــــوة واألبـنــــاء اـلــــزمالء توصـــــيل 

لإلطـالع علـي المـذكرات موضـوع الجـزء األول والتـي يجـب تقـديمها عنـد .. اإلصدارات في الجنائي 
ٕاالنتهـاء ـمـن المرافعـة واثباتـهـا بمحضـر الجلســة حتـى يكتـمـل الـدفاع الشــفهي بالـدفاع المســطور اـلـذي 

.. نظـرا ألن الـدفاع الشـفهي ال يثبـت بأكملـه فـي محضـر الجلسـة .. كمة الرد عليـه يتعين علي المح
ومحاكمـتــه وفـقــا للـقــانون يكـــون ـقــد ـتــوافر ـلــدينا .. ومـــن ـثــم فـفــي حاـلــة الطعـــن ـبــالنقض عـلــي الحكـــم 
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األســـباب التـــي تنـــال مـــن الحكـــم مـــن خطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون وقصـــور فـــي التســـبيب وفســـاد ـفـــي 
 . لدفاع وذلك علي النحو المبين بالجزء الثاني من اإلصدار ٕاالستدالل واخالل بحق ا

 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 .. لـــي ـتــراث آبائنـــا وأجـــدادنا مـــن المحـــامين العظـــام محـــافظين ع" ............ 
 .بكم أنشاء اهللا  .. باهر للمحاماة 

 محدي خليفة 

 نقيب احملامني 

 رئيس احتاد احملامني العرب 
 السابق 
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 :فظة ؟؟؟؟؟  محا–المتهم بزعم أنه بتاريخ ؟؟؟؟؟ بدائرة قسم ؟؟؟؟؟ اتهمت النيابة العامة  
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النياـبــة العامــة قدمـتــه إال أن ـمــا هــو منســـوب للمــتهم وبــرغم أن األوراق تنـطــق بـعــدم صــحة  
 بـأمر اإلحاـلـة المشـوب ـبـالبطالن وفـق مـواد االتـهـام الـواردة – ـبـال سـند -للمحاكمـة وطالبـت بعقابـه 

 .لما سيأتي الحقا 
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 وبرغم ذلك 
 صـباحا ١٠السـاعة محضرا مؤرخا في ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / ر ضابط الواقعة المـالزم أول يحر

أنـه قـد وردت إليـه معلومـات مفادهـا قيـام المـتهم الماثـل بـالتردد علـي دائـرة القسـم يزعم من خالله .. 
 ) .المجهولة النسب(واد لترويج المواد المخدرة لدي عمالئه من متعاطي تلك الم

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

  .؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ويقيم .. العقد الثاني من العمر 

 وبالبناء علي هذه املعلومات املبهمة 

 ) املزعوم إجرائها(وهذه التحريات الغري جدية 
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  ساعة علي هذا احملضر ٢٤هذا وبعد مرور أكثر من 

  صباحا١١ الساعة ؟؟؟؟؟وحتديدا بتاريخ 
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 وبزعم أنه نفاذا هلذا اإلذن
ـفــي خطـــأ ال ( مـســاءا ١٠أعـطــي ـلــه ـتــاريخ ؟؟؟؟؟ الســاعة حــرر ضـــابط الواقعــة محضـــرا 

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

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

 !!.مسحوق الهيروين المخدر وهو بصدد ترويجها 

 واستمر يف زعمه 
قـــام باالنتقـــال علـــي رأس قـــوة مـــن أفـــراد الشـــرطة الســـريين إلـــي حيـــث المكـــان مســـطرا بأنـــه  

) دون تحديـد(طيـات مالبسـه وبتفتيشـه عثـر بـين ضـبطه ، وما أن شاهد المتهم حتى قام بالمذكور 
 صـغيره الحجـم )مائـه وسـبعة وأربعـون لفافـة( لفافة ورقيه ١٤٧يحوي عدد علي كيس بالستيك أسود 

كمـا تـم ضـبط مبلـغ مـالي .. بفض إحداها تبين أنها تحوى مسحوق يشتبه أن يكون مخدر الهيروين 
 .ا هاتف محمول ماركة سامسونج كذ، و )مائتين وثمانون جنيه( جنيه ٢٨٠قدره 

 وعقب ذلك أثبت حمرر احملضر ما يلي 

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

 .علي مسحوق يشتبه أن يكون مخدر الهيروين 
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 ) ٢(وحتت بند ملحوظة 
 .أثبت تحريزه للهاتف المحمول ماركة سامسونج  

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

 ) . جنيه١٨٠ جنيه وليس ٢٨٠برغم أنه سبق وقرر ضبط مبلغ (
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 ة األخطاء اجلسمية أنفة الذكر من مجلو.. ومن ثم 

 يتضح أنها تدل علي ختبط وتضارب

  يؤكد أن للواقعة برمتها صورة مغايرة ملا مت إثباته يف األوراق 
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 وباإلطالع علي

اـلـدعوى الـمـذكورة يـبـين أنـهـا نســخة مـكـررة ـمـن اـلـدعوى الماثـلـة ال يختـلـف 

فيها سوي أسم المتهم والكمية المضـبوطة وهـو مـا يؤكـد أن للواقعـة صـورة 

 . ضابط الواقعة أن يرسمها بأوراق الدعوى أخري غير التي حاول

  وبعرض األوراق علي النيابة العامة.. هذا 

 فقد أجرت حتقيقاتها علي النحو التايل
من عمره وينكر االتهام الماثل في العقد الثالث الذي تبينت أنه .. بسؤال المتهم الماثل  

 :وقرر بما يلي .. جملة وتفصيال 
" ؟؟؟؟؟ " إلي .. الخاصة باألخير بالسيارة  كانا متوجهين ..؟؟؟؟؟ / بأنه وصديقه  

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

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

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

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

 .فأخبروهم بأنهما ال يعلمان عن ذلك شيء .. 



 

 ١١

 وقرر املتهم صراحة 

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

 .بجوار ؟؟؟؟؟ 
 وأردف املتهم 

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

 .هاتفه المحمول ومبلغ مائه جنيه وأنه لم يضبط معه سوي 

 ولدي فض النيابة العامة للحرز الذي حيتوي علي لفافات املخدر.. وهنا 

   كما ذكر حمرر حمضر الضبط١٤٧ لفافة وليس ١٥٧تبني هلا أن عدد اللفافات 
ما تم تسطيره كما أنكر جماع ) المواد المخدرة(صلته بهذه المضبوطات وأنكر المتهم 

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

 .علي المواد المخدرة األخير 

 ويف إجراء غري اعتيادي ومعيب 
.. وأخذت تبحث في البريد الوارد اص بالمتهم الختناولت النيابة العامة الهاتف النقال  

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

"iLG���(��@ ن�אj��c��<Z.�-?*+ن��W�-�5م�א)�د�+*?-�و��(�$�%]*(�k�%5��" 

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

 " .وأنه أصال ليس في المنزل 

 ومبواجهة املتهم بهاتني الرسالتني قرر

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

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

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

 منفصلة له الذي مت ضبطه معه ومت حترير قضية 
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 ثم وجهت 
للـمـتهم اتهاـمـا بـعـدم حـمـل بطاـقـة تحقـيـق شخصــية رـغـم أن محضــر الضــبط ـلـم 

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

 .وأن المتهم أقر بأن البطاقة أخذوها منه في القسم 

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

  .بمحضري التحريات والضبط
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 ثم قرر 
فـقـام  ..  صــباحا ـحـال تواـجـده بالقـسـم٩ الـسـاعة ؟؟؟؟؟بـتـاريخ إلـيـه ـبـأن المعلوـمـات وردت  

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

التـــاريخ األخيـــر  بـــذات – حســـبما يـــزعم – ثـــم قـــام بالضـــبط !!!!!!!! صـــباحا ١١؟؟؟؟؟ الســـاعة 
 . مساءا ٨ر٣٠الساعة 

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

وبعد صدور اإلذن قام بالتواصل مـع المصـدر السـري حتـى قـام بـالقبض علـي .. إلي صحة الواقعة 
 .المتهم 

 ملحوظة 
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 الضبط والتفتيش وبسؤاله عما أسفر عنه .. هذا 
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 ما أورده مبحضر الضبط بأن .. وهذا متناقض مع 

  لفافة وأن املبلغ احملرز مائه ومثانون جنيه ١٤٧عدد اللفافات 

�وهنا واجهته النيابة العامة باألتي
 ال واجهته أو
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 خطأ مادي 
 واجهته ثانيا 
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  طأ مادي خ 
 واجهته ثالثا 
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 حدث علي سبيل السهو 
 من هنا

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

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

 ثم يقرر
 .بأنه قام بضبط مبلغ مائتي وثمانون جنيها مع المتهم  
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 يف حني 
 .نجده يقرر أنه قام بتحريز مبلغ مائه وثمانون جنيها فقط  

 يف حني 
 .بفض الحرز بمعرفة النيابة نجد أن المبلغ مائتي وثمانون جنيها  

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

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

 .أسفرت عن أن المضبوطات المرسلة لمادة الهيروين المخدر 

 ملا كان 
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بطالن القبض علي املتهم وتفتيشه حلصوهلما قبل احلصول علي إذن : الوجه األول 

من النيابة العامة ، وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف 

اءات واألدلة املرتتبة علي هذين القانون ، مما يسلس لبطالن كافة اإلجر

 .اإلجراءين الباطلني 

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

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

 .اتهامه 

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



 

 ١٥

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

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

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

 ملا كان ذلك 
الـواردة  التلـبس عـدم وجـود ثمـة حالـه مـن حـاالتالماثـل أسـفرت عـن وكانت أوراق االتهام  

ـدع ضــابط الواقعــة بـتـوافر ثمــة حاـلـة مــن .. عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة أنفــة اـلـذكر  ـم ـي كمــا ـل

بـل .. حاالت التلبس أو أن إجرائه القـبض والتفتـيش فـي حـق المـتهم كـان نتيجـة لتـوافر التلـبس 
 إفك ويخـالف الحقيقـة وهذا قول.. نفاذا إلذن النيابة العامة أنه زعم أنه قام بهذين اإلجراءين قاما 

 .والواقع 

 ذلك أن الثابت 

 ١١أن القبض علي المتهم وتفتيشه بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة  

في حين أن اإلذن الصادر عن النيابة العامة صدر .. مساءا 

 . صباحا ١١بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة 
 وهذا ليس قول مرسل  

 بل مؤكد باحلقائق والدالئل اآلتية 

  احلقيقة األويل
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 وإعماال لذلك 
ـدي ســؤاله أمــام الني ـت أن المــتهم ـل ـث أن الثاـب ابــة وحـي

قــرر وبوضــوح تــام أن القــبض عليــه وعلــي .. العامــة 

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

 .مساءا 
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 أي قبل صدور إذن النيابة العامة 

 . صباحا ١١ الساعة ؟؟؟؟؟احلاصل يف 

  احلقيقة الثانية 
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  ؟؟؟؟؟/ وباستقراء أقوال املدعو

أقر بذات ما قرره المتهم الماثل من أن القبض عليهما وتفتيشهما تم يتجلى ظاهرا أنه  

 .أي قبل صدور اإلذن بثمانى وأربعون ساعة ..  مساءا ١١بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة 

 وهذه األقوال صدرت عن املذكور 
أو تلك القضية التي بتلقائية وعفويه وهو ال يعلم أثرها في إجراءات هذه القضية الماثلة  

 .ومن ثم تكون هذه األقوال أقرب إلي المصداقية بال شك .. تم اتهامه فيها 

 احلقيقة الثالثة 
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 وهو األمر الذي جيعلنا بني فرضني 

 األول 
.. للمتهم حتى توصل إلي اسمه كامال قام بإجراء تحريات ومراقبة لصيقة أن الضابط  
وهو .. ثم علم مكان محل إقامته تفصيال ومن ) بمحافظة ؟؟؟؟؟(ه حتى عاد إلي مسكنه ومراقبت

قسم شرطة (ما يسلس إلي بطالن أخر في التحري حيث أنه تجاوز حدود اختصاصه المكاني 
)  محافظة ؟؟؟؟؟–قسم شرطة ؟؟؟؟؟ (إلي اختصاص أخر تماما )  محافظة ؟؟؟؟؟–؟؟؟؟؟ 

 . شك يبطل اإلجراء مهما كان وتجاوز االختصاص المكاني بال

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

هذا باإلضافة .. وليس المراقبة والمتابعة الشخصية طريق جمع المعلومات عن أجري التحريات 

 صباحا ، وقام ٩اريخ ؟؟؟؟؟ الساعة وردت بتبأن المعلومات التي وردت إليه ابتداءا إلي إقراره 



 

 ١٧

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

 .يؤكد أنه لم يجري ثمة تحريات 

 فالسؤال هنا 
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ما الفرض الثاني  أ
.. هو األصح واألصدق .. ؟؟؟؟؟ / أن يكون ما ورد علي لسان المتهم وصديقه فهو  

التوصل لتلك المعلومات فبات من السهل واليسير عليه .. كان تحت يد الضابط حيث أن كالهما 

 .سواء كان من أوراقهما الشخصية أو منهما شخصيا بشأن االسم والعنوان 

  بال شك والفرض الثاني
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 احلقيقة الرابعة  
رسـالة أرسـل مـن هاتفـه المحمـول المقدمـة مـن المـتهم أنـه خالل المسـتندات أن الثابت من  

أي بعــد منتصــف ليــل يــوم ( صــباحا ١٢ر١٠بتــاريخ ؟؟؟؟؟ الســاعة ) علــي برنــامج الــواتس أب(

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

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

  وكان معه هاتفه احملمول ؟؟؟؟؟داخل القسم ب
د الرسالة أنفة الذكر بعشرة ساعات وأكثر حيث صدر في وحيث صدر إذن النيابة بع

 . صباحا ١١صباح يوم ؟؟؟؟؟ الساعة 

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك
من النيابة العامة قبل صدور اإلذن  ومحتجز بقسم ؟؟؟؟؟أن المتهم كان في حوزة الشرطة  

 .وهو ما يقطع ببطالن القبض والتفتيش .. 
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 ملا كان ذلك 

 ت حمكمة النقض املوقرة قد استقرت يف أحكامها علي ما يلي وكان
هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة .. 

 ٩؟؟؟؟؟ الساعة (العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

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

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

وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية ال يعلم مضمونها سوي 

مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة 

األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما تم 

القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت 

وهو ما تطمئن ..... و ..... أقوال شهود و أقوالهما مؤيدة ب

إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما 

قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حالة من 

حاالت التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا اإلجراء الباطل 

 .وما تاله من إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما 

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 وحيث أن ما انتهت إليه حمكمة النقض 

 هو عني احلال يف االتهام املاثل 
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 ١٩

فإنه قد ثبت بطالن إذن النيابة .. مع التمسك التام بالدليل السابق : وجه الثاني ال

 صباحا بالقبض علي املتهم وتفتيشه ، ١١؟؟؟؟ الساعة العامة الصادر بتاريخ ؟

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

  . لثمة جرمية مكتملة املالمح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تقرر بأن ٣٤أشرنا سلفا إيل أن املادة 
 لجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبسلمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس با 

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

 .اتهامه 

  من القانون ذاته علي أن ٣٥كما نصت املادة 
 إذا لم يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط 

 .ٕه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر القضائي أن يصدر أمرا بضبط
إذا وجدت دالئل كافية علي اتهام الشخص وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة 

سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة بارتكاب جناية أو جنحة 
 يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا جاز لمأمور الضبط القضائي أنوالعنف ، 

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

 ومن هذين النصني 
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 أما إذا انتفت الدالئل الكافية يف الطلب املرفوع إيل النيابة العامة 

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة 

  وجود تلك الدالئل الكافية مإصدار اإلذن لعد

 نها باطل وإن هي فعلت يكون إذ
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم 
لقبض علي المتهم بغير توافر دالئل كافية فال يجوز ا

ٕواال كان القبض باطل فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة 

اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي المحكمة أن تبطل 

اإلجراء إذا لم ترد له دالئل كافية وتبطل بالتالي الدالئل 

 .المستمدة منه 

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

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

 ملا كان ذلك 
ت القضائية أنفة الذكر علي أوراق االتهام وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول والثواب 
 ١١يتضح أن البطالن أحاط باإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة الماثل 

 .من كل صوب وحدب .. صباحا 

 فعالوة علي كونه صادر بالقبض علي املتهم وتفتيشه 

 ة فعال طحال كونه حتت يد الشر
بل .. تشير إلي ارتكاب المتهم لثمة جريمة ة دالئل كافية لم ينبني علي ثمفإن ذلك اإلذن  
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للحصول .. ؟؟؟؟؟ / المزعوم إجرائها والمقدم من الضابط أنه بإمعان النظر إلي محضر التحريات 
ٕيتضح أنه تضمن ما يقطع بعدم جدية التحريات وانه قد تم مخالفة القانون بشكل .. علي اإلذن 

 :من الشواهد اآلتية را ولعل ذلك كله يتجلى ظاه.. واضح 

 الشاهد األول 
في حين .. التابع لمحافظة ؟؟؟؟؟ يعمل لدي قسم شرطة ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / أن الضابط  

ومن المفترض أن المعلومات التي .. ؟؟؟؟؟  – ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟ –بشارع ؟؟؟؟؟ يقيم أن المتهم 
 . عمله لترويج المواد المخدرة أن المتهم يتردد فقط علي دائرة القسم محلتوصل إليها الضابط 

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

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

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

 .ظاهرا أنه استدل علي وجود جريمة قائمة وحالة 

 !من جمرد إيراد الضابط أسم املتهم وحمل إقامته ؟

 أورد وكيل النيابة مصدر اإلذن ما هو نصه حيث 
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 وهنا يثور التساؤل 
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 من املؤكد 
ذلك أن الدالئل الكافية يجب أن تتعلق بالجريمة ومدي نسبتها .. أن اإلجابة ستكون بالنفي  

 .للمتهم وال تتعلق بشخص المتهم ومحل سكنه 

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

" أشار إلي أنها وفي ذات الوقت .. التي تعمد إخفائها وعدم اإلفصاح عنها مصادرة السرية 
 " موثوق فيها 
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 والشاهد الرابع 
حيث قيل أن .. عامه ومجهلة المزعوم بأن التحريات أثبتت صحتها المعلومات وردت  
 . المواد المخدرة  دائرة القسم لترويجيتردد عليالمتهم 
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الشاهد اخلامس 
عجز عن بيان أن محررها .. أصال بل وبعدم إجرائها بعدم جدية التحريات ومما يؤكد �

بيان كما عجز عن .. علي تلك المواد المخدرة المزعوم ترويجها المصدر الذي يحصل منه المتهم 

 !!!.تلك المواد المجهولة المزعوم بأنهم عمالئه الذين يشترون منه األشخاص 

 الشاهد السادس 
في العقد تلك التحريات وعدم صحتها أن محررها قرر بأن المتهم بتهاتر ومما يقطع  

في حين ثبت أن المتهم الراهن .. أي أنه بين سن العاشرة وسن العشرين .. الثاني من العمر 
.. من العمر أي ما بين العشرين والثالثين في العقد الثالث )  نحو ما ثبت للنيابة العامةعلي(

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

 .تهاتر تلك التحريات وانعدامك جديتها 
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 الشاهد السابع 
أنه إذا كان ضابط الواقعة قام بإجراء .. قيقة والواقع في الحيؤكد بعدم إجراء تحريات ومما  

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

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

 أما وأن هذا مل حيدث 

 w�7א�
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 الشاهد الثامن 
في صباح يوم ؟؟؟؟؟ الساعة بأن المعلومات وردت إليه ذاته أقر أن ضابط الواقعة  

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

 !!.لومات المزعومة أي بعد ساعة واحدة من ورد المع.. صباحا 
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 الشاهد التاسع
أنه رغم ثبوت أن محررها .. والريبة في التحريات المزعومة وفي جديتها  مما يثير الشك 
لحصول علي النيابة العامة للم يعرضها إال أنه .. بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة العاشرة صباحا سطرها 

أي بتاريخ ؟؟؟؟؟ ) يوم كامل( ساعة ٢٥إال بعد .. علي إذن منها بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 !!.الساعة الحادية عشرة صباحا 
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 الشاهد العاشر
أن المتهم الماثل تم القبض عليه رفقه وقام الدليل القطعي علي .. ارة قد سبق اإلشأنه  

 ) .الذي يقيم بذات العقار الذي يقيم فيه المتهم(؟؟؟؟؟ / صاحبه وصديقه وجاره المدعو

 ومع ذلك 

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

 

 



 

 ٢٤

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ برقم ؟؟؟؟؟/ ية املدعووكانت قض

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟والقضية احلالية برقم 
 صباحا ٩ر٣٠بتاريخ ؟؟؟؟؟ الساعة .. ؟؟؟؟؟ / وحرر محضر التحريات الخاص بالمدعو 

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

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

وهذا باإلضافة إلي .. جدية أو باألحرى يمكن القول بعدم وجود تحريات قد أجريت في األصل 
بما يؤكد أن لصحة الواقعة فيهما صورة مغايرة اللذين يحيطان بهاتين القضيتين الشك والريبة 

 . في األوراق –حقيقة  بالمخالفة لل–تماما لما تم إثباته 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 

 �Q4���א $�%��א )*+� �<�(��� �א)5�@# #��?G(א� �@� �א)��د� �א1ذن ��ن �����א )8D�
�#?h�W�Qaل�@����S��cد�א)%	�Q9..�وw�)*+������-Y?%LM#�������6و�د�%Xو�ن�א


��#�א)%��8��6و���5د)�)*+�V?(א�-����5د	G+و�$�%�..�?W�Q����91א��א1ذن�.)(��X$�א
�O?5@و�QP�ل���%Xא�	ن�..��V;<(א����)(.1ذن������8G�.�

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

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

  .ا أي دليل يستمد منهما يكونا باطلني ويبطل ببطالنهم

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أنه 

 �-G@��]%'@�Q?(د�E��)*+�#1دא����$gא����Q�	5%(م�א�+�c�D�%@���;Vن�א)�>
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

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

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

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

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (
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 ا كان ذلك مل
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 إال أنه علي الفرض اجلديل بأن هذين اإلجراءين 

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

علي نحو ما سلف بيانه في الدليل النيابة العامة لعدم إبتناؤه علي ثمة تحريات أو دالئل كافية 
فإن إجراءي .. ٕهذا واعماال لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل .. الثاني علي براءة المتهم 

بما يستوجب .. وال يستمد منهما ثمة دليل علي إدانة المتهم قبض والتفتيش يكونا باطلين ال
 .براءته مما هو مسند إليه 

 باإلضافة إيل ما أحاط بواقعة الضبط من شكوك.. هذا كله 

 تقطع بأن لواقعة الضبط صورة مغايرة متاما ملا مت إثباته يف األوراق 

 مظهر الشك األول 
 جنايات ٢٠١٥في القضية رقم ؟؟؟؟؟ لسنة المتهم (؟؟؟؟؟ / المتهم والمدعوأن كال من  
 ١١الساعة وفي ذات التوقيت ؟؟؟؟؟ بذات التاريخ أقر أنهما قد تم القبض عليهما سويا ) ؟؟؟؟؟

 " ؟؟؟؟؟ " مساءا ومن ذات المكان أمام 

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

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

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

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



 

 ٢٦

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

ومظهر الشك الثالث 
" ؟؟؟؟؟" قرر علي نحو يفتقر للمعقولية والمنطقية أنه ما أن دلف إلي أن ضابط الواقعة  

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

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

 ومظهر الشك الرابع
تدل علي سذاجة وعدم حيطة  حسبما وردت علي لسان الضابط الضبطأن تصوير واقعة  

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

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

 ومظهر الشك اخلامس
مما يسهل الهرب .. الشديد بالمول التجاري المزعوم ضبط المتهم فيه أنه رغم الزحام  

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

 !.الهرب ولم يفكر فيه ؟

 بل أنه مل حياول التخلص من الكيس 

 !املزعوم ضبطه معه واحملتوى علي املواد املخدرة ؟
وهذا أمر غير اعتيادي وغير متصور الحدوث بما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما  

 .هو ثابت باألوراق 

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

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

 :ومن هذه األخطاء ما يلي .. في محضر الضبط  – بالمخالفة للحقيقة –تسطيره 
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م بالمضبوطات أنه أغفل إثبات مواجهة المته.. أن هذا الضابط اثبت أمام النيابة العامة �

التي تقطع  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٦فادح ومخالف للمادة وهذا الخطأ .. وبتبريره لحملها 
 .يرسله إلي النيابة العامة .. وأن لم يأت بما يبرئه فور ضبطه بوجوب أن يسمع أقوال المتهم 

 .هو ما لم يفعله ضابط الواقعة وخالفه مخالفة جسيمة  
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مائه ( لفافة ١٤٧عدد أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن اثبت محرر المحضر �
مائه وسبعة وخمسون ( لفافة ١٥٧ ثم تبين للنيابة العامة أن عددها )وسبعة وأربعون لفافة

 ).لفافة

 وهذا إن دل فإمنا يدل 
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 مائتي(  جنيه٢٨٠مالي قدره محرر محضر الضبط زعمه بضبط مبلغ بعدما أثبت  
 .مع المتهم ) وثمانون جنيه

 عاد وقرر حال حتريز املبلغ 
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ومن بيان أوجه الشك واالرتباك التي عابت إجراءات وأقوال ضابط .. ومما تقدم جميعه  
 .الواقعة المتضاربة والمتناقضة يتضح وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه 
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 أما عن مظهر الشك السابع 
ال الشرطة الذين اشتركوا معه في في عدم إثبات محرر المحضر ألسماء رجفهو يتلخص �

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

 .التي عابت إجراءاته 

 ملا كان ذلك 
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بطالن الدليل املستمد من احلرز الذي قرر بشأنه ضابط الواقعة أنه : رابع الوجه ال

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

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

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

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

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

  .يثري الشك والتساؤل حول االحراز برمتها 

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

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

وعلي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبول 
لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام نحو ال يشوبه ثمة 

ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ي ذلك الدليل التمحيص الكاف
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المطعون فيه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي أثر ذلك ومنها مجتمعه تكون عقيدتها 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

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

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 
ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الدعوى 

صر االتهام وكانت أو داخلتها الريبة في صحة عناوبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 
ورأت أنها غير ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 ملا كان ذلك 
بالمواد المخدرة المزعوم تقطع بانعدام صلة المتهم الماثل وكانت أوراق االتهام الماثل  

 .أو علي أقل تقدير ثبوت حدوث تالعب في االحراز .. ضبطها 

 فالثابت أن ضابط الواقعة قد زعم 
 أنه تبينأنه بتفتيش المتهم عثر معه علي كيس بالستيك أسود اللون بمحضر الضبط  

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

 إال أن ما تسلمته النيابة العامة
بل تسلمت حرز أخر يحتوى علي عدد ..  لفافة ١٤٧ليس ذات الحرز المحتوي علي  

ذلك .. واقعة أن ذلك يعد من قبيل األخطاء المادية ما زعمه ضابط ال وال ينال من ذلك .. ١٥٧
ٕوانما يكون الخطأ في عشرة لفافات .. في لفافة أو اثنتان أن الخطأ علي فرض وجوده يكون 

ذلك أنه من غير المتصور .. فإن ذلك غير مقبول عقال ومنطقا .. كاملة ويقال أنه خطأ مادي 
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 .الخطأ في عشرة لفافات كاملة 
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اللفافات تمهيدا أقر حينما كان يقوم بتحريز فإن ضابط الواقعة .. ومن ناحية أخري  
 مقررا .. إلرسالها إلي النيابة العامة 

 بأن أحداها فقط حتوي مسحوق اهلريوين املخدر

 إال أن الثابت من خالل تقرير املعمل اجلنائي 

 رأن كافة اللفافات يف كل منها مسحوق اهلريوين املخد
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مخدرة المرسلة له علي وجه الدقة فقد عاب تقرير المعمل الجنائي أنه لم يزن المادة ال 

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

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

بح كمية المخدر ال تزيد عن عشرة فتصمن الوزن القائم % ٧٥الكيس واألوراق كان سيمثل 

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

 وكان ذلك 
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بطالن الدليل املستمد من أقوال ضابط الواقعة وذلك لكونه القائم : وجه اخلامس ال

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

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

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

 .ة من قام بهذا اإلجراء الباطل بشهاد فال يعتدمستمد منه وبالتالي 
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

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

وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم مستمد منه 

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

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

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

ـمـن أـقـوال هــذا فـقـد اتـخـذت النياـبـة العاـمـة  .. ورـغـم ذـلـك.. التعوـيـل عـلـي ثـمـة دلـيـل يســتمد منـهـا 
وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا .. استندت إليه في إثبات هذا االتهام قبل المـتهم دليال وحيدا الضابط 

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

 :اآلتية 

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

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

هــو األمــر اـلــذي يقطــع بــبطالن إجـــراءي و..  مـســاءا ١١العامــة الصــادر بـتــاريخ ؟؟؟؟؟ الســاعة 
ـي ثمــة دليــل قــد يســتمد منهمــا وكــذا ال يعتــد .. القــبض والتفتــيش  ـل عـل بمــا مقتضــاه عــدم التعوـي

 .بشهادة الضابط القائم بهما 

 السبب الثاني 
ـفـي ذات الواقعــة وـفـي هم وزميـلـه ـبـالقبض عـلـي الـمـتقـيـام الضــابط المــذكور أـنـه رـغـم ثـبـوت  

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

محــاوال الــزعم .. دونمــا ثمــة ســبب قــانوني صــحيح  .. قضــية منفصــلة عــن األخــرى.. المــذكورين 
عكســه علــي النـحــو ثبــت وـهــو مــا يبالمخالفــة لــألوراق أن كلتــا الــواقعتين منفصــلتين عــن األخــرى 

 :التالي

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

 .في ذات التوقيت وبمعرفة نفس الضابط تم القبض عليه .. ؟؟؟؟؟ 
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 وباستقراء أقوال 
يتضح أنه سنة ؟؟؟؟؟ في القضية الخاصة به التي قيدت برقم ؟؟؟؟؟ ل.. ؟؟؟؟؟ / المدعو 

 .لدي سؤاله أقر بذات األمر من الوهلة األولي 

.. هو رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جنايات ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ /  الخاصة بالمدعو رقم القضية: ثانيا 
وهذا يقطع بأن المتهمان .. هو ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جنايات ؟؟؟؟؟ ورقم القضية الحالية 

 .ت تم القبض عليهما في ذات التوقي

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

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

 .كال منهما وليس كما يزعم ضابط الواقعة 

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

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

  )أي بعد األول بنصف ساعة فقط(

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

  .)ن محضر التحرياتأي بعد أكثر من أربعة وعشرون ساعة م(

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

الساعة الحادية عشرة صباحا علي فعرض األول .. حتى ال ينكشف مسعاه .. النائب العام 
/ الساعة الثانية ظهرا علي السيد المستشار وعرض الثاني ؟؟؟؟؟ ، / السيد المستشار 

 .؟؟؟؟ ؟
وهو ما يؤكد .. تام تطابقها حرفيا يتضح وبجالء اء عبارات محضري التحريات باستقر: سابعا 

.. وأن األمر ال يعدو أن يكون نموذج يتم إفراغه .. وحقيقة فعليه إجراء تحريات عدم 
هذا فضال عن تماثل المحضرين في ذات .. والزعم بالمخالفة للحقيقة أنه نتاج تحري قد تم 

 .خذ والعيوب التي سبق إيضاحها تفصيال المأ
هو االتجار في مخدر ) ؟؟؟؟؟/المتهم األول وصاحبه (االتهام الموجه لكال المتهمين ن أ: ثامنا 

وخلت األوراق في كلتا القضيتين من ثمة دليل علي صحة ما هو منسوب .. الهيروين 

 .للمتهمين 

متحدتين في تفصيال في ذات النهج ما سارا يتضح أنهجملة أوراق القضيتين  وباستقراء :تاسعا 

العيوب وأوجه البطالن ال يفرق أحداهما عن األخرى سوي اسم المتهم وبعض التواريخ 
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في محاولة منه لجعل كال منهما مختلفة عن أن تكون مختلفة   ضابط الواقعتينالتي تعمد
 .بالمخالفة للحقيقية األخرى 

الذي تعمد في كلتاهما .. هو ذات الضابط كلتا القضيتين في شاهد اإلثبات األوحد أن  :عاشرا 
 .االنفراد بالشهادة حتى ال تنكشف أوجه البطالن في كافة إجراءات هذا االتهام 

 مما تقدم مجيعه 

�$�א���Q4و9��>-� %]*(��%�	'G�..�؟؟؟؟؟�/��8D(�����א��ن�)�8?��א)	א���%5א
����	�وא�د��� و�אق�א��@�f�/���e@�/�	9��@��%?(�Z��%?D���<�%(�����O+V%(א�>�x(

�Q?(�(وא��G'(א�..��	WF���د/�א)D���NאYאد���%+
�O+�م�א	%'����.�

 السبب الثالث الستبعاد أقوال هذا الضابط 
واستحصل علي إذن النيابة عن إجراء تحريات جدية أن هذا الضابط هو من تقاعس  

بفرض (بما يبطله ويبطل القبض والتفتيش .. ل كافية الغير مبني علي أي دالئالعامة الباطل 
 ) .أنهما أجريا بموجب اإلذن

 وحيث أن ذات الضابط املذكور 
األمر الذي يقطع ببطالن .. القائم بالقبض بناء علي ذلك اإلذن الباطل هو الزاعم بأنه  

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

 ابع السبب الر
وتحرـيـــز تحرـيـــر محضــــر الضــــبط ـفـــي ارتـكـــاب الضــــابط العدـيـــد ـمـــن األخـطـــاء الجـســـيمة  

األخطـاء بمعرفـة النيابـة العامـة ولدي مواجهته بهذه .. المضبوطات المزعوم ضبطها مع المتهمان 
 .علل كال منها بأنه خطأ مادي .. 

 والسؤال هو 
�א	'���   Bמ��ن�א86ط��א	 �א'���ع��ذא �א	�
ط��ل���ن�"ن���0و� ��9��#��� Aמ�..
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 هذا 
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بطالن الدليل املستمد من إطالع النيابة العامة علي الرسائل : سادس  الوجهال

إلمتام هذا اإلطالع باملخالفة .. املوجودة علي اهلاتف احملول اخلاص باملتهم 

تص للقانون وبدون إذن من القاضي اجلزئي ، وبدون االستعانة خببري فني خم

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

  منه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٠٦حيث نصت املادة 
.................... تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إال إذا ال يجوز للنيابة العامة  

جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود  أن تضبط لدي مكاتب البريدويجوز لها 

البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية والالسلكية ، وأن تقوم ولذي مكاتب البرق جميع 

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

ذ	�7و�%��ط����8ذ�"?�$'�א��Bن�א&'��D
�����"�#	��אBא)�א	��
� �א	09ول���د���
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لمدة ال تزيد علي أو المراقبة األمر بالضبط أو اإلطالع يجب أن يكون وفي جميع األحوال  

 .أن يجدد هذا األمر مده أو مددا أخري مماثلة ثالثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي 

 اضح وصريح نص الدستور املصري وعلي حنو و

  علي أن٥٧ يف مادته رقم ٢٠١٤الصادر عام 
 .للحياة الخاصة حرمه ، وهي مصونة ال تمس  

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

و البرقيات أو كل ما اإلطالع أو مراقبة االتصاالت أو الرسائل السلكية أو الالسلكية أو البريد أ
 .القاضي الجزئي / إال بإذن وأمر مسبب من السيد المستشار .. ينطبق عليه هذا الوصف 
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 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض بهذا الشأن 
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 )٢٦/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٢٢٥٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن النيابة العامة بقيامها باإلطالع علي رسائل الهاتف المحمول الخاص  

 الدستور والقانون تكون قد خالفت.. علي ذات الهاتف " الوتس آب " بالمتهم ورسائل برنامج 

 .وأهدرت كافة ضمانات احترام الحرية الشخصية بل وقامت باالفتئات عليها 
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 حيث أنها مل تعن باستصدار أمر وإذن باختاذ هذا اإلجراء 

 القاضي اجلزئي / من السيد املستشار 

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

له ويبطل ببطالنه أي دليل قد قضائي مسبب األمر الذي يبط

 .يستمد منه 
 وحيث كان ما تقدم 

وكانت النيابة العامة قد اتخذت من هذا اإلجراء الباطل وما أسفرت عنه دليال بـاطال إلثبـات  
وحيث أن هذا الدليل قـد ثبـت بطالنـه وسـقوطه ، وحيـث أن المتـواتر عليـه فـي .. االتهام قبل المتهم 

بمـــا .. ســـاندة يعضـــد بعضـــها بعضـــا فـــإذا ســـقط أحـــدها انهـــار االتهـــام قضـــاء الـــنقض أن األدلـــة مت
 .يستوجب القضاء ببراءة المتهم الماثل منه 

 ملا كان ذلك 

��-5?mم���M��@�#*m��@وא��5אم�..�و�Q4����م�אM����GX��MאM�E�@א�������*S%�
؟؟؟؟؟�א)��EF/�89%-�ود)?*-�،�V;���+�VDhن�W�h#�א1
�א7א�6א)��x�م�����א�Vزم��ول
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 بناء عليه 

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

 
   المحامي           
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��א	�و�وع

.. ببراءتـه ممـا هـو منسـوب إليـه والقاطعـة .. ؟؟؟؟؟ / مذكرة بـدفاع ودفـوع المـتهم الثـاني 
) الثالـث(؟؟؟؟؟ ، ) األول(؟؟؟؟؟ / وآخـران يـدعوان حيث اتهمته النيابـة العامـة  –بال سند أو دليل 

 :؟  محافظة ؟؟؟؟–بزعم أنهم بتاريخ ؟؟؟؟؟ بدائرة مركز ؟؟؟؟؟ 

�6א�>?G#�وL9��و�?[#��������� �	�G��	ل���X	א�א���Z§و��5?mن�	]�%�א
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المـتهم الثـاني فـي علـي ارتكـاب أو اشـتراك ثمـة دليـل يقينـي وجـازم وبرغم عدم وجود .. هذا 
بمــا ـيـنم عــن للمحاكـمـة الجنائـيـة مــع آخــرين إال أن النياـبـة العاـمـة أحالـتـه هــذه الواقعــة المزعومــة ، 

 أمـر اإلحالـة الصـادر ومـا هـو ثابـت فيهـا وهـو مـا يسـلس نحـو بطـالنعدم إلمـام النيابـة بـاألوراق 

 .عنها

��������א	و

معــاون مباحــث .. ؟؟؟؟؟ / االتهــام الماثــل بمحضــر محــرر مــن النقيــب فـقـد اســتهلت أوراق  
الـذي أبلـغ عـن انـه ) السـائق(؟؟؟؟؟ / بحضـور المـواطن .. أورد مـن خاللـه .. مركز شرطة ؟؟؟؟؟ 

وبهــا (ارة رقــم ؟؟؟؟؟ نقــل ؟؟؟؟؟ بتــاريخ الــبالغ ؟؟؟؟؟ الســاعة الرابعــة فجــرا وأثنــاء قيادتــه للســي
قادمـا مـن محافظـة .. طـن حديـد تسـليح ) اثنـين وثالثـون (٣٢والمحملة بعدد ) مقطورة رقـم ؟؟؟؟؟

ـفـوجئ وـفـي الطرـيـق اإلقليـمـي .. ؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟ لتوصــيل الحموـلـة إـلـي محافظــة ؟؟؟؟؟ لمــن ـيـدعي 
ويطلـــق أحـــد ليـــه الطريـــق ، وتقطـــع عتقـــوم باعتراضـــه .. بنـــي اللـــون " دبابـــة " بســـيارة ربـــع نقـــل 

ـي اإلطــار األيســر األمــامي منهــا طلقــة ناريــة األشــخاص  ـذي اضــطره .. للســيارة قيادتــه عـل األمــر اـل
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.. ويحمـل كـل مـنهم سـالح نـاري ستة أشخاص ملثمـين ) ٦(عدد فنزل من تلك السـيارة .. للتوقف 

مــن يديــه وقدميــه " كتيفــهبت" بصــندوق ســيارتهم وقــاموا ووضــعوه مــن الســيارة قيادتــه وقــاموا بإنزالــه 
ثـم قـاموا .. ثـم توقفـوا لعـدة سـاعات " منطقـة جبليـة"فـي وساروا به .. ووضعوا عصابة علي عينه 

واسـتولوا علـي السـيارة .. وتركـوه هنـاك وعادوا به إلـي الطريـق اإلقليمـي مرة أخري بقيادة السيارة 

) الـذي ال يعـرف رقمـه ؟؟(مـول وكـذا أخـذوا منـه هاتفـه المححديـد  ، بما عليها من حمولـة قيادته 
 ) .ثالثة أالف جنيه( جنيه ٣٠٠٠وكذا استولوا علي مبلغ مالي قدره 

ومملوكـة .. ومقطورتهـا بيضـاء  بني اللـون ٣٣ماركة مرسيدس وأضاف بأن السيارة قيادتـه  
وأنـه ال يسـتطيع اإلرشـاد .. كمـا زعـم بـان رخصـة السـيارة بـداخلها ، ) مـن ؟؟؟؟؟(؟؟؟؟؟ / للمدعو

 . أي معلومات عن الجناة لكونهم ملثمين عن

وحيث قـام مركـز الشـرطة بإرسـال إشـارة إيل املديريـة .. هذا 

 دون ماركتها   بذكر أرقامهااللبحث والنشر عن السيارة مكتفي

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

..�����وמ�؟؟؟؟؟�����א	�#�
�%�)�א	��9��ق����������..��$	#�א	���
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�#������..�؟؟؟؟؟��/�وא���	)�ذ	�7
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حينمـا زعـم .. لـه ق أقواابمـع سـإال أنـه تنـاقض .. بمحضـر جمـع االسـتدالالت بذات أقوالـه  

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

 !.تحديدها ؟

 ينما زعم كما تناقض أيضا مع نفسه ح

 بأن املبلغ املايل املستويل عليه منه 

��c�����٤٠٠٠�-��?G
�)-��?G
��و���������jن����Fא�א�>*���v©����@�)���2א)'��?��/��)�����#��5§
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 واستطرد قائال 
بها لوحات معدنية من إن كانت السيارة المستخدمة من الجناة في الحادث بأنه غير متذكر  

 يعلم كنهها لكونه كان (كانوا يحملون أسلحة آلية ) الستة (جميع الجناة، كما قرر بأن مه عد
 ) .بالجيش ويعلم شكل األسلحة
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 وأضاف املاثل 
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وأنـه .. منـذ فتـرة مـع شـركة عـز الدخيلـة وأنـه يتعامـل المسـروقة تخصـه ، بأن كمية الحديـد  

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

وباالتصـال ... إال أنها هذه المرة تأخرت  .. ي في ميعادهاتتأودائما ما كانت الطلبيات يوم ؟؟؟؟؟ 
وجـدت فـي مدينـة ..  التـي كانـت تحمـل الحمولـة وبالبحث عـن السـيارة.. بالسائق وجد رقمه مغلقا 

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

 .؟؟؟؟؟ر بتاريخ ؟؟؟؟؟ ؟؟

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

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

 ) .وهو ما لم يحدث(أصل هاتين الورقتين من الشركة 

�

�
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أفـادت بـأن وراء ارتكـاب الواقعـة تشـكيل .. وراء الواقعـة المزعومـة الراهنـة أن جهود البحث  

تخصـــص فـــي ارتكـــاب وقـــائع الســـرقات بـــاإلكراه مســـتخدمين األســـلحة الناريـــة فـــي الطـــرق عصـــابي 
 والمقيمـين بمركـز ســنورس مـع آخـرين ؟؟) المتهمـين حاليـا(تشـكيل مكـون مـن وهـذا ال.. الصـحراوية 

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

كـان يجلـس بجـواره ، وقرر بـأن المـتهم الثـاني قيادة السيارة المعترضة طريق سيارة المجني عليـه ، 
الناريـة لترويـع المجنـي لقـون األعيـرة يطفقـد كـانوا فـي صـندوق السـيارة أما الثالث وبـاقي المتهمـين 

فقـاموا بإنزالـه مـن .. اإلطار األمامي األيسر ممـا أجبـره علـي التوقـف مما أدي إلي انفجار .. عليه 
وألقـوا بـالمجني عليـه واسـتولوا علـي السـيارة وحمولتهـا اإلطـار المنفجـر ثم قاموا بتغييـر .. السـيارة 

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

 ومحرر عنها المحضر رقم ؟؟؟؟؟ أحوال ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟ في مكان العثور عليها تركوا السيارة 

 ملحوظة      
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 ثبته حمرر احملضر أوعودة إيل ما 
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ـبـأن املتهـمـان .. ـشـكل مرـسـل أيـضـا ـثـم أردف ـضـابط الواقـعـة ب

ارتكبـوا الواقعـة  )ا¡هـولني(املضبوطان أقـرا بأنهمـا واآلخـرين 

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

 !؟؟؟؟؟؟ جنح ٢٠١٦ لسنة ؟؟؟؟؟الواقعة احملرر عنها احملضر رقم 
�)؟؟؟؟؟/�א	��دמ�(و
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فـي إجرائهـا بمصادرة السرية ، ومستغرقا شهر كامـل  ، مستعينا أنه القائم بإجراء التحريات 
�وאل�א	�'�#��	��.. عن صحة بالغ المجني عليه وأسفرت .. "�#��
  .Aמ���ل�

 وأردف قائال 
ا ببيعهــا واقتســام وقــامو) لــم يتوصــل إلــي معرفتــه(بــأن المتهمــين أخــذوا الحمولــة إلــي مكــان  

 .متحصالت البيع 

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

رـئـيس  كــان ؟؟؟؟؟عو والـمـدقـيـادة الســيارة ، كــان دورة / الـمـدعو ؟؟؟؟؟ :  المتهمــين كالـتـالي أدوار

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

 ثم عاد وقرر بأن املتهم الثاني 

 هو من أطلق األعرية النارية صوب السيارة 

 أما الثالث فقد أطلق يف اهلواء لتخويف ا¡ني عليه 

مـة وقـت وصرح ضابط الواقعـة قـائال بـان الرؤيـة كانـت منعد 

حصــول الواقعــة لعــدم وجــود أعمــدة إنــارة وتوقيــت الحــادث قبــل 
 الفجر
 )١(ملحوظة      
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 واختتم أقواله 
مـا إذا كـان للمتهمـين سـوابق بأنه لم يسـتطع ضـبط المـتهم الثالـث ، وأنـه جـاري البحـث ع 

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

 .يستخدمون أسماء شهرة من عدمه ؟؟

 ثم عاد مقررا بان حترياته 
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��]�%��!!).؟؟...................)*	א�5#�و+��X	א���א

����..�؟؟؟؟؟/�و
�	��9�ق����א	���מ�א6ول�..��ذא��

  .وأضاف بأنه يوم األربعاء الفائت االتهامات المنسوبة إليه ، بإنكار كافة�

 ملحوظة  
وא	���وמ� ؟؟؟؟؟���ن�"�
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أوـقـــف  .. ؟؟؟؟؟وـفـــي كـمـــين ..  ؟؟؟؟؟ – بالمديـنـــة الصــــناعيةوأثـنـــاء عودـتـــه مــــن العمــــل 
  "بأـنــه علـيــهالضـــابط ـفــأخبره ..  ـلــه فأبرزـهــاالضـــابط الميكروـبــاص وطـلــب مـنــه تحقـيــق الشخصـــية 



 

 ٤٥

.. وهـنـاك ـتـم ســؤاله عــن قضــية ســرقة الحدـيـد .. ي مركــز شــرطة ؟؟؟؟؟ واصــطحبه إـلـ" معارضــة 
مطلـوب نقلهـا حمولـة حديـد أتي إليـه وأخبـره بـأن ثمـة .. ؟؟؟؟؟ / بأن هناك شخص يدعي فقرر له 

تقـف بمقطـورة " إسـكانيا"فوجـد سـيارة نقـل .. إلـي الكـوبري ؟؟؟؟؟ ) نقل جامبو(فذهب معه بسيارته 

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

 .فخاف وهرب من المكان .. أشخاص ملثمين حاملين لألسلحة 
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 وجد السيارة اإلسكانيا .. لة الحديد بأنه حال ذهابه إلي مكان حمووأضاف المتهم األول �
 حـاملين لسـالح عـدد خمسـة أشـخاص ملثمـينووجـد )  كابينـة٢(كما شاهد سيارة ربع نقل معطلـة 
 .واختتم أقواله بنفي ما هو مسند إليه من الطلبات آلي ، 


��6#..؟؟؟؟؟�/�و
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ــدون حضـــور محـــامي معـــه  وأضـــاف بأنـــه االتهامـــات الموجهـــة إليـــه ، بإنكـــار كافـــة .. وـب

وأثـنـاء نومــه .. فجــرا وـفـي ـيـوم األحــد ؟؟؟؟؟ .. عـلـي الطرـيـق ؟؟؟؟؟ مــن الجــيش مســتأجر كافيترـيـا 
 حضر إليه ضباط واصطحبوه إلي مركز شرطة ؟؟؟؟؟ دونما أن يعلم السبب بالكافيتريا 

 ومبواجهته بأقوال ا¡ني عليه واملتهم األول 

������7��
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 بأقوالكما نفي متاما مجلة ما جاء 

 وما سطره مبحاضره ..  ؟؟؟؟؟/ الضابط 
بإنكـار ونفـي واختـتم أقوالـه .. وانتهـت إصـابة خطـأ إال جنحـه وقرر بأنه ليس لديـه سـوابق  
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 .االتهامات الموجهة إليه 

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

علي أن المتهمين المحـالين هـم وهو تقديم األدلة الكافية دونما القيام بما هو واجب عليها الجنايات 
السـيما مـع وتحوم حولهـا الشـكوك يكتنفها الغموض واإلبهام ك الواقعة المزعومة التي من ارتكبوا تل

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

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

 .واقعة في حق المتهمين والعجز عن إثبات هذه ال

 ومن ثم يتضح 
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 الوجه األول 

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

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

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

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

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

لقبض علـي املـتهم فإنه إعماال لقاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل فإن بطالن ا

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

 .الثاني 

  من الدستور علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 

�وR%*Mم� ،� ���א�'�س�� �و��	ز ����)�Qg.�'�ن�، א)�gא@#
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  علي أن ٥٤/١كما نصت املادة 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 
 أي إنسان أو حبسه إال بأمر من ال يجوز القبض علي

السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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 ة بأن القائل..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٥/١عني ما قررته املادة .. وهذا 
يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة فـي المـادة السـابقة جـاز لمـأمور إذا لم 

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

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

حينما يقرر بتاريخ وساعة ومكـان القـبض عليـه وللوهلـة األولـي 
فإنه يكون األقرب للمصـداقية مـن غيـره ، حيـث أنـه  .. وبتلقائية

ال يعـلـم ـمـدي ـتـأثير ـمـا يـقـرر ـبـه عـلـي صــحة اإلجــراءات المثبـتـة 

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

لعامة هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة ا.. 

وقد أيدهما )  مساءا٩؟؟؟؟؟ الساعة (أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

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

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

متهمان ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان ال

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما 

تم القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت أقوالهما 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ، ..... و ..... مؤيدة بأقوال شهود و 
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 من ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن

السلطات المختصة وفي غير حالة من حاالت التلبس مما يهدر الدليل 

المستمد من هذا اإلجراء الباطل وما تاله من إجراءات متعينا لذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح .. لـي أوراق االتهـام الماثـل  والثوابـت القانونيـة أنفـة الـذكر عوبتطبيق جملة المفـاهيم 

التحـري بشـأن إجـراءات ) ؟؟؟؟؟/ المقـدم(ضابط الواقعة أن جملة ما سطره  مجاال للشك بما ال يدع
وال تتـفـق ـهـي إـجـراءات مختلـقـة وغـيـر حقيقـيـة ، .. والـقـبض عـلـي المتهمــين األول والـثـاني المــاثلين 

يرة تمامــا لمــا أورده هــذا الضــابط وأن مــا حــدث فــي الحقيقــة لــه صــورة مغــامــع العقــل والمنطــق 

 .باألوراق 

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

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

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

 القبض عليه تم 

 ؟؟؟؟؟في يوم األربعاء الموافق 

  ؟؟؟؟؟ صباحا بكمين ١١الساعة 
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 وبالتايل يرتتب علي ذلك بال شك
أو ـمـا نسـب إلـيـه ـمـن (وحيـث أن ـمـا ـقـرره هـذا الـمـتهم .. بـطـالن الـقـبض عـلـي الـمـتهم األول  

.. رته الجـامبو بنقـل حمولـة حديـد علـي سـيازعم من خاللها بأن المتهم الثاني أتي له ليقوم ) أقوال
الوقـائع وحـاك بـه روايـة ممسـوخة الـذي التقطـه ضـابط الواقعـة كان هـذا هـو الخـيط األول و.. الخ 
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 التوفيـق بـين مـا زعمـه، حيـث حـاول ألنهـا مـن صـنع خيالـه  التفاصـيلومجهولـة السـند ومعدومة 
ـك إلخــراج الواقعــة.. مــع مــا نســب للمــتهم األول مــن أقــوال ) الســائق(المجنــي عليــه  ـي هــذا وذـل  عـل

 .النحو المشوه 

أخذ بـبعض ممـا أورده ا¡نـي عليـه يف حمضـر مجـع .. ومن ثم 

 لـيـزعم ـبـأن.. االـسـتدالالت ، ـمـع بـعـض ـمـا أورده اـملـتهم األول 

 وأخر قاما بتشـكل عصـابي ختصـص يف واقعـات السـرقة نهمااملت

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

بالكافيرتيا اخلاصة به وقام بالقبض عليه زاعمـا بأنـه قـبض عليـه 

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

سبب قيام الضابط بإيراد امسـه يف احملضـر والـزعم وكان ذلك هو 

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

وقــد تعمــد الضــابط المشــار إليــه مخالفــة الحقيقــة وتغييرهــا  
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وذـلـك ـبـالزعم ـبـأن الـمـتهم الـثـاني ـتـم الـقـبض علـيـه بـتـاريخ ؟؟؟؟؟ 

ين أنه مقبـوض عليـه منـذ تـاريخ ؟؟؟؟؟ وذلـك علـي النحـو في ح

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

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

 .هو مسند إليه 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية إذ قالت بأن ٣٠املادة .. وهو ما نظمته بداية 
وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، هـا ارتكابأو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـا تكون الجريمـة متلبسـا 

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

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

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك ه في هذا الوقت أو إذا وجدت بمنها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 يـزجال ت من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  
بالجنايـات والجـنح  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال فـي أحـوال التلـبس لمأمور

وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامـه ، قب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشـهر المعا
بمشـاهدتها مـن قيـام الجريمـة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضـائي المقرر أن حالة التلـبس 

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

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

 .عن وقوعها 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

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

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

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

 .التلبس الواردة حصرا في القانون 
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 بل استوجب أن يكون ذلك بناء علي توافر أدلة كافية 

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

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

 .أن تتوافر الدالئل الكافية علي نسبة االتهام للمتهم .. وهام وجازم 
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 وهو عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
 من قانون اإلجراءات الجنائية المعـدلتان بالقـانون ٣٥ ، ٣٤وكانت المادتان ، لما كان ذلك 

 المتعلـق بضـمان الحريـات ال تجيـز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يقـبض علـي ١٩٧٣ لسـنة ٣٧رقم 
 المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة 

 .هامه  علي اتدالئل كافيةتزيد علي ثالثة أشهر أن وجدت 
 )٢/١٢/٢٠١٤ة ق جلس ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (
 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٧٥٧٥الطعن رقم (

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

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

يتضـح .. " تحريـات " فعلي فرض صحة ما سطره الضابط بالمحضر الذي أسماه .. القبض عليه 
تخصـص ) وآخـرين(مـن المتهمـين الثالثـة الحـاليين أورد بشكل مرسل بأن ثمة تشـكيل عصـابي أنـه 

، وزعــم ـثـم أورد أـسـماء المتهـمـين الثالـثـة .. الصــحراوية الســرقة ـبـاإلكراه عـلـي الطــرق ـفـي واقـعـات 
 . ؟؟؟؟؟ –مقيمون بمركز ؟؟؟؟؟ بأنهم 

 اعامة ميكن وصـفهوفهل ما تقدم من مجل وعبارات إنشائية جمردة 

 ! دالئل كافية علي ارتكاب املتهم الثاني آلي جرمية ؟ابأنه
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 فالثابت أوال 
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 كما أن الثابت ثانيا  
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 ر لفظ وآخرين فلم جيد الضابط مناصا سوي أن يقر

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

فهـل .. أليس من المفتـرض أن يتوصـل الضـابط إلـي بـاقي المتهمـين ؟؟ وال يكتفـي بلفـظ آخـرين 

هـل مصـادره السـرية التـي .. وصل لآلخرين ؟؟يعقل أن يتوصل إلي ثالثة متهمين وال يستطيع الت

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

 .سطر بالمحضر 

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

 .ارتكابه ثمة جريمة تبرر القبض عليه 

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

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

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

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

قعـة أو إيل أن التحريـات أجريـت بالفعـل أو دليل أو برهان يشـري إيل ارتكابـه للوا

 .علي الطبيعة 

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

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

ٕتكون قرينة أو دليال علي ثبوت التهمة وان اقتصر الدليل عليها فإنه 
 يكون معيب بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤لسنة  ٦٥٠٥الطعن (

 قضي بأن .. وبوضوح تام 
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 )١٩/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

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

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

بـل أنهـا جـاءت مجـرد ترديـدا لمـا أورده .. توضح أو تدلل علي صحة ما ورد بأقوال المجني عليه 

 ) .الذي لم يشاهد أي من المرتكبين للواقعة( الشاهد ذلك
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 ثم فجأة
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 وليس أدل علي عدم مصداقية هذه التحريات 

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

ـاني الطــرق الصــحراوية ،  ـا مــن المتهمــين األول والـث ـاألوراق أن أـي ـت ـب ـم ي.. رغــم أن الثاـب ســبق ـل

  .ضبطه أو اتهامه في واقعات مشابهه

 نهمأفمن أين جاء الضابط بالقول ب

 متخصصون يف السرقات باإلكراه 
و"���ن����#��	���7א���6	9 �א	�!����د�א����8دא����	���ذא�א	��N�ض�؟؟�و"���ن�����B�Fא��8P�ون������� 
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 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
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 وجه الثالث ال

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

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

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

 .ملركز شرطة ؟؟؟؟؟ 

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

 .النيابة العامة ومعاونوها عضاء أ -١ 
 . ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبالت والمساعدون -٢ 
 .الخ .................  رؤساء نقط الشرطة -٣ 

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

 ������)��*+��	����@�)a���D�(א�N<��D(א�E�	@j��@ص�����%Zن�א��Q��9 א�O��'¦�������@����א
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 )٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٦٩الطعن رقم (

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

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

 .محكمة النقض 

 )٢٥/٢/١٩٦٨ق جلسة ٣٧سنة  ل١٩١٩الطعن رقم (

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

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

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

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

 .أو يتعدى علي دوائر اختصاص ليست له 
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 وحيث كان ما تقدم 
قـع عنـد توالمقبـوض عليـه منهـا بمعرفة المتهم الثـاني وكان الثابت أن الكافيتريا المستأجرة  

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

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

 .اختصاصه المكاني 

 وال ينال من ذلك 
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 أضف إيل ذلك 
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 ملا كان ما تقدم 
جميعهـا معيبـة ) ؟؟؟؟؟/ المقـدم (فقد بات ظاهرا أن إجراءات القبض التي قام بها الضابط  

وهـذا إن دل فإنمـا يـدل .. بطالن ومخالفـة القـانون ألكثـر مـن سـبب علـي النحـو المتقـدم ذكـره بال

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

 .االتهام بالمتهمين الماثلين بما يقطع ببراءة المتهم الثاني 
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 وجه الرابع  ال

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

وهـذا يؤكـد مبـا ال يـدع جمـاال .. إجراءات القبض الباطلة ا¡راه مع كال املتهمان 

 .للشك برباءة املتهم الثاني مما هو مسند إليه 

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

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

ويكـون مـا أسـفر عنـه الضـبط والتفتـيش عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 
علـيـه وال يصــح التعوـيـل عـلـي اـلـدليل المســتمد لكونـهـا مترتـبـة وشــهادة مــن أجــراه ـقـد وقعــت باطـلـه 

 .منها في اإلدانة 

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

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

 هــذا النظــر وجــري ـفـي ٕواذ خــالف الحكــم المطعــون فـيـهيســتند إـلـي أســاس ـفـي الـقـانون فـهـو باطــل 
 .فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهقضائه علي صحة هذا اإلجراء 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
 )١٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
أو تـوافر حالـة تجيـز وف قانونـا بالجريمـة كمـا هـو معـربدون قيام حالة من حاالت التلـبس  

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

ويكـون مـا أسـفر عنـه ذلـك التفتـيش وأقـوال مـن تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهـو باطـل 
ي الـدليل المسـتمد منهـا فـي اإلدانـة علـوال يصـح التعويـل لكونهـا مترتبـة عليـه قد وقعت باطلـة أجراه 

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

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

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

 )٢٣/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥٠٣٣الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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 وجه اخلامس  ال

وذلـك ) دينوليد تـاج الـ/ املقدم (بطالن الدليل املستمد من أقوال ضابط الواقعة 

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

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

بعدم إجرائها علي الطبيعة ، وهذا كله يسلس حنو براءة املـتهم ممـا هـو مسـند 

 .إليه 

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

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

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

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

ـهمســتمد منــه  ـد بشــهادة مــن قــام ـب ـالي فــال يعـت  ، ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالـت
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

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

 ملا كان ذلك 
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 ورغم ذلك 

ـبـل وحــددت .. ـيـزعم ـبـأن مصــادرة الســرية شــاهدت الواقـعـة  
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ـائم  ـاة ، وحــددت شــخص الـق ـنـوع الســالح اـلـذي ـكـان بحــوزة الجـن

..  وأكثـر مـن ذلـك – المزعـوم إطالقهـا –بإطالق األعيرة الناريـة 

فـقـد حــددت ـبـأن الـمـتهم الـثـاني هــو ـمـن أطـلـق عـيـار ـنـاري عـلـي 
ـق إطــار الســيارة األيســر األمــامي ،  ـث كــان يطـل وأن المــتهم الثاـل

أعيرة نارية في الهواء ، كما قررت له مصادرة السرية المزعومـة 

بــأن الجنــاة قــاموا بتكتيــف المجنــي عليــه ووضــعه فــي صــندوق 

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

�������מ�
!�د�ذ	������������#���7	מ����ط����0د���א	��� �א	�ز�و�� �א	�و�0ل�$	�#���������..�و���ذ	���7 

�.و��Uא	�����

فـلــم تـشــر إـلــي مـكــان تـخــزين أو تـشــوين حموـلــة الحدـيــد المزـعــوم  -

مـمـا يســتحيل )  طــن حدـيـد تســليح٣٢علـمـا ـبـأن مـقـدارها (ســرقتها 

 .إخفائها 

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

 )ررا له بهـابأن معلومة البيع زعم الضابط بأن المتهمان هما من ق

 .ولم تتوصل إليها تحرياته المزعومة 

كـمــا ـلــم تـشــر إـلــي بـيــان وتعرـيــف ذـلــك الـشــخص المزـعــوم ـشــرائه  -

 .للحمولة ، أو إلي مكان نقلها بعد االستيالء عليها 

 لعل السبب الواضح اجللي وراء عجز املصادر السرية 

 املزعومة عن التوصل إيل هذه املعلومات 

ال يعلـمـون مـكـان حــدوث الواقـعـة ) هوالضــابط ذاـتـ(ـهـو أنـهـم  
 !!!!.أصال فكيف سيتم التحري عنها ؟؟؟؟
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����Uو
'<���Bמ��د?�������א	�9���)�א	�ز�و�� ��..�و�ن�'�	 ������دמ�..��������������	����ن�ذ	���7

���ن���#��	��7א	���0د��؟؟�و�������������S..�،�وא�!دאמ���د���و�دמ�9�0 �"���������������ن����0د����������������

�0�)�
� !��.	���א	�ز�و� �؟؟�و	��ذא�	מ���و0ل�	����و�"��ل�و"�����ن�ذ	�7؟؟�و0	)�		وא

 ثالث العيب ال

�������������������#�@	*5@�#�w���@�V�Z�����-������D%��-�aא�
��-���X%��א��D��7א)���8%��6א�R+�	م�.
������������E+*��(�)���0����א41>����6א ول��DM)�����@�)��(.��������cא¡��¨�+*?��-�������W^������
�.Fא�א¡¨�+*?-�א);>?5#�و�����@'%��/�@����	אل��

 هم عن الزعم بأن مرتكبي الواقعة أما

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

وتوصـلت إلـي المتهمـين وأجريـت علـي الطبيعـة تلـك التحريـات صـحيحة فإذا كانـت .. أصـال تجري 
ـالثالثــة  ـم يشــر ، فلمــاذا ـل إلــيهم بثمــة إشــارة تؤكــد م تتوصــل لبــاقي المــرتكبين للواقعــة ؟؟ ولمــاذا ـل

 .المتهمون الثالثة الحاليون هم مرتكبي الواقعة دون آخرون ؟؟ولماذا ال يكون وجودهم أصال ؟؟ 

 أن اجلناة بفذلك ألن ا¡ني عليه قرر 

 مرتكبوا الواقعة معه عددهم ستة أشخاص 

��N��D(א�)*+��@אR(ن��gh�O%gون�"�ن���Z§و"+Rو���$�G+��8<(א�E��
�-�j�����%���$
�$�9�U0و������.�

 رغم ثبوت عدم مصداقية ذلك

حيــث أنــه أقــر أمــام النيابــة العامــة بــان تحرياتــه المســطرة 
 فـــي أوراق ١٩ص !!! بتـــاريخ ؟؟؟؟؟ هـــي التحريـــات النهائيـــة 

 .الجناية 
�[��؟؟�)�?�gM�{?gh�������q	ن�א)���8%���6��a?�#�وزאل�
����Eא)>���8+������������������%������(�א

���O'8hא�F��..��������������-�@�+��@א���	X��]�
���Eא)>��8+[��.ذא�W�ن�)*[%�-���N��D(ز+$�א�Q�
�..��E��
��a?�#�א)%���8��6؟؟������������.....�و
����E....�وG��cא����.�i�@�E��
!!!!�g��{?gh	ن�א)>��8
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�G+��%5����و�X	ط�و9}�א)�)?�Qא%��
����Mא)%��8��6وא��5אم�%���G?���i;���2(ذ�Q5(�.�

 رابع  العيب ال
	מ��ن�א	����ض�א	و9��د�א	�ذ?�������..�"ن�א	����ض�א	وא��Uא	�%���$	����#�א	!��Dא	��
ق����������

�وאل�א	��
ط�و�9����������"�D���..������8O�Uض�وא������ �A��..��������� �A>A	ن�א������	ن�א@�
9�>�ز��מ�

�	�#�א	ط��ق�א	9�0�אو� ����������������Kא�&��
� ��0
�����08ص��#�א	����>�	ون����8O�ون��%%�

���
�!!.8دאמ�"�	9 ����� �

 ولدي سؤاله بالنيابة العامة .. ومع ذلك 

 عما إذا كان قد سبق اتهام أيا من املتهمني 

 بوقائع مماثلة للواقعة حمل التحقيق 

 !!قرر بأن البحث جاري عن ذلك ؟؟ 
�א�K،�و����ذ	���������������7&�
� �����د�א	�����ن��	#�א����Dوא�!�)�א	���
��S���ل��

�!!.�ن�����7א�����)�"�?�8	��B�Fא	�����ن��ن��د���؟؟���!	מ����$ذא�

امس العيب اخل

�����iא)�א��O?5(ق�א�?X�6ل�..�و��ذא	�(ن�א[h)�G'(�5وم�א��[��+*�(����)�א%����+%?��د�א
�cא�W1�����#����'(א�$aא���
�k���gMא�–�����U%(���–�#�����G(�#8א*��X א��@�U%��'@��..�O
	%��'�

���]�%���@�E��i@��אVX�E��)*+��	|5א)��#����P�#h�5@و���،�-a�LZ.ن��g@(�(.�Q9	%(و�א��،
���������������cא�W1���6���'(א�k�gM��#8*X א�)*+��]�%���$��م���������������..����Qאg*@�)���Qو��

��א�Xد�א)����؟V'(ذא��+?��א[h������/�
j%'@.!!!�
 عه يلعل ما تقدم مج

ط وأقوالـه فـي يدعو إلي السخرية من مدي التهاتر والوهن الذي عاب تحريـات هـذا الضـاب 

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

 .االتهام ؟؟

سادس العيب ال

أيـن السـيارة الربـع .. لن نجد له باألوراق مجيبـا وفي سؤال  
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نقل المستخدمة في الحـادث مـن تحريـات المباحـث ؟؟ ولمـاذا لـم 

معرـفـة ماهـيـة ـهـذه الـسـيارة وتحدـيـدها والتوصــل ـيـتم الـسـعي نـحـو 

إليها ؟؟ أليست مـن الخيـوط الجوهريـة فـي التوصـل إلـي مرتكبـي 
 .الواقعة الحقيقيين ؟؟

 سابع العيب ال
�������	��D���'و��"����	� ��
�'$��� 	����ذא�	��מ�����מ��!����� �����ن�א	وא�!�� �؟؟��..�و���Fאل�"��8�

���9
�ن�؟؟��
�Z0و�	א� �ن�א��6�� ��!��	א�Kذ��(��	"���#�	�
)��ن�8<	���
!ض�א6د	� �A��<�

���� !��ن�"����د��מ�$ط<ق�"����������� ���..��0دא�� �א	%��د�א6ول�و�دد���
!د�ذ	���7
ط�א	وא

�	#�א�6�ض��..�وא�('���ذא�א&ط������..�	#�$ط���א	���������د���������A"�7��
��ن���!!�������ط���>���


�)�90 �א&ط<ق��ن��������A&� �	ط�	א�����9>��ن�א	(وא�غ�	]

�)�و'ود�"�	9 �"0<������د���،����א	A$و


�)����� �א��6	9 �א	����8د� �و"��������؟؟�و��ن��Aמ������U"ن���������#�א	وא�! ��ن��د�����A$و�،�

و���دמ�$'�א�������ط����
���0و��א	�9�����)�..�$'���א�Bא	�!����� �"���������و�?�و����מ�$	��#�"���0#���9د�

������������
��ن�"دא�Bوא'������א	���
� �����ذא����<���ن�א	��0و��א	����9ق�	�د?�����������..�و��0����'�����و���

�.א	!�� ��#��ذא�א	%@ن�

 ثامن العيب ال

���i����'(א�O��?5(א����+����|<G@�	م��..�و����א���5#��@��	א)�N����=אل�	�6א و�אق�و�����L��Xذ��.

j/�@��א)5?���א)|�?�Q..�א)G?��#�א)5�@#��L@��+..������-���)و��:�

 !!بأنه لم يتوصل لتحديد مكان الواقعة 
gh?�}�.ذن�<�א)g�!!�����E��8%�ن����و¬�א)	א�%���������#�5	�Q9.)(�@���.................�@�ذא���

وM�{?W	�n*9@��د�/�א)'��#�א�Fgو�#�.)(�@��ز+[-����D8א)��8%��6@������	אل��@��م�����!!�
�'����G��#(j������������gMد��ن�א���g�ن�@{*��$���������|��א)���2��Yא�����د�������h؟؟��#����?G(א�..

�'j)#�א���5و�+[������h�..ل�؟����	���-��W�ن�@{*�]��؟؟�و[h�!j��$*+�{?gh�����{�?Wن�@g�ن�א)	א���#5
�{?W؟؟�و�#@	+R����د���cن���د�LM��Q?9א)	א��#5א..............�{?W؟؟............؟؟�و�
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)�و
9ق��د?�������"�وאل��ذא�א	��
ط�����������A�ل������دמ�!	������������
�(����9�	�
�K�و������ط

�.�'د��א�	�(�)��ن�"?�د	�ل��د�����د������

 تاسع العيب ال
������	�
�)�א�6ول���%��د(ز�מ�א	�'�#�A&א��(�������������#�	�
�وא�א	وא�!� ��א���و	وא������
�@ن����

�ن�ط���ق�א	%��ط ������	��ذא�	מ���מ���
���ذא�א	��������Sو�ن�Aמ���	�Fאل���������..����(��א	��9ول�����..

� ���!�
���#�א	وא�)�א	�����9ول�	��
�����א	�������Sو���0و��	�������%� ���
و	�����ذא�	���מ������מ���8ط


!����$ذא��������������و�و�"�����ن�א	8�وط�א	������..�א	�9����ن�و�9د�د�����מ�������D�'�ن��� �א	�#�

�ن�א	��
ط��د�"دא��א	�9�?����9و�!<�.!!�

  عاشرالعيب ال

��������9����GM�6א ول������و���א41>����אل�0	��6)�א¡¨�+*?-�(������א41>�����و0�،
..��"����h��#%�Xאد����"،�א ول�ز+$��jن�@�gM±�א)	א�5#�+��د�$���������ن��=�(����³���Nא)	א��#5(א)|��(��

��"�.U0��#5<X�ص"�)|��(�j��������hن�+�د�$��@��א)Y����א

 يف حني من مت اتهامهم ثالثة فقط ؟؟

 مت القبض منهم علي أثنني فقط ؟؟و

  ادي عشرالعيب احل
د��دמ�90 �"�وאل���ذא�א	���
ط�����������F�د�������..�و������"����ز��מ�
���9��א	��
ط�"ن�א	������ن�


�و���א	��د�وא	�ز�و�� ������������9�#�� !�
�	وא��	������������א�����B���2..�א מ�"ن�א	�9��� �א	��#

��ن�و��0(��
@�����א�����א�S"و�$����א�������������)��%�(���

�������"ن�א	�����מ�א	����A#�	��מ���ط��ق�

� !�
�	وא)D�و�!ذ�Kא��)�.�2מ���������Kن�$

 هذا فضال 

�����M���W.�>א��-�+*�(��	�b��وذ)����������������������2 Mو���M��D��GM�Q�gא ول���$�%��+���ن���	אل�א
و�Fא��^���Wن�א)'?���א)D���Nא�WF	��א¢U%?(�..������������@�F*��@��א)�O�F5%א)��EF%�5ض�)-�����

�[��+*�(���V�Zא��?��#�و)�����W�ن�����������������������G@אل�	אج����U%X�#*?Xن�و�]�%�א�%�� ���	ق�א
�$�א ول�����%����-�و�}�+�
Rא��@��م�א)|���(���������..��i@��³א.�..������������-�?(.�O�'ن����.�-�G@ن���W���]h

���?*+�i�	و�������.��	אل���G+����M-�و�������
�
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  خريا أ
�وא	��"��מ���"و�#�����������	��#�'�		�D��� ��!	א� 
9�������..�؟؟؟؟؟����	מ��0د�����������/�א	���


���א	�'��#��	������ن�����מ�א	������ن���������������R	

@ن��9������א	�ز�و� �"�(�)��ن�90 ����"����

 !���Dא	وא���
�)�.١٦ص�(א	A>A �و8O��ن�

 وهو ما مل يصدر عن ا¡ني عليه 
ـأن الو  ـه ـقـرر ـب ـك أـن ـد أي ذـل ـة ســتة أشــخاص ملثمــين ال يســتطيع تحدـي اقعــة حــدثت بمعرـف

الســيما وأـنـه ـلـم ـيـتم .. وـمـن ـثـم ـلـم يـحـدد أن المتهـمـين ـهـم ـمـن ارتكـبـوا الواقـعـة .. أوصــاف لـهـم 

 .مواجهته بأي منهم 

 وهذا دليل قاطع
���وאل����ذא�א	����
ط�و���دמ�����9��0و���دמ�$'�א�����	���A ��9�����)����#�א	�9���� ���"���������#��	���

� !��א	وא

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

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

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

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

  :أن المقرر في قضاء النقض ما يلي

א)��8%��6��L���*��Mد�����ن��gM	ن�د)�?W�V��?h���Fא�M-�.ذ���(����5Mو��ن��gM	ن������������������������
���������g(ن�وא)��ق�وאV;<(�6א)�8#��و�א�]%��iD©���<���(�Eن�������������5د�����)�(.�kF

�����������������-�%�����N�'<ن����i?;%�'������@������و�%�8د�،�و����8%���%א)��=(��F���@�-'LGא�א
�.+*(�א)�)?�Qو������?[%-�א)���	�?#���א41>��6

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

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

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

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم ، المــراد إثباتهــا 
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 .ي بيانه فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل يكون أيضا قاصرا فالطاعنين ، 
 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززة  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 التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه أو دليال أساسيا علي ثبوت 

ـفـإن الحـكـم ..  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري الجريـمـة

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

 . بالقصور والفساد في االستدالل استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه

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

وجه السادس  ال

وذلـك ملـا .. السـيد علـي السـيد / بطالن الدليل املستمد من أقوال ا¡ني عليـه 

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

 .ثم الظهور مبظهر املبلغ وا¡ني عليه اجلناة احلقيقيني للواقعة 

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

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

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

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

 .عليه من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض 

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

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

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

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

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

  وجه األول ال
 ����� !�
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�����	#���ض�90 �א	�(�0�ل�א	�#��(


@ن�א	'����	מ���وא'دوא��#��ذא�א	��ن����%�

�	������א	�و0و�..��
د��$	#�א	ذ�ن��� �

���	��وאل�א	�'�#�@
��.��0د��..�و
�� �א�6	9 �א	���ل�
و'ود���..�

 فهم ليسوا بائعي سلعة أو مقدمي خدمات 
 .. ال ـثـم ال.. لحـظـة الـعـاثر للســطو عـلـي مــا ســيأتي أمــامهم حـتـى يتواـجـدوا هـكـذا بالصــدفة  

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

 .حمولته من الحديد 

 ومن ثم 
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  وجه الثاني ال
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 !فأين كان طوال هذه املدة وملاذا مل يبادر بتقديم البالغ ؟
واالحتفـاظ ) يده وقدمه وعينه(وتكتيفه قاموا بإحتجازه بالزعم بأن الجناة وال يمكن هنا التذرع 

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



 

 ٧٠

.. م الجنـاة بـالتحفظ علـي المـذكور واحتجـازه لعـدة سـاعات لماذا سـيقو -

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

 .به ؟؟

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

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

 .ن إلحاق أي أذي به ؟؟بإطالق سراحه دو

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

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

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

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

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

يطـلـق ســراحه ـمـثال إال قـبـل الظـهـر أو بـعـد الظـهـر أو العصــر أو شــيء 

 .من هذا القبيل ؟؟
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 الوجه الثالث للعوار الذي شاب أقوال ا¡ني عليه 
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 مع العلم أن املسافة بني حمافظتي اإلسكندرية والفيوم 

 )  عشر كيلو مرتيثالمثائة واحد( كم ٣١١ال تتجاوز 

 وال تستغرق أكثر من أربعة ساعات بالسرعة املقررة للنقل الثقيل
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 للعوار امس الوجه اخل
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  ويف هذا الصدد تثور تساؤالت
ـم مــا إذا كــان اإلطــهــل يعـقـل أن يكــون ســائ - ار األمــامي ق الســيارة ال يعـل

 األيسر انفجر من عدمه ؟؟ـ

 .هل يعقل أن يتم توجيه عدة طلقات لإلطار وال ينفجر ؟؟ -
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ـيس مــن المنطقــي أن  - ـاري أـل ـق ـن وـفـي حــال انفجــار اإلطــار األمــامي بطـل

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

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

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

 !.هروبهم بها أو االنتقال إلي مكان أخر ؟؟
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 وهذا كله 
 برمتـه تحـوم حولـه الشـكوك والريبـة وأن دليلـي اإلثبـات المقـدمين يؤكد بأن االتهام الراهن

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

 .مما هو مسند إليه 

 وذلك نفاذا ملا استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا 
فــي صــحة محكمــة الموضــوع أن تتشــكك  المحاكمــات الجنائيــةمــن المقــرر أنــه يكفــي فــي 
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مـادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت  لكي تقضي له بالبراءة ، التهمة إلي المتهم إسناد
 عـن بصـر وبصـيرة ووزانـت بينهـا الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلـة الثبـوت التـي قـام االتهـام عليهـا

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  ي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــوـبــين أدـل
ورأت  ولـم تقتنـع بهـا التـي قـدمتها النيابـة العامـة فـي الـدعوى لـم تطمـئن إلـي أدلـة الثبـوت المحكمة

 وخصـلت فـي أسـباب سـائغة إلـي ارتيابهـا فـي الل بهـا علـي ثبـوت االتهـامدأنها غير صالحه لالست

 .أقوال الشهود وعدم االطمئنان إليها 

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

وجه السابع  ال

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

وذلك لثبوت تهاتر أقواله وتناقضها وعدم صحتها وتعمـده إخفـاء حقـائق منهـا 

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

 .مبا يستوجب عدم األخذ بأقواله ولو علي سبيل االستدالل .. ني عليه ذاته ا¡

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

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

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

 .شأن األسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها

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

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

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

.. بكـل الوسـائل المتاحـة ٕمنزهه عن الكيد والتلفيق ومحاولة التخلص من االتهام والصـاقه بـاآلخر 
فضـــال عـــن إكراهـــه عـلــي اإلدالء ـبــأقوال غـيــر  .. وـهــذا ـهــو ـعــين الـحــال ـفــي أـقــوال الـمــتهم األول

دور ـفـي الواقعـة أو عـلـم بـهـا إللصـاق االتـهـام ـبـه حـيـث ـحـاول أن يخـلـق للـمـتهم الـثـاني .. يحة صـح
 عـن عـدة حقـائق قاطعـة بعـدم صـحة أو مصـداقيةإال أن األوراق قـد أسـفرت .. ٕوانقاذ نفسـه منـه 

 ومن ضمن هذه الحقائق ما يلي .. بأقواله هذا المتهم األول حال إدالئه 
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 احلقيقة األويل 
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 يف حني أن الثابت 
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 احلقيقة الثانية 
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 وهو األمر الذي يقطع بأن 
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 احلقيقة الثالثة 
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 حني زعم املتهم األول  يف
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 وهذا يتضح منه 
أن المتهم األول يروي واقعة أخري أو يصف سيارات أخري غير تلك المـذكورة 

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

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

 .وانقلب الكيد علي الكائدين .. المشوه 

 احلقيقة الرابعة 
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 وهذا علي فرص صحته 
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 فلو كان من اجلناة 
أو يكشـف ) طالمـا قـرر بأنـه ال يعرفـه(لوجده ملثم أو يحمل سالح أو لم يصرح له باسمه  

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

 .الثاني بالواقعة 

 احلقيقة اخلامسة 
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 وليس أدل علي ذلك
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 احلقيقة السادسة 
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 ثم يعود ليزعم 
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 ملا كان ذلك
قـــرت يضـــحي ظـــاهرا وبجـــالء تـــام أن أقـــوال المـــتهم األول افت.. مـــا تقـــدم ومـــن جملـــة  

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

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

 .المتهم الثاني منه 

 وجه الثامن ال

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

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

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

 .االتهام برمته ، ويقطع برباءة املتهم الثاني منه 

  اإلجراءات اجلنائية علي أن  من قانون٢١فقد نصت املادة .. بداية 
 الـتـي وجـمـع االســتدالالت بالبـحـث عـلـي الـجـرائم ومرتكبيـهـا الضــبط القضــائييـقـوم ـمـأمورو  

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 

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

 .مه علي اتهادالئل كافية 

  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 
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 .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 لـة علـي المـتهم كافيـة وأن األدأن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

 ملا كان ذلك
و�ن�8<ل�'�	 �א	�0وص�"�( �א	ذ������Uو
'�<����Bמ�"ن�א	�%��ع���د�א%���ط�	9�0 �������������������� 

��$	��#�و��ذא�	9��0 �$����� �א	��د�و�Zא	'������ ����د�Kو�9$	���.�א	��
ض��	��#�א	�����מ�"و��(��%�����

9� �א	'����)�����..������ ����
���"و����������"ن���وמ�و��وא���"د	 �ود��ل��
�ل�א	����מ��(��د�א����

����������	$� 
�	�#�א	���
� �א	!��� �"و�����#�א	��9��ق���������..�א%��א���#�א	وא�! �א	���و�D�'و$���و

� ���.�D�9א96وאل��E)9א6و�אق�"و�$0دא��"���
@��و'��&��� �א	د�و�Zא	'��


���#��و���������������@��و�ن��M	م��]��)#������Q�aא و�אق�.)(��g[#�א�G����6دون��M	א�w��h#�د
�$�h]ن�ذ)��O?5��2@��א�1���#(�V;<(ن%]*(�k	'G���م�אM��.W�h?#�+*(��#89א

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

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

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

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

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

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

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

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

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

ثمة دليل معتبر وقصرت في تحقيقاتهـا  عن تقديممحله إذ عجزت النيابة العامة الواقعة المزعومة 

 .قائم بال سند ويخالف الحقيقة قصورا يجعل هذا االتهام 

 إذ أن الثابت أوال 
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  من الدستور علي أن ٥٤فقد نصت املادة .. بداية 
ال يجوز  ، وفيما عدا حالة التلـبس ، ال تمس ، وهي مصونة  الشخصية حق طبيعيالحرية

ـبــأمر قضـــائي مســـبب  ، أو تفتيشـــه ، أو حبســـه ، أو تقيـيــد حريـتــه ـبــأي قـيــد إال الـقــبض عـلــي أـحــد

  .يستلزمه التحقيق

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

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

 مـع  ، فإن لم يكـن لـه محـام نـدب لـه محـام ،وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه
 .وفقا لإلجراءات المقررة في القانون  المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة ، توفير

  من قانون اإلجراءات اجلنائية بأن ١٢٤ار قررت املادة ويف هذا اإلط
 وفـي الجـنح المعاقـب عليهـا بـالحبس وجوبـا     ال يجوز للمحقق في الجنايـات 

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

 .............. محاميه للحضور 

ضر محاميه بعـد دعوتـه ، وجـب علـي لم يكن للمتهم محام أو لم يحٕواذا      

 ............ المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا 
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 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض بأن 
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�$�،���h]ن�@����j��0ن�@�������|�������%���F������cא�א1
���א7א�6א�G�a?��#�)���5م����D	������م�@���iא

�#]W�T#�+*(�א���א7א�6א)'�
ª(��<?5Mن�	gص��ن��	א��.�
 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������������������#���?G(�6א���?������G@���Z و+*�(�א�#�Gא)�א��#?D�(ل��و�אق�אVZ��@�n��|(ن�א�Wو
�[���ن�وאS%��X	א��[�������<�����ون����%����D	������م�א)5������D%��،�#��@ن�א)�V��W�i��@����?�8%א

�U���X�*(�#��L(%	��وא����د/����١٢٤���#��?a�Gא7א�6א����
و�����א��L%W(�א)'��?���..��@���������	ن�א1
�א��-�����������������������.��@��Tא�#�h�!���@��@��Tد/�א�א)'�������O�*P���Q�X���-�jل��	�(�����Tא

��#�*e@����
ذ)�����2-�����א�5*�	م�)��������E..�و�	��@��!��@'%'��غ�و��%�i�@���Lא)	א�������i..�و
�/��	��@�iא�%����E����(��7@��אT�W$(��ن�!�h#�����#�אT�@������א��#�א.����eM*����	א�

������?a����#�]gT���Q�]5(א�..�������#���	%L@�#�h�e(א�n�*��#���?G(�����?���6���'*
� ��Gن��������;h
�$���א)%�8?���6وא�*'��6و����א�����������6?*W	@א� دوא����א�%{��@�Tد/�א�א)'�����q*و�

و�	��	م�+[���Q(�@��و�ن��%$�א)%��-���$+R����Iא)����Z�..���������?�8%א�>�qوW�h#�א1
�א7א�6א ���
Eد�)|#�+��א�����)�+�+#�א)|�و��א)'�..������#��*e@�#�h�e(�6א�
�h]ن�ذ)���2;�5��©��)}�א��?��#����������..و

�iא�	وא).�

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

 !!!!التلبس أو السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلةهو حالة .. جنائية 

 وحيث أن الثابت باألوراق 

�$�א)|���(��|�4V#�����������������������أ %��
��א�7א)�i�@���?�8%א.�Q�<��n�fم����Mن�א)	א�F���Q��#5א�א
����<���M������=�)���n+�h�..����Q�5L(]ذא�W�ن��G��Z� 	��@���=�?�ع�א د)�#�����������..��0h�..ن���	�gM���]h

�Fא���VDh!!��א���]5%����T�L(#�א)�X%	��وא)���	ن�؟؟������.ذن���)#�א)'�+#�א)�xد+�nא)'?������
��'<*%@�-?*+���$���);>����i%$�א)�>%��.+���ن�א
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 وهو ما كان يستوجب 
عـلــي الســـيد المحـقــق حـتــى ـمــع الـفــرض بوجـــود غرـفــة الســـادة المحـــامين مغلـقــة وعـــدم 

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

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

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

 كما أن الثابت ثانيا 
 ��������������#���A	מ�א����	א�#�	��	�����..�8	و�א6و�אق��������ن��A �د	��ل��#�'�	�����������و
(��ض��(��


@ن�א	'����א	�� ���وא��	�A�ن�،����"���	מ��دع��!��� �"?�����מ�
�	�0و)�����������������)�90 �"�وא	��

���	מ���מ��وא'����
�	�����ن�א6ول�وא	��A#��������..�"و�א	0و�����)������������	�..�و��ذא���)�
!�د�א	��
ض�

����������	���ل������E�#9�א��دמ�'�وאز�א	�!و�..����'�	 �א	!�و�Dא	��
ق�$��אد����#�"�وאل�א	�'�#�

����#��A	מ�א���	ل�א��9�(�
A$ل��	د�وא	��"�#	��..���Kאد���$�#�	�"���و"ن�א	���
 �א	!�� �"0�)�

9��� �א	'������)���	�#����A	מ�א�����	א� ��	و�9$�(���
A$ل��	د����ون����د�"8ط��@)����#�..��������X�


ل�א&�9	 ��� ����.�ط
�ق�א	���ون�א	ذ?����و'�D"ن���وמ�د��ل�

 كما ثبت ثالثا 

�����)�؟؟؟؟؟/�א�����م(א�R+��	م�وא���^���؟؟؟؟؟�و����	אل���������cن������Dא)����8%��6 
��#��5P��(#�وא�����	א��k	��?5(א����@��]�..����jن�M*���2א)����8%��)��*+�E�������6א�0�..�#��5?<;(��

�������#�?(	�5�..�وFWא�
����67	אل�������M%'$���5م�א)�8#�،�و��¶5M�G%(��D��6و�و
�-�+��م�א
�����������V?��LM�-���D�.�{*�X���@�	��)*+..�����F�(א @���א�	@�#�����������و���א)5�#���?G(א�)�*+�O
�W�E�ن��'�%	

אX%>5�د��Fא�א)D���Nو�@�Qg��c�D��h�c�;�X?�-�@����د)�#�א)|>�	�6،�و�ن�M>���8+����د)�#����������������
��E�Z��..�����������و.ن����،�#]W�8]*(ن��]�%��W����h�ن���)�وא��ل�h)2(FW]ن�و
����6��n(א

������Lא و�אق�?*+.�

 وأيضا فالثابت رابعا  

����Bא�����ل�$	#���ن�א	��9د>�	�!��������	�#����ن�א	���
 �א	!�� �	מ��	��S(�أ ����

�	�#�א	ط
�!� �و
���ن������$ذא��������������������(
�A	א������	�א	ط
�! �،�و
��ن��د?�א�(�ق��زא�מ�א	�'�#�

�ن������7وא�غ�ط	��)��%���$	#�90 ��زא�מ�א	�'�#��	���،�و
��ن�"��A����א��ل�א	��������������������

�	��#�א��6�ض�وو'���������0�8 �
!��د�$ط��<ق������	������ز���מ�(�א6�������א	������ ������د��א	�'���#�
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��	��	#�א&ط���א�#���6א6����	���)�א	�'�#�.�

 ومجاع ما تقدم وغري الكثري 
�	��#�א	���
�� �א�������ل�	�!����� �����ن��..�"���و���2��� ����#�א��6��� � �D'و������(����

�<9�

ط�א	����S�	
X'�א��B	�7א	�!��� �)�؟؟؟؟؟(א	�9د>��و�א�"و�
�	�	�ل���K��2و�".�

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

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

��ن�ذ	���������������7 �(�	�����������..�"���و"ن�א	���
 �א	!��� ���د�"����D�'ذ?������و�א�����6..�و��و�وא�	א��

�.�!��9��D�������و��9د��
���$	#�9د�א	
ط<ن�

 وكذلك فالثابت خامسا

 ���6���
����-�����!$�א���M�ل�+*��$�א)G?����#�א)5�j����#��@ن�א)'��?��/��?���د/�א¡��¨�+*?��-������و
��..G���١٦#�؟؟؟؟؟؟�و����+��ذ)�2א�����DT$�؟؟؟؟؟؟����	אل��'�$�؟؟؟؟؟��%�����I؟؟؟؟؟�����������.

����������M�E��FU%M?�ل�ذ)��������2���..�����������DTא�אF���$�=����?*+�O�
�!$�א�-�W�ن�@���א)	א
��������������������-�G��{�?*gMو�،����א�Y���5@�$4�،�-?(.��G#�א)'?��/�<41�VP.�#89�E�@�6ق��+�/������#�+*?

������ذ)�����#�?]�����@�-�*W�2	���E.4>���6و��	ع�א)	א���8L(�#?Gh�..������������������������@�#�5א)'�?��/�����
�-@�+.�

 قد ثبت سادسا .. ويف ذات السياق 

@ن�א	'����א��و	وא������	#����(��א	��9ول�����������"ن�א	�'�#��������د�"���	�א��6��א	�ذ?�	�מ�����..�


�����..��2מ�"���د	�ل�
�	�Rא	8طو���وא��6� ������..��و	���א	���
 �א	!�� ��A �א����מ��������
$ذ�"����

ن�א	و0ول�$	#�א	'����א	�9����ن����S���	ذא�א�.�

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

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

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

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

 .التحقيقات
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 وكذلك فقد ثبت سابعا

�"�و�L?%gM-�"��ن�א¡¨�+*?-�����د91�E��%-������-�و��@?-��	�@��
��א���7;�-������������������
���������#8*X �2אY����-?*+�5وא�M�/�Gن�א�j��$+ز��]W�..������i?�	M�)*+�#@�5(א�#��?G(�6�9א��Q5L(�و�

VZ.�Q<��-?*+�±;(א�{Yg(א�-*?<X�7)-?*+�{Yg(א�i?�	M�-Dh��$!�.�(�

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

بالفـعـل مـمـا يقـطـع ـبـأن للواقـعـة صــورة مـغـايرة تماـمـا لـمـا 

 .في أقواله ) المجني عليه(أورده السائق 

 ملا كان ذلك

)��+�EF���?���k�8�D�����6(������א�@���Eא)���	��א�>;��Qא��������..�و@���@�#*m�����Mم�������
�����	%��X�*(�����%L(������+�V��Dh�،�����?*+�O��
���+����א)�?���م���������	�وאW���'@.@��#�،�و�א)5�#����?G(א

���������#ea�X�#(د��#wدون��)��|(א�$�%���م��?�ل�אMو�Fא�m�i�@�-�*W*�-����..�وא)���	ن�،�و.��@%���א
��������/�WF��$���%��Dو´��M�7V�م����א���..�א د)#�وא)�א���א���L����a#�א)�cF�����WFא%��7/�א

�-?(.��G'@�	�����Q4���.א
 بناء عليه

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
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 املوضوع 
 

�$�א���Q�4و�������%��[�nא)G?��#�א)5�@#�אM�5-���א@�����Z����)+����/؟؟؟؟؟�..���$+Rم�������	�������]���
�−�:؟؟؟؟؟���א�a/��'$�؟؟؟؟؟
 بطرـيــق التحـــريض مجـهــول اشـــتركا مـــع أخـــر  ـمــن أرـبــاب الوظـــائف العمومـيــةاوهـمــا ليســـ - أ

ـكــذا ـفــي ارتـكــاب تزوـيــر ـفــي مـحــرر رـســمي وـهــو الصـــورة الرـســمية وواالتفــاق والمســـاعدة 

ـــة ـــاء الثالثــــةبتصــــوير صــــفحتها المؤرخــــة ؟؟؟؟؟ وذلــــك لمشــــارطة التحكــــيم التنفيذـي  ٕ واخـف
 بنـاء  عليها نسبت زورا إلـي المحكمـين فتمـت الجريمـةووضع توقيعاتالملحوظة السفلية بها 

 .علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة 
 لقاضــي األمــور ـبـأن ـقـدما الصــورة الرســمية ســالفي اـلـذكر يني المحــررين الرســماســتعمال - ب

 وقـدما المحـررين  بوضـع الصـيغة التنفيذيـة؟؟؟؟؟لسنة ؟؟؟؟؟ واستصدار األمر رقم الوقتيـة 
ا إلـي قلـم كتـاب ثـم قـدماهم مـدني مسـتأنف ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟في الـدعوى رقـم معا 

 . بموجبهما وذلك مع علمهما بتزويرهما  وقلم المحضرين للتنفيذ؟؟؟؟؟محكمة 

 وبالبناء علي هذه املزاعم املخالفة للحقيقة 
أهم شرائط صحة أمر اإلحالة وأغفلت المتهمان للمحاكمة الجنائية قدمت النيابة العامة  

 .ة المتهمين بموجبها  حيث أغفلت ذكر مواد االتهام التي تطالب بمعاقب..

 وبالفعل 
حكمهـا ) بهيئـة مغـايرة(وبجلسـة ؟؟؟؟؟ أصـدرت محكمـة الجنايـات تمت محاكمـة المتهمـين  

 :القاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 

5��������؟؟؟؟؟��،�؟؟؟؟؟�א/�����hא��n��@R(و��#��?�����א)���+	��א��hو��،����]�?(.��G��X�������،
�/�@���k�5M��-?G
�-a�@�6و�hو����.א

 يث مل يرتض املدعي باحلق املدني وح

 وكذا النيابة العامة بهذا القضاء 
بطريق النقض رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ قضائية الذي تداول بدوره فقد طعنا عليه  

 :وبجلسة ؟؟؟؟؟ قضي باآلتي .. بالجلسات 
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 حكمت احملكمة 

����>	ل�5P¨�א)G?��#�א)5�@#�وא��+(�����	ق�א���?�Vg0�#و��א�	=	ع��G��
��@� ��?h� $g8%(� 
G����6؟؟؟؟؟� #]g��)(.� #?D�(א� �و.+�د/ -?h� �א�;5	ن $gא�

�E�Z��/�aدא����
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 ونفاذا هلذا احلكم األخري 
 .أعيدت األوراق إلي هيئة الموقرة الحالية لنظرها والفصل في موضوعها من جديد  

Kو����د�
��و�ن��	8ص�وא�!�)��ذא�א����מ�א	�

؟؟؟؟؟ / المتهم األول  نشأ خالف فيما بين عام خمسة وثالثون منفمنذ أكثر .. بداية  
حول قطعة أرض كائنة بمركز .. ؟؟؟؟؟ / وبين السيد المستشار ، ؟؟؟؟؟/ أخر يدعي ومعه 
بطريق التحكيم بين الطرفين علي إنهاء هذا الخالف وقد تم االتفاق ..  محافظة ؟؟؟؟؟ –؟؟؟؟؟ 

 : ونه من أحد عشر محكم وهم هيئة تحكيم مكوتم االتفاق علي .. 
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 ومن خالل مشارطه التحكيم

  اتفق الطرفني ؟؟؟؟؟املؤرخة 
عـلـي ـفـض الـنـزاع الـقـائم بينهـمـا وـقـد قـبـل الطــرفين حـكـم الســادة المحكـمـين 

 دون معارضـة أو اسـتئناف وتوقـع مـن الطـرفين وقـد تراضـيا السابق بيـانهم
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واهللا ولـي (بول الحكم الذي سيصدره السادة المحكمين في هذا النزاع علي ق

     ) .التوفيق

 وبالفعل 
 وأصـدرت حكمهـا باإلجمـاع بأحقيـة المـتهم األول .. أنفـة الـذكر اجتمعت هيئة المحكمـين  

إلــــي أخــــر مــــا تضــــمنه حكــــم ................................. فــــي مســــاحة قــــدرها عشــــرة أفدنــــه و
ـارة عــن  .. التحكــيم ـذي تحــرر ـفـي ورقــة عـب ـي ( واـل ـة وجــه فقــط ، : األوـل .. وجــه وظهــر : والثانـي

 ).ثالث صفحات: فيكون اإلجمالي 

 وجتدر اإلشارة يف هذا املقام 

) المدونــة عـلـي ظهــر الورقــة الثانيــة(إـلـي أن الصــفحة الثالثــة  

مكملــة ) مكونــة مــن ثالثــة عشــر ســطرا( تضــمنت ملحوظــة واحــدة 

لمحكمــين الــوارد بــالورقتين األولــي والثانيــة ومحــرره ومتممــة لحكــم ا

بـــذات المـــداد وبمعرفـــة ذات الشـــخص المحـــرر لحكـــم التحكـــيم مـــن 

 .بدايته حتى نهايته 
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 وعقب ما تقدم 
المـحــتكم ) ـبــال صـــفة(تـقــدم نـجــل وتحدـيــدا بـتــاريخ ؟؟؟؟؟ ـبــأكثر ـمــن أربـعــة عشـــر عاـمــا  

 :بشكوى إلي النيابة العامة أدعي من خاللها باآلتي ) ؟؟؟؟؟/ المرحوم(

أن حـكــم المحكـمــين الـمــذكور والـمــودع بمحكـمــة ؟؟؟؟؟ الكلـيــة مـنــذ عـــام " 

كان يتكون من ورقتـين ؟؟؟؟؟ بموجب محضر إيداع رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ 

.. تمـت إضـافتها ) المدونـة خلـف الورقـة الثانيـة(، وأن الورقـة الثالثـة فقط 
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 " . ع قضائي دائر منذ عام ؟؟؟؟؟ بهذا الشأن وأن هناك نزا

 وإبان حتقيق هذا البالغ املبتور سنده 

 أحالت النيابة العامة حكم احملكمني 
إلي إثبات وانتهي تقريره  –قسم أبحاث التزييف والتزوير  –إلي مصلحة الطب الشرعي  

 :اء بالتقرير ما يلي حيث ج.. علي انهيار وعدم صحة البالغ المقدم حقيقة واضحة الداللة 
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 وعقب ورود هذا التقرير .. هذا 

 عاد الشاكي وتناقض مع نفسه 

 حيث قرر 
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 وقد جاء ادعاء الشاكي األخري مرسال خايل من الصحة 

 ملشارطه التي حتت يده أأو الدليل ومل يقدم نسخه 

 إلثبات ادعائه املعدوم السند 
الذي قرر بأنه .. ؟؟؟؟؟/ احد هو المدعو شخص وإال علي أقوال في مزاعمه ولم يرتكن 

  .وجاءت أقواله مناقضة ألقوال الشاكي ذاتهكان أحد المحكمين 

 حيث زعم هذا الشاهد أن حكم التحكيم مل يتضمن بند امللحوظة

 املوجودة بالورقة الثالثة واملتضمنة حدود ومعامل أرض النزاع 
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 وبناء علي ادعاءات املدعي املدني .. هذا 
فقد أصدر      ومطاعنه علي تقرير الطب الشرعي أنف الذكر .. ومزاعمه الجديدة  

بانتداب لجنه ثالثية من قراره بتكليف النيابة العامة .. ي رئيس المكتب الفن/ السيد المستشار 

 .إلعادة بحث وفحص الورقة مصلحة الطب الشرعي 

 وبرغم وضوح هذا التكليف إال أن النيابة العامة قد خالفته 

 حيث انتدبت خبريا واحدا فقط لبحث املأمورية اجلديدة 
فضال عما شاب تقريره من أخطاء  )الثاني(لبطالن تقرير هذا الخبير وكان ذلك أول سبب  

 وذلك حينما انتهي إلي الزعم بأن .. وعيوب شكلية وفنية 

جاءت ) أ ( أن النسخة األصلية لمشارطة التحكيم موضوع البحث  -١

 .بحالتها دون تعرضها للعبث سواء بالتعديل أو اإلضافة أو المحو 

شارطة أن الكاتب للملحوظتين الكربونيتين بالصفحة الثالثة ألصل م -٢

هو ذاته الكاتب ألصل هذه المشارطة ) أ ( التحكيم موضوع البحث 

 .بالوجهين األول والثاني 

أن أيا من الملحوظتين الكربونيتين بالصفحة الثالثة للمستند موضوع  -٣

 .لم يكن موقعا عليها من أي من المحكمين ) أ ( البحث 

ناف المرفقة بخطاب محكمة استئ) د ( أن الصورة موضوع البحث  -٤

؟؟؟؟؟جاءت بها الملحوظة العلوية بالصفحة الثالثة منها علي أنها 

 .مذيلة بتوقيعات لبعض المحكمين 

الرسمية ) ب ، ج ( أن كال من الصوريتين موضوع البحث  -٥

والتنفيذية تم تصوير صفحتها الثالثة بعد إخفاء الملحوظة السفلية 

وضوع البحث المتمثلة بالصفحة الثالثة من أصل مشارطة التحكيم م

 ) .د ( وكذا بالصورة األخيرة موضوع البحث ) أ ( 

والمرفقــة بخطــاب محكمــة ) د ( أن الصــورة األخيــرة موضــوع البحــث  -٦

اســـتئناف ؟؟؟؟؟هـــي فقـــط المتضـــمنة للملحوظـــة الســـفلية بالصـــفحة 

 ) .أ ( الثالثة من مشارطة التحكيم موضوع البحث 

 ومما تقدم وتطبيقا علي .. هذا 
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 ومن ثم    
أن ادـعـاءات الشــاكي جميعـهـا خالـيـة ـمـن الســند  بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك يضــحي ظــاهرا 

مثـول أكثـر مـن شـاهد أمامهـا مـنهم مـن السيما وقـد ثبـت لـدي عدالـة محكمـة الجنايـات .. والدليل 

ـذين أودع حـكـم الم حكمــين ـفـي مــواجهتهم ـكـان ضــمن المحكمــين وـمـنهم المــوظفين العـمـوميين اـل

" ملحوظـة " المحتويـة علـي بنـد وجميعهم أقروا بوجود الورقـة الثالثـة مـن حكـم ومشـارطه التحكـيم 
وأنه لم يكن هناك ثمة بنود بعده أو شيء مـن هـذا .. الذي تضمن بيان حدود ومعالم عين النـزاع 

 .القبيل 

 وبالبناء علي ما تقدم 
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  ؟؟؟؟؟ففي غضون عام 
علي السيارة ملكهم رقم ؟؟؟؟؟ مالكي قام كال من الشاكي ووالده بإطالق أعيرة نارية  
بأنه ) بالمخالفة للحقيقة(ثم ادعيا .. بالقرب من سكن المتهم األول ثم قاما بإحضارها .. ؟؟؟؟؟ 

قاصدا من ذلك قتلهما ها حال وجودهما بداخلاألعيرة النارية علي سيارتهما هو وأقاربه من أطلق 
 . لسنة ؟؟؟؟؟ جنايات ؟؟؟؟؟ ٩وقيدت الواقعة برقم ؟؟؟؟؟.. ثم اتهماه بالشروع في قتلهما !! 
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 وبالطبع مت القبض علي املتهم وأقاربه 

 ومت إيداعهم السجن  علي ذمة التحقيقات 

 التي كشفت ما يلي 
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 وبناء علي ما تقدم 

المحامي العام / وبالبناء عليه أصدر السيد المستشار  

وبحفظ األوراق .. قراره بإخالء سبيل المتهم األول وأقاربه ) آنذاك(

 .النعدام صحة الواقعة 
 ملا كان ذلك 

فقد أضحي ظاهرا أن محاوالت الشاكي ووالده في الزج بالمتهم األول في براثن اتهامات  

جاءت الواقعة .. فعالوة علي الواقعة أنفة الذكر .. غير صحيحة وملفقة ال تقف عند حد 

 : والدليل علي ذلك ما يلي .. ية الراهنة لتكمل سلسلة االتهامات الملفقة والكيد
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 إال أنه يالحظ أن البالغ املستهلة 
) نجل الخصم الحقيقي للمتهم(؟؟؟؟؟ / من المدعو هذا االتهام قدم عام ؟؟؟؟؟ به أوراق  

فلماذا لم يتم تقديم الشكوى ابتداءا من صاحب ..   كان آنذاك علي قيد الحياةوذلك رغم أن والده

وكيف قبلت النيابة العامة ذلك البالغ آنذاك وهو مقدم من غير ذي صفة ! الصفة والمصلحة ؟

 !.ومن لم يكن طرفا في الورقة المزعوم تزويرها ؟

 وملاذا مل تعن النيابة العامة 
�7
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.. وقد ترتب علي عدم تقديم الشكوى من صاحب الصفة والمصلحة فيها  .. لما كان ذلك 
ٕإزعاج السلطات واضاعة وقتها في بحث مزاعم غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة 

 .والواقع

 ذلك أن الشكوى قدمت ابتداءا بزعم أن حكم التحكيم 

 كان عبارة عن ورقتني فقط ) حمل الزعم بالتزوير(

 ورقة ثالثة إليه وأضيفت 
ٕوبعد التحقيقات قرابة عامين واحالة حكم المحكمين محل البالغ إلي مصلحة .. هذا  

حررة بمداد واحد ، بأن الحكم مكون من ثالث صفحات مالتي قطع تقريرها .. الطب الشرعي 

  .وبخط شخص واحد ، وفي ظرف زمني وكتابي واحد

 وعقب ذلك وبعد إضاعة عامني يف حتقيقات 

 واقعه غري صحيحة عاد وزعم الشاكي 
إذ جاءت مجرد .. وال سند لها في الواقع وال األوراق .. بواقعة أخري غير صحيحة أيضا 

محكمين الحاضرين لكتابة هذا الحكم المزعوم من ال(يخالف الثابت من أقوال الشهود قول مرسل 
وذلك كله بغية إلصاق هذا .. والقرائن األخرى كما خالف العديد من األدلة ) ودون تزوير فيه

 .بل وبالمخالفة للحقيقة كالعادة .. االتهام بالمتهم ورفيقه بال سند 

 ومن ثم 

�א)�א�  ��مM�א ��ن �א)Vز@# #@����א cFل��VZ��@� �و�X�8D��-X(�����א c�G<@� �
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ومن تقرير .. أن ما أسفرت عنه أوراق الدعوى من أقوال للمدعي باحلق املدني 

اعتصمت بهما النيابة العامة يف تقديم املتهم لالتهام .. الطب الشرعي الثاني 

ذلك أن ما ركنت إليه من .. يؤكد القصور والعوار الذي شاب قرار اإلحالة .. اثل امل

قوال متناقضة للمدعي املدني ومن تقرير الطب الشرعي الذي جاء علي غري سند 

 ال جيزما بتوافر أركان اجلرمية قبل املتهم  .. من الواقع أو القانون 

 وباستقراء أمر اإلحالة 

 ��[�ن�)*[8�W[#�א�G�w��@�VZ����-����D%��#?a#�د�Qaא���م�+*(��X�X-�א%
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 الوجه األول 

 لسنة ؟؟؟؟؟رقم ) الثاني(بطالن تقرير مصلحة الطب الشرعي 

وتعدد أوجه العوار التي شابته وأهمها التضارب ؟؟؟؟؟

مبا جيعله غري صاحل من الناحية .. والتناقض وانعدام  السند 

 املوضوعية لالستدالل به 

 يه يف قضاء النقض أن أن املستقر علحيث 
مرجعه إلي والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن أن تقدير أراء الخبراء من المقرر  

 لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن التدليليةلها كامل الحرية في تقدير القوة محكمة الموضوع التي 
 .ا وااللتفات عما عداه فلها مطلق الحرية في األخذ بما تطمئن إليه منهسائر األدلة األخرى 

 )٨/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٥٠٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��@� $������M� )(.� -
	�� �]?h� Q�L(وא� �א��א7 E��� ����M� �� �א @� �W�ن ��
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 )٢٨/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٣٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الصادر عن مصلحة الطب الشرعي الثاني من مطالعة تقرير الخبرة الفنية وكان الثابت  

ي وما حواه من بحث فن.. من إجراءات وقرارات قضائية وما سبقه  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟تحت رقم 

المطلق وقد قد شابه البطالن يتجلى ظاهرا أنه .. معيب وتناقضات تستعصي علي الموائمة 
 :علي النحو التالي تعددت عيوبه ومأخذه 

 العيب األول 
ٕوارفاقه .. الرقيم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ ورود تقرير الطب الشرعي األول فإنه لدي .. بداية  

 :يجة مؤداها بأوراق هذا االتهام بما انتهي إليه من نت


@ن�9מ�א	�9�מ��9ل�א	
9>�وא	(9ص��ون��ن�

A<>�0(�9)�و'��!����دو���
�د�%8ص�وא9د�و�#�
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�א)�EFد���@Rא+$�א��+(�א���(��jن�ذ)�2א�W�$g�ن�@g	ن�@��� و�	�א @�
�א)%�����א�WF	��+��N�h��%8L9�..-?(و�=?�nL.)?-�و��4�#�)|#� ��F��)Lא�و�?���ن��Fא

�.א)R+$�و�;j��iن��g$�א)g@�$?g8%	ن�@��8L9�¬V4��6و��[RM�#w�Qو���
 وكان نتيجة هذا التقرير 

.. للنيل مما أنتهي إليه واستعمل كل السبل المبتسرة المدعي المدني أن اعترض عليه  
دار قراره نحو إص) آنذاك (رئيس المكتب الفني/ بالسيد األستاذ المستشار الذي حدا وهو األمر 

بتاريخ ؟؟؟؟؟ بتكليف النيابة العامة بانتداب لجنة ثالثية لبحث اعتراضات المدعي المدني علي 

 .تقرير الخبرة السابق 

 إال أن النيابة العامة 

 ��0�<�و����6א�%�אZ�k>��وא���..����Z��nL(ذ)�2א)%g*?}�א��زم�وא�	���Eوא
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العيب الثاني  
هو أن يكون .. خبير واحد لبحث اعتراضات لجنة ثالثية من انتداب أن المقصود ال شك  

االعتراضات انتداب خبير واحد لبحث أنه تم وعلي فرض .. رأي المفرد رأي الثالثة مرجح عن 

فإن العرف والعمل جري علي أن يتم اختيار خبير صاحب خبرة ومدة .. علي تقرير خبير أخر 

 .خدمة أكبر من الخبير األول المعترض علي تقريره 

 أما ما حدث يف االتهام املاثل 

 � �@�f�2(ذ�qg+�)*+ن��W�..(�ذ)��2ن�א���؟؟؟؟؟�/�>��א)|�..�Q]5(א���¬���
gh?}��%	¸�..؟؟؟؟؟/����Qن�א ���Z	��D@��..�q?a�ن�X?��/�وא��/�@��א�>��א ول�

�-'?a���@���������M�)*+�6�=��8و¦��א+�אh��<א�א�F�)؟؟؟؟؟.�(�
 وإذا مل تطمئن عدالة احملكمة لذلك 

يق النيابة العامة ومن خالل جهة عمل فعليها االستعالم عن صحة جماع ما قدم عن طر 
 .هذين الخبيرين للجزم بأيهما األقدم وصاحب الخبرة األكبر من األخر 

 العيب الثالث 

������א	8
���א	��A#�ذא��� �(
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 ورغم ذلك فقد تغافل ذلك اخلبري عن حبث تلك الصورة املذكورة 

 حيث أنه قرر بأنه قام بفحص املستندات اآلتية 

� �#P��Y� )�.�)و�@b�R�������R@�(א)U'G#�א 9*?#�@��א
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 ومن ثم يتضح 
صورة الصفحة  بحث ٕواغفاله.. أعمال ذلك الخبير اللذين شابا صور والنقص الشديد الق

الثالثة من المشارطه المودعة بحافظة المستندات المقدمة بالدعوى رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ مدني 
الختالفها من حيث الحجم والكلمات فحص هذه الورقة تحديدا وذلك رغم جوهرية .. كلي ؟؟؟؟؟ 

ما كان يستوجب ب.. عن تلك الموجودة بالصفحة الثالثة من الصورتين التنفيذية وطبق األصل 

وأمام عدالة المحكمة .. ملة أمام النيابة العامة فحصها وقول كلمته فيها إليضاح الصورة كا

 .الموقرة فيما بعد 

   رابعالعيب ال
 �D�!�	א������	�7א	ن�و0(���..���د����ن�ذא	!د�د��ن�א86ط��Bא	'��� �א	�#�����
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 هي إيل القول ومع ذلك انت
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 ورغم ما قرره هذا اخلبري 

 إال أنه تناقض مع نفسه فيما يلي 

 التناقض األول 
�� �"�ط�  A>A	א� 
@ن� ��
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 جة النهائية ليقرر بأن ورغم ذلك يعود يف النتي
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 نيثاالتناقض ال
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 ثم يعود ليزعم 

� " بأن تلك اجلرات تكون عبارات تقول #�	8*@� :�iو�� #�	8*��א cF��/وVM� 7�G4�
��gMن���jW�#�	8*���א)>���)א%(	��i?و��%5Mאhو���]g��q¹د��+�"�

ثم يعود ليزعم بهتانا بنص ما تضمنته هذه .. ال يمكن قراءتها يف يقال بأنها جرات فك

 !.السطور المزعومة ؟

  لثالتناقض الثا
� �)�8�� A>A	طو��א�	�7א	ن��@
��Bدא
���
و����
�`�)��#�"0ل�א	�%��ط (�����א	8
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 عم ثم يعود ليز
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  رابعالتناقض ال
      وأنها عبارة عن .. بأن السطور الثالثة المزعوم وجودها قد أمكنه قراءتها بير خزعم ال 

أثناء تالوة هذه الملحوظة وقع عدد خمس محكمين ورفض الباقي التوقيع وتعتبر : ملحوظة " 

  ."الملحوظة كأن لم تكن 

 

 ثم يعود ليزعم 

�(�X;	��)�א�R+	@#(�jن�א)';	��א�['#�א)L�9*#����א)��L/�א و)(�وא)��L/�א)|��?#�
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 ه يفهم من املدون بالسطور ذلك أن

 الثالثة التالية لتلك اخلمسة اخلالية 

أن هذه السطور الخمسة تحتوى علي خمس توقيعات  

 .للمحكمين كما أشارت الملحوظة التي يزعمها هذا الخبير 
وقع خمس ) الثالثة عشر سطر األولي(فقد تم الزعم بأن لدي قراءة الملحوظة األولي  

يجب ) بفرض وجودها(وهذا يعني أنه قبل كتابه هذه العبارة  .. ن ورفض الباقي التوقيعمحكمي

 .أن يكون هناك خمس توقيعات 

 أما وأن يزعم اخلبري أن السطور اخلمسة السابقة 

 علي امللحوظة الثانية املزعومة 

 ��@�f�-?(�Z��	;X�)��..	����+�VDh�،�-'L��i@�-D��G%��i;���20�V��2(ن�ذ[h��
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 امس التناقض اخل
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  نفسه ثم عاد وتناقض مع
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 والتناقض هنا 
في قراءة الملحوظة الثانية المزعوم وجودها في ) د ( يتجلى في استدالل الخبير بالصورة 

ا فيما تضمنته من وجود توقيعات للمحكمين علي الملحوظة األولي ثالثة أسطر ، وال يستدل به

 .وهذا فساد وعوار في االستدالل واالستنباط .. 

 ملا كان ذلك 

و@��VZل�m*#�א)?5	�kوא)%G��D��6و�و
-�א)L'�د���L#�א)>?�ن��%��Dو´M�7V�م��ن������������� 
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�-?(.��G'@.�

  ثاني الوجه ال

انتفاء أركان جرمية التزوير يبني حبق ويقني .. أنه مبطالعة أوراق الدعوى 

التي نسبتها النيابة العامة للمتهم بقرار اإلحالة وقد تعددت األدلة 

واحلقائق التي تؤكد أن األوراق قد جاءت خلوا من أي دليل من املمكن 

وهو األمر الذي يكشف عن أن أمر اإلحالة .. الركون إليه يف أمر اإلحالة 

  مشوب بالقصور والعوار

 ت أحكام النقض علي أن تواترحيث 
التحقيق االبتدائي مهما كان نوعه فهو محل للطعن راءات إجكل ما يكون من خلل في  

أمام محكمة الموضوع بما تحكم به وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة 

 .التحقيق ثانيا

 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 كما قضي بأن 
واألدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم وأن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قدير األدلة ت 

ولكن ذلك في حدود أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة واستحقاقه للعقوبة 
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 .القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم 

 )٨/١٠/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 ان ذلك ملا ك
أن هناك العديد من األدلة القاطعة من خالل استقراء أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

واإليقاع والتلفيق وأن هذا االتهام مبناه الكيد .. بانتفاء وجود أي تزوير مما يزعمه المدعي المدني 
 وتغافلت هو ما أغفلتهو.. ولو بال سند أو بمخالفة الحقيقة والواقع  –بالمتهم األول بشتى السبل 

 فلتهاغأوتلك األدلة التي .. بما يؤكد بطالن أمر اإلحالة الصادر عنها .. عنه النيابة العامة 

 :النيابة العامة كالتالي 

 الدليل األول 
أن .. بالغة المبتور السند المقدم منه في مستهل فقد زعم المدعي المدني  .. بداية 

وقد تم .. مكون من ورقتين .. يما بين والده وبين المتهم األول المحرر فمشارطة وحكم التحكيم 

 .بإضافة ورقة ثالثة له التزوير 

 إال أنه عقب ورود تقرير الطب الشرعي األول 

 الذي جزم بأن املشارطة واحلكم حمرره يف ثالث ورقات 

 بيد كاتب واحد ويف ظرف زمني وكتابي واحد 
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 وحيث أن هذا التناقض يف مزاعم املدعي املدني 

 عترب دليل قاطع ييف ذاتها 
والنيل قاع بالمتهم األول الغرض منه اإليوانعدام سنده ودليله وأن علي تهاتر هذا االتهام  

وحصل ضدهم علي حكم محكمين المدعي المدني ووالده ووقف أمام منه لمجرد أنه طالب بحقه 

 .إال أن النيابة العامة قد تغافلت عن هذا التناقض تماما .. مؤكدا حقه فيما يربوا إليه 

 الدليل الثاني  
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 سطر) ٤٧(وأكد حمرر ذلك احملضر بأن عدد 

  كلمة حتكيم التي متثل السطر األول تبدأ من
) ٤٧( علي حكم التحكيم نجد أن كلمة تحكيم تبدأ بها السطور البالغ عددها وبتطبيق ذلك 
) ١٣(ثم الصفحة الثانية تبدأ بالسطر رقم ) ١٢(وتنتهي الصفحة األولي بالسطر رقم .. سطر 

 ) .٤٧(نتهي بالسطر وت) ٣٥(ثم تبدأ الثالثة بالسطر رقم ) ٣٤(وتنتهي بالسطر رقم 

 فأين أذن األسطر الثالثة املزعوم وجودهم ثم إزالتهم 
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 الدليل الثالث 
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 الدليل الرابع 
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المحكمين ذكروا الحدود والمساحات المختلف عليها بحكمهم " 
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، وانه بعد كتابة الملحوظة األولي في الصفحة الثالثة لم يتم 

 ." تحرير ملحوظة أخري 
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 الدليل اخلامس 
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 ومن ثم 
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  ؟؟؟؟؟/ وهنا مثلت السيدة
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 كما أن الثابت 
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 ملا كان ذلك 
ومن جملة األدلة الجازمة أنفة البيان يتضح وبجالء تام عدم وجود ثمة شبهه تزوير وأن  

لدالئل وحيث أغفلت النيابة العامة تلك ا.. ذلك مجرد ادعاء كيدي من جانب المدعي المدني 

األمر الذي يؤكد أن ثمة بطالن شاب أمر اإلحالة بما يقطع ببراءة المتهم األول مما .. جميعها 

 .هو مسند إليه 

 لثالوجه الثا

النيابـة العامـة نـسـبت للمتهمـني األول والـثـاني أنهمـا قاـمـا 

بتزوير توقيعات نسبت للمحكمني وهو ادعاء باطل ومعيـب مل 

 ـمـن احملكـمـني ومل ـيـرد بتقرـيـر يدعـيـه الـشـاكي ومل يدعـيـه أي

الـطـب الـشـرعي وـهـو ـمـا يقـطـع ـبـأن النياـبـة العاـمـة مل تفـطـن 

 .لصحيح الواقعة الراهنة مبا يبطل أمر اإلحالة الصادر عنها 

 من املقرر يف قضاء النقض أن 
القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أمر يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة  

والظـروف التـي وقعـت فيهـا واألدلـة التـي استخلصـت منهـا المحكمـة  به أركان الجريمـة بيانا تحقق

ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدي األدلة التي استخلصت منها اإلدانـة حتـى يتضـح 

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة مأخذها واال كان قاصرا ومعيبا 

 )٢٦/١/٢٠١٢ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ما كان ما تقدم 
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  هو احلال يف االتهام الراهن وهذا
منســوبة يامهـمـا بتزويـر توقيـعـات ق األول والـثـانيذلـك أن النياـبـة العاـمـة نـسـبت للمتهمـين  

 :لألسباب اآلتية وهذا اتهام غير صحيح .. لهيئة المحكمين 

 السبب األول 
حيـث أن زعمـه .. ي ذاته لم يدع في حق المتهمين بهذا االتهام المبتور سـنده أن الشاك 

وبـرغم .. ٕقد اقتصر علي القول بأن تم تصوير حكـم التحكـيم واخفـاء ملحوظـة بالصـفحة الثالثـة منـه 
 !!.إال أنه لم يدع أن المتهمين قاما بتزوير توقيعات نسبت للمحكمين .. عدم صحة ذلك 

 السبب الثاني 
أنه قد تم سؤال اثنـين مـن المحكمـين المشـتركين فـي عمليـة التحكـيم لثابت بـاألوراق أن ا 

 والموقعين علي مشارطه وحكم التحكيم هما 

 )�.0����א41>�6(��؟؟؟؟؟/�א)'?�� −

�)�0����א)LG(�א ول(�؟؟؟؟؟�/�א)'?�� −
وجودة أن ثمة تزوير قد تم في توقيعاتهم الملم يدع أيا من سالفي الذكر .. ذلك وبرغم  

 .علي مشارطه التحكيم أو الحكم الصادر فيه 

 السبب الثالث 
قد خلت في الصفحة الثالثة منه المقدمة من المتهمين أن أصل مشارطه وحكم التحكيم  

 !.فمن أين أتت النيابة العامة بهذا الزعم ؟.. منسوبة ألي من المحكمين من أي توقيعات 

 السبب الرابع 
خال تماما من ثمة ذكر أو إشارة إلي أن هناك المرفق باألوراق تقرير الطب الشرعي أن  

 .في الصفحة الثالثة من مشارطه وحكم التحكيم ثمة توقيعات مزورة أو منسوبة للمحكمين 

 ملا كان ذلك 
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   رابعالوجه ال

أن أمر اإلحالة الذي ساقت فيه النيابة العامة االتهـام للمـتهم 

قد جاء فاقدا ألي دليل كشفت عنه األوراق يف مـدي انعقـاد ركـن 

همة فضال عن عدم بيـان أوجـه املسـا.. الضرر يف جرمية التزوير 

وعـدم بيـان دور املتهمـني فيهـا وهـو .. واالشرتاك يف اجلرميـة 

 ..األمنر الذي يوسم أمر اإلحالة بالقصور والعوار 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن .. بداية 
من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علـي إسـناد أمـر لـم يقـع ممـن أسـند إليـه فـي  

بشـرط أن يكـون اإلسـناد قـد ترتـب المنصوص عليها فـي القـانون بإحدى الطرق محرر أعد إلثباته 

أما إذا أنتهـي اإلسـناد الكـاذب فـي المحـرر لـم يصـح القـول عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، 
 .بوقوع تزوير 

 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق جريمة التزوير في األوراق الرسمية من المقرر أن  

 .الغش بالوسائل التي نص عليها القانون 

 )٦/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٧١٣٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
انت النيابة العامـة لـدي إصـدارها أمـر اإلحالـة الخـاص بـالمتهمين ورفـع الـدعوى إلـي وك 

 :لم تعن ببيان اآلتي .. محكمة الجنايات الموقرة بزعم اشتراكهما في جريمة تزوير 
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 فالثابت 
أن مشـارطه وحكـم المحكمـين عبـارة ) تقرير الطب الشرعي(بالدليل الفني القاطع والجازم  

عشـرة أفدنـه المـتهم األول فـي قطعـة أرض قـدرها وقضي من خالله بأحقيـة .. عن ثالث صفحات 

والمسـمي ) هر الورقة الثالثـةالموجودة علي ظ(ومن خالل البند األخير المدون بالصفحة الثالثة .. 
 .أنه تضمن بيان حدود ومعالم األرض المقضي للمتهم األول بها " ملحوظة " 

 قد انتهي احلكم عند ذلك احلد
وحتـى هـذه النهايـة ال يوجـد تزويـر .. دون إشارة إلـي أي بنـود أو شـروط أو اتفاقـات أخـري  

 .الشرعي كما ثبت بتقرير الطب .. باإلضافة أو بالحذف أو المحو 

 وأما وأن يدعي الشاكي 
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 أضف إيل ذلك
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 وكذا فإن الثابت 
من أصل مشارطه وحكم المحكمـين المقـدم مـن المـتهم األول أنهـا 

 .قد خلت من ثمة إشارة إلي وجود ملحوظة قد محيت أو أخفيت 

 األمر الذي يضحي معه ظاهرا 
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 كان ذلك ملا 
األوجه أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن قرار إحالة المتهمين إلي المحاكمة ومن جملة   

لجنائية قد صدر باطال معدوم السند وغير قائم علي أدلة كافية ، فضال عن خلوه من مواد ا

االتهام المطالب بعقاب المتهمان بموجبها ، إضافة إلي توجيه اتهامات ال سند وال اصل لها 

، وكذلك خلو أمر اإلحالة من بيان أوجه ) الزعم بتزوير توقيعات منسوبه للمحكمين(باألوراق 

ٕ واشتراك المتهمين في جريمة التزوير المزعومة واغفال ذكر األفعال والدالئل التي تشير مساهمة

.. إلي انعقاد أركان جريمة التزوير المزعومة في حق المتهمين وعلي األخص منها ركن الضرر 

وهو األمر الذي يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن االتهام الماثل قائم بال سند أو دليل بما 

 .ب القضاء ببراءة المتهمين منه يستوج

وت انتفاء جرمية التزوير يف حق املتهم األول مبا يؤكد انهيار ثب: السبب الثاني 

وذلك كله .. االتهام املاثل وعدم قيامه علي سند صحيح من الواقع أو القانون 

 :اآلتية حقائق للوفقا 

  األويلقيقة احل
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 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
ال يؤخذ بالجرائم إال تزر وازرة وزر أخري ، ائي من المبادئ األساسية في العلم الجن  

ال تنفذ إال في نفس من أوقع القضاء عليه ، شخصيه محضة والعقوبة بجريرتها غير جناتها 
أن اإلجرام ال يتحمل االستنابة في المحاكمة وأن العقاب ال يحتمل االستنابه في وحكم هذا المبدأ 

 .التنفيذ
 )١٨/١٢/٢٠١٣  ق جلسة٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
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 )٦/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ٥٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
فـي  ينسب له ثمة عمـل مـادي أو تـدخل مباشـر لموكان الثابت باألوراق أن المتهم األول  

أو يـدون أي مـن عبـارات مشـارطه وحكـم التحكـيم سـالف فهو لـم يكتـب .. جريمة التزوير المزعومـة 
حـيـث ـكـان يكـلـف .. أـنـه اســتعمل بشخصــه هــذه األوراق ـفـي أي إجــراء كـمـا اـنـه ـلـم يثـبـت .. اـلـذكر 

 .وكالئه من السادة المحامين بإتمام كافة اإلجراءات 

 علي الفرض اجلديل ف
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 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
اســتنادا إـلـي تمســكه ـبـه وأـنـه مـحـرر بياناـتـه وكوـنـه شــيك واســتعماله إداـنـة الـمـتهم بتزوـيـر  

ولـم يثبـت أن هـذا التوقيـع لـه ة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعـه عليـه صاحب المصلح
 .إذ أن مجرد التمسك بالورقة من غير الفاعل أو الشريك ال يكفي لثبوت العلم بتزويرها 

 )٣١/١٠/١٩٧٦ ق جلسة ٤٦ لسنة ٥١٤الطعن (

 كما قضي بأن 
نه من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكو

صاحب المصلحة في التزوير ال يكفي بذاته في ثبوت 

اقترانه التزوير أو اشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر 
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 .ارتكابه له 

 )١٠/١/١٩٩٩ ق جلسة ٥٩ لسنة ٧٧٦٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـكـان الثاـبـت أن الـمـتهم األول ـلـيس ـلـه أي مصــلحة ـفـي ارتـكـاب أي تزوـيـر ـفـي مشــارطه  

 .وهذا أمر ثابت ال مراء فيه وال تأويل .. وحكم التحكيم الصادر لصالحه 

 لك فعلي الفرض اجلديل ومع ذ
ومـــع ) وهـــو مـــا ننكـــره تمامـــا(أن هـنــاك تزوـيــر ـتــم فـــي مشـــارطه وحكـــم التحكـــيم المشـــار إلـيــه  

 .استمرار الفرض الجدلي بأن ثمة مصلحة للمتهم األول تعود عليه من هذا التزوير 

 فإن تلك املصلحة املزعومة
السيما وأنه .. ول لهذه الجريمة دليال ماديا معتبرا علي اقتراف المتهم األال تكفي بمفردها  

 .فضال عن عدم ثبوت أي تزوير في األصل .. ذلك جملة وتفصيال ينكر 

 فالثابت 
وأعطـاه كـان قـد قضـي لصـالح المـتهم األول أن حكم التحكيم المزعوم أنه قـد تـم تزويـر فيـه  

أصـال ا هو التزوير ومسيقوم المتهم األول بالتزوير ؟؟ فلماذا إذن .. الحق في مساحة عشرة أفدنه 
 .الذي ارتكبه ؟؟

 وإذا كان هناك تزوير 

هل كان المتهم األول يكلف السادة المحامين باستخراج  

 .صيغة تنفيذية عليه بعد بالغ الشاكي ضده ؟؟
 وما هي مظاهر وشواهد التزوير املزعوم 
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 أما املتهم األول 
لهو قول هزل ال يعقـل وال يتوافـق .. فالقول بأن لديه دافع للتزوير أو أن له مصلحة فيه  

 .وهو ما يؤكد براءته مما هو مسند إليه .. مع المنطق 

  ةالثالثقيقة حلا
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 فمن أحكام النقض املوقرة يف هذا اخلصوص 
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 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 وكذا قضي باألتي 
بالورقة المزورة ال يكفي في أن مجرد التمسك 

ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم 

الدليل علي انه هو الذي قارف التزوير أو اشترك 

 .في ارتكابه 

 )٨/١١/١٩٧١ لسنه ٧٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. ض المـوقرة فـي هـذا الخصـوص لمـا تـواترت عليـه أحكـام محكمـة الـنقوبمفهوم المخالفة  

فـإذا ..  يعـد دلـيال علـي صـحتها وعـدم العلـم بتزويرهـا )علـي فـرض تزويرهـا (فإن التمسك بالورقـة
فإـنـه ســيتخلى .. ـكـان هـنـاك شــخص ارتـكـب تزوـيـرا ـفـي مســتند أو يعـلـم يقيـنـا ـبـأن ثـمـة تزوـيـر يشــوبه 

 .عن ذلك المستند فورا بمجرد التشكيك فقط في صحته 

 الورقة أما التمسك ب
ـم   ـي انعــدام العـل وهــو عــين مــا . لــدي ذلــك الشــخص بــأن تلــك الورقــة مــزورة فهــو دليــل عـل
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ـراهن  ـي االتهــام اـل يتمســك بمشــارطه وحـكـم التحكــيم المــؤرخ  المــتهم األول حـيـث أن.. ينطـبـق عـل

أن هنـاك وعلـي فـرض جـدلي .. ولـيس بـه ثمـة شـبهه تزويـر بأنه صحيح وسليم لتأكده يقينـا ؟؟؟؟؟ 
نه يكون بالقطع دون علـم المـتهم األول الـذي يظـل متشـبثا بالورقـة ولـم ينفـك عـن ذلـك فإتزويـر 

 .التمسك 

 ومن ثم 
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 فمن املقرر يف قضاء النقض أن 

���Lg(���אT�W[����6א�G�a?��#��ن�g��2g��Y%M[��#�א�	=��	ع���G��X.�#8��9�د������ 
������������������n������������?L���@�)*+�Q]%0�������]gدאم���א7/�@�(���)D�M�)g(�$�%�א)%�[#�.)(�א

���و�jد)#�א)|>	�6א)��x�م�אhو�}��nP�و����	و���/�א)�+������+�����م�+*?M.�
 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن من 

تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم 

لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع 

 . تقدير الدليل في ذلك إلي ما تطمئن إليه في

 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
أن الشـاكي قـد تقـدم ببالغـه بمـا ال يـدع مجـاال للشـك قد أثبتـت وكانت أوراق االتهام الماثل  

ومـن ثـم فإنـه لمـن .. ضـد المتهمـان المـاثالن بتـاريخ ؟؟؟؟؟  محل هـذا االتهـام –المتهاتر سنده  -

ق وطبائع األمـور أنـه إذا كـان مشـارطه وحكـم التحكـيم المـؤرخ ؟؟؟؟؟ بـه أي شـبهه العقل والمنط

 .لتعمد المتهمان إخفاءها وعدم إظهارها بأي حال من األحوال .. تزوير من قريب أو بعيد 

 أما ما حدث فكان علي عكس ذلك 
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 أي بعد تقديم البالغ بشهرين كاملني 

 وبعد علم املتهمان بوجود هذا البالغ منعدم السند 
أن اـلـبالغ وعـلـي .. دلـيـل ـقـاطع عـلـي صــحة الورـقـة المزعــوم تزويرهــا .. ـفـي ـحـد ذاـتـه وـهـذا  

.. وهـو األمـر الـذي تأكـد بـأكثر مـن دليـل مـادي معتبـر .. الحقيقـة الواقـع برمته كيدي ال يصـادف 

الـذي جـاء مؤكـدا بـأن المشـارطه وحكـم التحكـيم يتكـون  تقرير الطـب الشـرعيوعلي رأس هذه األدلـة 
ا يـزعم جميعها كتبت بيد واحده وبخط واحد وليس هناك ثمة محو أو إزالـة كمـمن ثالث صفحات 

 .الشاكي 

 ومن ثم 

يضحي ظاهرا أحقية المتهم في المطالبة ببراءته مما هو  

 .مسند إليه 
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التي تقطع برباءة والرباهني واحلقائق قيام العديد من الدالئل : السبب الثالث 

املتهم األول وأن الشكوى املقدمة ضده شكوى كيدية ختالف احلقيقة والواقع 

 وأقوال الشهود 

 ة األويل  قيقاحل

يثبـت ) املسطرة مبذكراته املقدمة منه(من خالل أقوال الشاكي 

أـنـه ـكـان ـقـد زـعـم ـبـأن مـشـارطه وحـكـم التحـكـيم مكوـنـه ـمـن 

ثم عاد وقرر بأنها من ثالث صـفحات وأن هنـاك .. صفحتني فقط 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد تهـاتر .. حمو حـدث بالصـفحة األخـرية 

 .االتهام املاثل برمته 
جاءت أن الشكوى المقدمة من الشاكي ابتداء ل يتجلى ظاهرا اء أوراق االتهام الماثباستقر 

بزعم أن مشارطه وحكم التحكيم المؤرخ ؟؟؟؟؟ المودعة لدي محكمة ؟؟؟؟؟ الجزئية بمحضر إيداع 
إال أن المتهمين قاما بالكتابة علي ظهر .. مكونه من صفحتين فقط رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ 

.. تم إثبات الحدود والمعالم الخاصة بقطعة األرض محل النزاع " بند ملحوظة " ة الورقة الثاني

 .وزعم بأن ذلك تم تزويرا وبالمخالفة للحقيقة 

 هذا وبعد حتقيق البالغ املاثل 

 وإحالة مشارطه التحكيم املذكورة 
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 وبعدما أقر أكثر من شاهد 
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 وهنا 

 عاد الشاكي ليقرر بصحة ما تقدم 

 وأن املشارطه كانت من ثالث صفحات 

 كان موجود األويل وأن بند امللحوظة 

 وإمنا مت حمو بند أخر حتته 
الشاكي أن تضارب وتناقض : األمر األول ..  يتضح أمرين غاية في األهمية ومما تقدم 

يؤكد بعدم صحة شكواه جملة وتفصيال وأنه يحاول الزج بالمتهم في براثن االتهام في أقواله 

دائما وأبدا تأتي مرسله أن مزاعم الشاكي : أما األمر الثاني بشتى السبل علي خالف الحقيقة ، 

ند فهو لم يقدم نسخة المشارطه التي تحت يده للتدليل علي ذلك الب.. دون سند أو دليل 

 .اكتفي بأقوال مرسلة ومخالفة للحقيقة والواقع ٕوانما  .. المزعوم محوه

 ومن ثم 

���א��?�#�  �و��- -?(.� �G'@� 	�� ��� �א ول $�%��א ���א7/ )*+� V?(ذ)�2د���G�
�و
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 قيقة الثانية   احل

ـل  ـام املاـث ـف االتـه ـرفقني مبـل ـرعي اـمل ـب الـش ـري الـط  الأن تقرـي

مثة تزويـر يف مشـارطه حكـم يصلحان كدليل علي الزعم بوجود 

وهو ما يقطـع بـرباءة املـتهم ممـا .. التحكيم حمل هذا االتهام 

 .هو مسند إليه 

 فبشأن تقرير الطب الشرعي األول 

 فقد أكد ما يلي 
�א	�	9وE �א	�و'ود�  
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 قرر صراحة بأن علي التفصيل التايل و
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من هذا التقرير يتضح أن بند الملحوظة المدون بالصفحة الثالثة للمشارطه علي ظهر  

هو بند موجود ومدون بذات .. يان حدود ومعالم األرض محل التنازع الورقة الثانية والمتضمنة ب

علي نحو اثبت عدم صحة مزاعم .. خط ويد كاتب كامل المشارطه في ذات الظرف الكتابي 

 .فأين إذن التزوير المزعوم ؟؟) .. المدعي المدني(الشاكي 

  أما خبصوص تقرير الطب الشرعي الثاني

   فقد أورد زعما مبا يلي
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 ك لملا كان ذ
وبيان بند مستقل ببطالن هذا التقرير في بداية دفاعنا في هذه المذكرة سلفا وكنا قد أوردنا  

ر صالح من الناحية الموضوعية األمر الذي يجعله غي.. أوجه القصور والعوار التي شابته 

 .هذا فضال عن أنه قد تضارب من الناحية الفنية .. لالستناد عليه 
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 ومن هذا التضارب والتناقض 
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 قيقة الثالثة  احل

أمام عدالة احملكمـة جبلسـة ) أحد احملكمني(؟؟؟؟؟ / شهادة السيد 

 بنـد امللحوظـة ؟؟؟؟؟ الذي أكد بـأن مشـارطه التحكـيم تضـمنت

اخلاصة ببيان حدود ومعامل األرض وأنها حررت من عـدة نسـخ 

وأنه مل يدون بعـد هـذه امللحوظـة أي .. وتسلم كل طرف نسخه 

 .شيء أخر 
وتحديدا .. أمام عدالة المحكمة بالهيئة السابقة  االتهام الماثل بالجلسات إبان تداول 

والذي ) أحد السادة المحكمين(؟؟؟؟؟ / لسيد لشهادة ا استمعت عدالة المحكمة ٢بجلسة ؟؟؟؟؟

 :قرر بوضوح تم بما يلي 

وهو ما ال (األساسية في النزاع كانت تحديد مساحة األرض المتنازع عليها أن النقطة  )١(
 ) .يعقل معه أن يخلو حكم التحكيم من بيان حدود ومعالم تلك األرض محل النزاع

وهو ما يؤكد أن كل طرف لديه (سخ شارطه وحكم التحكيم تم كتابته من عدة نأن م )٢(



 

 ١١٦

نسخه يقوم بالعمل بها واالحتجاج بها وتقديمها في حال قيام الطرف األخر بتعديل أو 
 ) .إضافة إلثبات التزوير وهو ما لم يتم 

 .أكد الشاهد أن حدود ومعالم ومساحة األرض المتنازع عليها تم ذكرها بحكم التحكيم  )٣(

ولم يدع أن هناك توقيع منسوب (كم التحكيم بنفسه أنه قام بالتوقيع علي مشارطه وح )٤(
 ) .إليه علي خالف الحقيقة كما ورد زعما بأمر اإلحالة 

كما أكد الشاهد علي أن البيان المحرر بالكربون علي ظهر الورقة الثانية من أصل  )٥(

وهو األمر الذي يقطع (تمت كتابته بالجلسة ) الخاص بالحدود والمعالم(المشارطه 
 ثمة تزوير السيما وأن تقرير الطب الشرعي أكد هذه الحقيقة وقرر بأن بعدم وجود

 ).المشارطه والبند المذكور تمت كتابتهم بخط واحد وبيد واحده وفي طرف كتابي واحد

وهو ما يقطع (وأكد أيضا علي أن بعض المحكمين قاموا بالتوقيع علي البند المذكور  )٦(
الذي نسب للمتهمين تزوير توقيعات بعض بعدم صحة االتهام الوارد بأمر اإلحالة و

 ) .المحكمين علي بند الملحوظة المتضمن الحدود والمعالم

 ملا كان ذلك

�8D(�����א��ن�אد+�j��7ن��G�RM� و�����@Y��P-�و�g$�..�و@��@�#*m����Mم� 
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 قيقة الرابعة احل

أن ادعاء الشاكي والذي اعتصمت به النيابة العامـة بـأن هنـاك 

ملحوظة سفلية بالصفحة الثالثة مـن مشـارطه وحكـم التحكـيم 

مل يقم علـي مثـة دليـل ومل يوضـح ماهيـة هـذه .. مت إخفائها 

امللحوظة وما هو مدون بها وهل يف صاحل املـتهم إزالتهـا وهـل 

 .ا وما هو الدليل علي وجودها ابتداءا يضر بالشاكي إخفائه
لمشارطه عدم وجود صفحة ثالثة إلي أن الشكوى ابتداءا كانت بادعاء .. أشرنا سلفا  

 .وأن بند الملحوظة الخاص ببيان الحدود والمعالم ألرض النزاع لم يكن موجود.. وحكم التحكيم 

 إال أن الشاكي عاد وزعم 
وكـذا الملحوظـة الخاصـة ) المدونة علي ظهر الورقة الثانية(بأن الصفحة الثالثة المذكورة  

 .ولكن كان هناك ملحوظة أخري تم إخفائها .. بالحدود والمعالم كانت موجودة 
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 وهذا قول مرسل 
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 السيما وأن الثابت أن الشاكي مل يقدم نسخة من املشارطه

 مدون بها هذه امللحوظة املزعوم إخفائها 

 حىت يثبت ادعائه بأنها كانت موجودة
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 قيقة اخلامسة احل

أن تقرير الطب الشرعي األول املرفـق بـاألوراق وأقـوال الشـهود 

أكـدت .. مـة بهيئـة مغـايرة الذين استمعت إليهم عدالة احملك

األمر الذي .. ؟؟؟؟؟/ عدم صحة أقوال شاهد اإلثبات الوحيد املدعو

 .يقطع بانهيار السند القائم عليه هذا االتهام 

����م���� M�;�)�����#��5	אل�א)��Y����א)���EFא¢��MF-�א)G?����#�א)5�@��#�د)��?�Vو�?���א�41>����6א
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 منبت الصلة عن موضوع االتهام املاثل ا قول ذوه

 كما أنه قد ثبت عدم صحته .. وال يعد إثباتا له 

 بالعديد من األدلة والشواهد 

 : الشاهد األول 
) هو أحد السادة المحكمينو(أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة ..  ؟؟؟؟؟/ أقوال السيد  

 .والذي أقر صراحة بأن حدود ومعالم أرض النزاع كتبت بمشارطه وحكم التحكيم 



 

 ١١٨

 :الشاهد الثاني 
 المدون أكد علي أن بند الملحوظة األول المرفق باألوراق قد تقرير الطب الشرعي 

المتضمن حدود ومعالم و.. بالصفحة الثالثة من مشارطه التحكيم والمدونة علي ظهر الورقة الثانية 

موجود باألصل المودع لدي محكمة النقض ومكتوب بذات خط ويد ومداد باقي .. أرض النزاع 

 .مشارطه التحكيم وفي ظرف كتابي واحد 

  :الشاهد الثالث
التي أدلت بها أمام ) مسئوله قلم الصور بمحكمة ؟؟؟؟؟ الكلية(؟؟؟؟؟ / أقوال السيدة  

والتي قررت بأنها كتبت علي الصفحة الثالثة المدونة بتاريخ ؟؟؟؟؟ رة عدالة المحكمة بهيئة مغاي

ألنها جزء من الحكم " تابع حكم المحكمين" علي ظهر الورقة الثانية من مشارطه التحكيم عبارة 
.. وحيث أن تلك الصفحة الثالثة مدون بها الحدود والمعالم ألرض النزاع .. وموجودة باألصل 

 .م صحة أقوال شاهد اإلثبات المذكور األمر الذي يقطع بعد

 :الشاهد الرابع 

.��א��א)Y�W(�ذאj��-Mن����Gא�*8	�#�א�%D[����ود�و@5�����ض�א)RGאع�א��ون� 
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 ملا كان ذلك 

ومن جملة ما تقدم يضحي ظـاهرا أن أقـوال الشـاهد المـذكور خالفـت الحقيقـة والواقـع ومـا  

وـمـن ـثـم يضــحي االتـهـام .. بـمـا يـجـدر مـعـه طرحـهـا وـعـدم التعوـيـل عليـهـا .. ـهـو ثاـبـت ـبـاألوراق 

 .الماثل قائم بال سند ويحق للمتهم األول طلب البراءة منه 

 ادسة   احلقيقة الس

كيدية هذا االتهام وتلفيقه بغرض تعطيل تنفيذ حكم التحكـيم 

بـشـىت الـسـبل وـلـو ـكـان ذـلـك بتـقـديم ـبـالغ ـخـايل ـمـن الـسـند 

 .والدليل كحال االتهام الراهن 

 فمن املقرر يف قضاء النقض أن 
العـبـرة ـفـي اإلثـبـات ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ـهـي باقتـنـاع 

إليـه فالقـانون القاضي واطمئنانه إلي الـدليل المقـدم 



 

 ١١٩

لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصـفه مطلقـة 

 .أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه تقدم إليه 

 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض جلسة (

 كما قضي بأن 

 �#?5;��¶S��)*+�¨<Mن���O��#1دא��د�/���א)��#?a�Gم�א��g� ن�א������@��א
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 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضــــح بتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم القانونـيـــة أنفـــة البيـــان علـــي واقـعـــات وأوراق االتهـــام الـــراهن  

فـي توجيـه االتهـام للمـتهم األول وبجالء تام أنه ليس في هذه األوراق مـا يـنم علـي الجـزم واليقـين 
أن مبني هذا االتهام هو الكيد والتلفيق لتحقيـق فقد تضافرت األدلة المؤكدة علي عكس بل علي ال

 :ويعتكز علي ما يليوهذا ليس كالما مرسال بل يستند .. أغراض أخري للنيل من المتهم وأمواله 

 السند األول 
 هيئةوانتهاء .. أن الشاكي بعدما ارتضي إنهاء الخالف مع المتهم األول بطريق التحكيم  

علي نحو ما هو مفصل بحكم التحكيم محل (أحقية المتهم األول في عشرة أفدنه المحكمين إلي 

 ).هذا االتهام

 مل جيد سبيال 

 �����������$+R���/���%h�cو���R%��7��+د��jن�אد+����-�a�R%(و������..�)F��F?LGM�Q?;5%א�א�X�$g	�Eא
�.�א �ض��'%��G.)(�.=�h#�א)��#8Lא)|�)|#�@��א�g$�و.=�����G��#hود�و@5��

 وتارة أخري 
يزعم بأن التزويـر تـم بإخفـاء بنـد لـم يـذكر ماهيتـه ومـا هـو مـدون فيـه وعمـا إذا كـان فـي  

 .صالح المتهم محوه ولم يقم الدليل علي وجوده أساسا 

 وهذا التضارب والتناقض

 �����-��<��X��n����W��و�������R%(�����7���+د����م�وL*M?���-�و�ن�א)���eض����	�אM��;��g��i?����#�א
��?����)*��eض�א X��X(�و��	��g��F�?LGM�Q�?;5M$�אgT[������������������..�!���8�9?8#�����89?8#��و���
�Q<'(א��%Y�.�
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  الثاني ندالس
تزوـيـرا ـفـي أـحـد الـطـرفين تـقـول بأـنـه ـفـي حــال ادعــاء .. أن العـقـل والمنـطـق وطـبـائع األـمـور  
فإن عليه تقديم النسخة التي تحت يده إلثبات تزوير النسـخة .. وبين خصمه مشترك بينه مستند 

 .لتي تحت يد خصمه ا

 إال أن ذلك مل حيدث 

�و�4V4��5	ن�+�م�@��א)RGאع(�?����-�و�%��א¤ن�  (�-%U'��Q9��)W�Y(م�א�����
و�	�@���^��Wא��5אم���GXאد+�7אM-�א��X*#�א)Y@��@�..�x��P-�א)g8%?$�א�R+	م��%Rو�����

�� F?LGM� �@� -5G�� ��مM�א �� �א ول $�%���� �א)Rج E	X� ��G@� ����� �$?g8%(א� $g
�	WF��.א

 السند الثالث 
.. بما ال يدع مجاال للشك أن حكم التحكيم المزعوم إحداث تزوير فيه أن الثابت باألوراق  

فلماذا سيكون التزوير .. قضي لصالح المتهم األول بأحقيته في أرض مساحتها عشرة أفدنه 

أو أي رض أو قيمتها وعلي فرض حصوله فإنه لمن المتصور أن يكون في مساحة األ!! ؟؟

 .شيء يعود علي المتهم األول بفائدة ونفع 

 أما وأن الثابت 

�	ل� ���G��)LZ��-���)W�Yو��+(�א)�Q?<א�א)�F���@�7(Y��$�����$�%�..��ن�א
�-�?L*Mم�و��M�.h]ن�ذ)g��i;���2?��#�א

 السند الرابع 
 والدفوع المسطرة بهذه الدفاعومن خالل أوجه برمته أنه من خالل أوراق هذا االتهام  
السيما وأن الشاهد األوحد .. عدم قيام أي دليل علي صحة هذا االتهام يتضح وبجالء المذكرة 

بأوراق أتضح عدم صحة أقواله .. النيابة في توجيه هذا االتهام للمتهمين الذي تساندت عليه 
وهو األمر الذي يؤكد أن .. بل وبإقرار الشاكي ذاته .. رسمية وتقارير فنية وأقوال باقي الشهود 

بما يجدر معه القضاء ببراءة المتهم األول مما هو االتهام الماثل مبناه وقوامه الكيد والتلفيق 
 .مسند إليه 

 السند اخلامس 

���ول�  EF(א� �L*��وא E�?g(א� �א)	�?� ��مM�א �g�� �� Q4���א ��مM�א ��Fא �ن
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�و -aאF�1� �א ول $�%���� -���(.� c�(ووא� )W�Y(א� -G@� Q?G(א� ��?�م�.. )(.� �وא��0� �<X� ��h
�$�א ول�و�����-��$�%��[���$4אد+�j��7ن�אM��?X�)*+�#�����/�+ق��VP[��c(�ووא)�W�Y(א

� #@	+R��א)	א��#5א cFb��*+�L(א� ..�6�@��M�@��א �$���)�Yوع���א)�%�Qو!���@��Mو�$4א
�$�%�����??�M�>و.�

 حىت ظهرت احلقيقة واضحة جلية 
ثبتت النيابة العامة زور هذه الواقعة وأنها مدبرة من الشاكي ووالده وغير صحيحة ، وأ 

المحامي العام نحو حفظ / بما حدا بالسيد المستشار .. كما أكدت ذلك أيضا تحريات المباحث 

  .واقعة لعدم صحتهاالهذه 

 وهو األمر الذي يقطع
 ��א	  	�	�� #��  �	9� �$� #�� ���  	A��	א�  !��א	وא 
@ن�#	$� #�א	%� ��ن �وא	�	(�ق د


���9א	%��#���ط�؟�D	ط����"��$�K��'�Dذ��>
�!!א	���מ�א6ول�		��ل�����

 ملا كان ذلك 

و���X>���?��-�@��دh�ع�ودh	ع�
	���#�GM�ل�@��..�و��)>G�m�)*+�7�ع�@����Mم� 
��Wא��5אم�א)�6Rg%+��EF+*?-�א)G?��#�א)5�@#�،�وM^)��و��� ���Eد)?�Qא)|>	6(�د)#�א)|>	�6

���$�%��א)�����W^��EF?#�א ��م�و+�م�و
	د���Eد)?�Q+*(�%89-�א @�M�א F���GXא
�-?(.��G'@�	�����/7א)�א�O*P.�

 ناء عليه ب

 يلتمس املتهم األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ببراءته مما هو مسند إليه ورفض الدعوى الماثلة  

 ل المتهم األووكيل                
 

�   المحامي            
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�وع������א	�و�

�/�WF@��������q@�א��$�%��א��n<Gא)�*#�f�@��������cF���+–؟؟؟؟؟��/���jو
-�دh�ع�،�ودh	ع�א
��م�א��5وم�א)'��Gوא)�)?�Qوא)��������#8-�،������..�א)	א���#5Mوא��ز@#�+*(���אF���@�-M7א�א

�$�א ول�دو_��������%]*(��?�0�-�	g(�N�h�-?(.�-
	�5h��#w�ل�@�د�#��و���	د�@G5	�����n�%<4�#وא
����������������)���M��#�?G��6��=א�h�6وא��G?]¢�����م�+*�(���M����-�،�و�	�@���^���W?�م��Fא�א

���������aא)��א��%���$�א���)(�����������..�.)M�@�)>#�א د(#�،�و%��و�!$�ذ)W�����h�2%-�א)G?��#��?��ل�א
�:و@�Z§�#5����-5ون��$�

 )."؟؟؟؟؟"الشهير بـ ( ؟؟؟؟؟ -١

 . ؟؟؟؟؟ -٢

 ) .؟؟؟؟؟ " بـ ريشهال( ؟؟؟؟؟ -٣

��.؟؟؟؟؟ -٤

 ١٠رغـم أن الواقعـة حـدثت يـوم ؟؟؟؟؟ السـاعة ( ؟؟؟؟؟ونسب هلم أنهم يف يـوم 

 : ؟؟؟؟؟ حمافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة ) مساءا
 بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم عمــدا مــع ســبق اإلصــرار – ؟؟؟؟؟/ قتلــوا المجنــي عليــه  -

ي را ممن يعترضوا سبيلهم إلنفاذ سطوتهم وسـيطرتهم وجـالمصمم علي إزهاق روحه أو أي

 بندقيـة –فـرد خرطـوش "اتفاقهم علي تحقيـق ذلـك وأعـدوا لـذلك الغـرض أسـلحتهم الناريـة 

فقصدوا محل ارتكاب الواقعة ولم يحفلوا بتجمع األهالي فأخـذوا فـي إطـالق وابـل " خرطوش

ل مــرحبين بوفــاة أيــا مــنهم  بــمــن األعيــرة الناريــة صــوبهم غيــر عــابئين بنتيجــة أفعــالهم

فأصاب المجني عليه عيار المـتهم الثـاني فأحـدثوا بـه إصـاباته الموصـوفة بتقريـر الصـفة 

 .التشريحية والتي أودت بحياته 

ما اقترنت الجنايـة بجنايـة أخـري أنـه فـي ذات الزمـان والمكـان سـالفي البيـان شـرعوا فـي ك -

ـدوا  اإلصــرار  عمــدا مــع ســبق؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ قـتـل المجـنـي عليهمــا  ـة وعـق ـأن بيـتـوا النـي ـب

العزم المصمم علي إزهاق روحه أو أيا ممـن يعتـرض سـبيلهم النفـاذ سـطوتهم وسـيطرتهم 

وـجـري اتـفـاقهم "  بندقـيـة خرـطـوش–ـفـرد خرـطـوش "وأـعـدوا ـلـذلك الـغـرض أـسـلحتهم النارـيـة 

وا فقصدوا محل ارتكاب الواقعـة ولـم يحفلـوا بتجمـع األهـالي فأخـذعلي تحقيق ذلك الغرض 

 بـل مـرحبين بوفـاة في إطالق وابل من األعيرة النارية صوبهم غير عابئين بنتيجة أفعالهم
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أيا منهم فأحدثوا بهما أصابتهما الموصوفة بتقريـرين الطبيـين المـرفقين بيـد انـه قـد خـاب 

أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم فيـه إال وهـو مداركـه المجنـي عليـه بـالعالج ، األمـر 

 . من قانون العقوبات ٢٣١ ، ٢٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١ه بنصوص المواد المعاقب علي

قد اقترنت بتلك الجناية األولـي جنايـة أخـري أنـه فـي ذات الزمـان والمكـان سـالفي البيـان و -

النفـاذ استعرضوا القوة واسـتخدموا العنـف ضـد المجنـي علـيهم بقصـد تـرويعهم وتخـويفهم 

محل الفقصدوا "  بندقية خرطوش–خرطوش فرد "سطوتهم وسيطرتهم وأعدوا لذلك الغرض 

ارتـكـاب الواقـعـة وـلـم يحفـلـوا بتجـمـع األـهـالي فأخــذوا ـفـي إطــالق واـبـل ـمـن األعـيـرة النارـيـة 

ٕ قاصدين إرهاب األهالي والقاء الرعب بقلوبهم فأحدثوا صوبهم غير عابئين بنتيجة أفعالهم

المعاقـب عليـه بـنص ألمـر بالمجني علـيهم إصـابتهم الثابتـة بالتقـارير الطبيبـة المرفقـة ، ا

  .٢٠١١ لسنة ١٠ من المرسوم بالقانون ٥/ )أ(  مكررا ٣٧٥ ، ا مكرر٣٧٥المادتين 

  ."فرد خرطوش " حرزوا بغير ترخيص سالحا ناريا غير مششخن أ -

حــرزوا ذخــائر ممــا تســتعمل علــي الســالح موضــوع التهمــة أنفــة البيــان دون أن يكــون أ -

 .مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها 

 فقد طالبت النيابة العامة بعقابهم وفق مواد االتهام اآلتية .. ومن ثم 

@�١��،�٣٧٥�����g@�٢٧٥�����g@������	ن�א)�5	����6وא��	אد���������٤٠/١���،�٢٣٠���،�٢٣١���،�٢٣٤/٢" 
�@���א)����	ن�����٥−�١/١���،�٦���،�٢٦/١،�وא��	אد������٢٠١١)'�G#�����١٠@��א���X	م������	ن����$���������٥)/�(

��$��٣٩٤���#G'(�١٩٥٤����	��)���5ل����،�א��ول����١٩٨١)'G#����١٩٧٨���،�١٦٥)'G#������٢٦[(����א
�".א�*���8�)���	ن�א ول�)�٢(��$�

  وجتدر اإلشارة إيل أن عدالة احملكمة مصدرة احلكم الغيابي

 يف حق املتهم املاثل قد عدلت من قيود وأوصاف االتهامات

  أنفة الذكر ، حبيث أصبحت علي النحو التايل
 وأخـرين ؟؟؟؟؟ ،؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟لعنـف ضـد المجنـي علـيهم  اا والقوة واسـتخدمواواستعرض -

 وأـعـدوا – بقصــد ـتـرويعهم وتـخـويفهم واإلـعـالن ـعـن ســيطرتهم – ؟؟؟؟؟ـمـن ســكان شــارع 

 محشوة بالـذخائر وداهمـوا هـذا المكـان وأخـذوا يطلقـون النـار –لهذا الغرض أسلحة نارية 

ن أحــدثوا إصــابات ناريــة فكــان أ، مــن أســلحتهم دون اكتــراث بنتــائج أفعــالهم اإلجراميــة 

 بالمجني عليهم السابقين وألقوا الرعب في نفوس اآلخرين 
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  :وقد اقرتنت بهذه اجلناية وتلتها جنايات أخري هي -
بـأن بيتـوا النيـة وعقـدوا  - عمـدا ؟؟؟؟؟قتلـوا  -المتهمون في ذات الزمـان ونفـس المكـان  - أ

قة بعد أن جهزا لهـذا األمـر جريمتهم السابإنفاذ  من يعترض سبيلهم في –علي قتل العزم 

ة نارية وذخائر أخذوا يطلقونها غير عابئين بالنتائج الحتميـة لإلصـابات الناريـة مـن أسلح

 –إمكانية إزهاق األرواح بل رحبوا بها وكان أن أصابت إحدى هذه الطلقات المجني عليـه 

ـي أودت بحياتــ ه األمــر فـــأحدثت بــه اإلصــابات الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والـت

 . من قانون العقوبات ٢٣٤/١المعاقب عليها بالمادة 

بـأن يبتـوا النيـة وعقـدوا العـزم علـي قتـل أيـا  عمـدا ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟شرعوا في قتل كل مـن  -  ب

من يعترض طريقهم في تحقيق سطوتهم وبسط نفوذهم وأعـدوا لهـذا القصـد أسـلحة ناريـة 

ـه باالتهــامين  ـوغهم المكــان الســالف اإلشــارة إلـي ـر وببـل ـار غـي الســابقين أخــذوا يطلـقـون الـن

 فكـان إن حـدثت إصـابات –عابئين بما قد تحدثه من إصابات بالنـاس ومـرحبين بنتائجهـا 

المجني عليهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المـرفقين وأوقـف أثـر جريمـة الجنـاة لسـبب 

 المعاقـبـة  ـهـو إـسـعاف المجـنـي عليهـمـا وـمـداركتهما ـبـالعالج األـمـر–ال دـخـل إلرادتـهـم فـيـه 

 . من قانون العقوبات ٢٣٤/١-٤٦/١-٤٥عليه بالمواد 

 ." فرد " الحا ناريا غير مششخن سأحرزوا حازوا و -ج

دون أن الســابقة  موضــوع التهمــة ةســلحعـلـي األخدم  ممــا تســت"ذخــائر" أحــرزوا حــازوا  -ه

 .رخص لهم بحمل سالح ي

  وقد استتبع التعديل أنف الذكر.. هذا 

  التهام بأن أصبحت علي النحو التايلتعديال يف مواد ا
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ملعدلـة  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ا٣٩٥/١وكانـت املـادة .. ملا كان ما تقدم�

  قد نصت علي أن٢٠١٧ لسنة ١١بالقانون رقم 
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 لذلك فإننا نري أن مسـألة حتديد وتعيني قيود وأوصاف االتهام 

 املنسوب للمتهم والتي ستتخذ أساسا حملاكمته جيب البت فيها أوال 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٢٢وهو ما يستوجب نفاذا لصريح املادة 

  يف الطعن بالنقض املار ذكرهوقف هذه احملاكمة تعليقيا حلني الفصل
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أثبـت مـن ..  صـباحا ٣ السـاعة ؟؟؟؟؟محضرا مؤرخا  .. ؟؟؟؟؟/ السيد المالزم أول حرر  

 :بيانها كالتالي  ؟؟؟؟؟خالله ورود عدد ثالث تقارير طبيبة من مستشفي 
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 قرر .. مبحضر االستدالالت ) ه األولجنل ا¡ني علي (؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو.. هذا 
 المجني عليه والده ، وأثناء وقوفهما أمـام مسـكنهما فوجئنـا بـالمتهمين األول والثـاني بأن 

يحملون أسلحة نارية ويطلقون في اتجاههم أعيره أصاب أحداها والـده ، وقـرر بـأن .. والخامس 

ن هذه الواقعة حدثت يـوم ؟؟؟؟؟ وأضاف بأ.. ذلك بسبب مشاجرة بين المتهمين وبعضهم البعض 

 كما قرر بأنه ال عالقة له بالمتهمين المذكورين وليس هناك خالفات ..  مساءا ١١,٣٠الساعة 

 .معهم 
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حمضـرا أورد مـن  .. ؟؟؟؟؟/  املالزم  صباحا حرر٣٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ .. هذا 

 خالله 
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" .. حتريات" حمضر أمساه .. ؟؟؟؟؟ / نقيب رر ال مساءا ح١٠ الساعة ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ 

 زعم من خالله 
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.. وـقـد أحيـلـت األوراق إيل النياـبـة العاـمـة الـتـي توـلـت التحقـيـق يف الواقـعـة .. ـهـذا 

 واستهلت ذلك بسؤال املتهم األول الذي قرر مبا يلي 
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 عله حينما أطلق عليه عيار ناري وعن رد ف

 ارية مسرعا حىت ال يصاب بخقرر بأنه هرب بدراجته ال
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��#���G(..�א������و��-�0"¨L�)א ول�����$�%��0�$��/�אXא�(�����������-�G@���*;��E������V�X�c��?ن����Wو
	+�����$�א)|����((؟؟؟؟؟�/�א +���/�،�W[������0����א%����)�א����g(ون�و���Z§س������������0����Dو��

�$�°�²����5��..�)LY%']*(�c�(وא�O8;9�$4א.�

 ملحوظة ����
������دמ�����U"ن��ذא�א	%���د������ض������(����9��������
ق������������������


��9��א���د��)�"����%���د�א	����מ�א	���8س��������	(#�������������و


�%����د���	��]ول������� ��
!��وא	����A#�����ط�؟א	��ذ��،�و"����מ�א	���
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��9��'���א���د��)�	מ��%���ن�����D"و�
!��د�$	�#�����������������"���

� �����8

��ون�د�א'���)�����وא���� ��!�
��#�א	وאو���ذא�..�"ن����

�����0	��U!������دא�	��ذא���������� ���

���ن�"��وאل���ذא�א	%���د�
�'زמ�

����	�#	���.א����מ�א	ذ?�	���0و�����N���������	���و�د�

����gM�@ن������Y(א���؟�������و�=���<���Mאد��h��#'¹א�	��W�#5א�	א)�±�!�������E	�X�$�G�@����5��
�c���(#�وא��و+��������¬�.��9�،�N���h�)����|(ن�א ول�وא���]�%��$�א ول�..�א%�����������E���-���jא

�!.وא¤�����Z;*�	ن�א +�/�א)G���#�؟

 ملحوظة ����
����!	��מ�א	���9د>������ ����@
�U������ �����و���ن����ذ�Kא&'�
�� �א	N�����د

�0
 �وא	د9��Kد�دא�؟&!�

��5*$��	ع�א X*�#8א)W�x����n¦�	ز/�@��gM±�א)	א��5#�،�وو��j��-L�9-��������������������و��-�j����=�
���*;�"����|W��*��"�������c��9א�����?+�)�*M�c�(و�ن�وא�����-�X���)�*+ص��U�0 �$4=��#�����א�..�

����c�(وא�)*+����%5���5*�$�و)�Gg-��0���������..�و�'^א)-�+*(��	���د�+����U0א�-��j������
�$�א ول��;*���+�%��$�،�و����$�=��kوא)�X���)*+�c-�אh�5���./�����#�و@�Z§�-5ون�

 ملحوظة 
�����������?��������!
�Kد	وא� 
���زאل�א	%��د���'زא��ن��9د�د��9د>��0$

�	#��"����������'�زמ�����������������Kد	وא�D�د�%8ص��ن���ن��9د��'ز�����،


%�وع�א����מ���<��ن��دמ���0و���%���د��א	��ذو��	]�9دא>�������������

�!.8ص��9د>��0$
 �وא	د�K؟א	�#��وא���،�و���!	מ�%

وـفــي الـيــوم (ـثــم أضـــاف ـبــأن واـلــده ـتــوفي ـفــي المستشـــفي �

 .ولم يتم إجراء أي عملية جراحية له ) التالي
؟؟؟؟؟ المحامي خـارج غرفـة / وحيث أثبتت النيابة العامة وجود األستاذ .. هذا 

/ ومعـه شـاهدان يـدعوان ) دون بيان صـفته أو عالقتـه بهـذه الواقعـة(التحقيق 

 !.وقرر بأنهما شهود عيان للواقعة وطلب سماع أقوالهما ؟.. ؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ؟؟
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 ملحوظة     

��6و�אق���A ��0( �"و��0	 �		���د�א	��#���9א	��ذو�������������(
�A���2


و���و�Tزو��و
�����ن�"���وאل�א	%����د�����(
A����������،� ��!�
�	وא

�وא	�����"� ���

�ن������و�����D�����Aמ�)�؟؟؟؟؟(א	���ذ?����������א	���

�#����A	%����د�א	و!�؟)؟؟؟؟؟(א�� ���	'	�K�����9X
�����!�د�א	��#����9

��،�و	ن���ذא�	�מ���9د>�9��>�	�מ����9��א	����9#�و�����������������������
��9�ق�

���D���	%��د�א	א�..��������� �
و�ذא�
��	�ط���	��#�
�E<ل���ن�א	%��7وא	��

��.9ول�وא�!�)��ذא�א����מ

 

  وبسؤاله قرر .. ؟؟؟؟؟/ وحيث استدعت النيابة العامة املدعو 

���������،�6V?�	�@�Q�����Q�]5��-�jא ول������$�%���������؟؟؟؟؟��(�و�ن�א�Y(ون���)�א��Z§�-�5@و�..
��،�#�����G(ن�א +���/�א	א���5#�و�;*���	ن�א)���g��*��	א�)���5/������م���X���#�+*��(�א)	א����D��#��5ون�

���Dوא�و�P*��	א�+���/���)�א)|�4V��7؟؟؟؟؟�(�4$�@'�����7	م�א)	א��5#�����!�و��	@�	ن��%g'���א�6V�T؟���
���#�����c�+�)ع������������Y(�9?#�א���)*+��Lوא��-�	Wل��א��5#؟����	א)�Q���(!��������2�(א�7ذ��
�O?�9و�����

�)LY%'�
-�.)(�א	Mو.�

 ملحوظة أويل ����

�و���8O�ون�E	���وא�	!���د��"�����מ� األولز����מ�א	����ذو��
���@ن�א	������מ

و��ذא��.�،.��9�ون�و�ط	��ون�א6������א	����� �و�9ط��ون�א	��9<)���������
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���������� ��Aدמ�و'�ود����#�א	%�ود���<��ن�


<غ��ن�"?�%8ص�"و��ن�"�D�90א	�9<)�
����د����א	�ذو�.��

 ملحوظة ثانية
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 ����E�(�
�0$�?"��
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����*P��@�O?9�����$�G@ش��	P�6א���#�������(���و�@��+(�.�9��c��!وא��������و����ل��|[�#��0

cא	X�(�������������������x�(ن�א +��/�א	#�و�;*��������6��
وאX%;�د��jن�@�gM±�א)	א��W�#�5�ن���W>�	ن�د�א
�$4
���Z��7و=��-�+*(���X-�..�؟؟؟؟؟�/��9���n.��א���א¡¨�+*?-�)-SG'(א�O��´.�(�

 ثم عاد وقرر 
وא	�!�د?��	�#��"����%�8ص�������)�9(�#(�א	���מ�א6ول����
@ن��ط	ق�א	!�����	#�א	�ذو���و������


�#�א	وא�!� �و"�����!���Sא	��د�و����������..��"8�����!�����
@�������!���S"?���ن�����S���"؟؟؟؟؟�/و

<���ط���..%�..������������������"� A>Aن�"و��������	�و��)�א	���� �
�ن��ط	ق�א	!����و
�ن�א	�'�#�

�.و������وא'��ن�..�

 ملحوظة هامة جدا     
�(
�A	ن�אXמ�א�6ول�����������������	!��� ����!�ض�א	א� 

�6و�אق�"ن�א	����

�	����و�������0�א8O� ����(����������� 9��ن�(�S�!��ن�	%��د�و	ذא�א��#	�

����!��S"�����ن����وא��	����و	�מ����
ق��F�����	��מ���ن�������� ��@


�وא	���א	�9	�� ����@

ل�و
�وא'�������..���������	���>��������@
�������

�����K��9"�?ذ	�#��9א�	ن�א��..����
���ن�"
وאل���ذא�א	%���د�����و�ذא��'زמ�


������و'�Dط����9.�

 بأنه مصاب من اخلرطوش .. مستمرا يف غيه وأردف 

��]W�����W�O?��9|��@����א)��G�س�،�و����-���X	��j����$����©ن�����Dوא�.)��(�א)G?����#����	م������
��5*$�@;*��א)5?���א)G���Eא)9��EF��-����������!�א)'>n؟�-�jد�و������+��]W)���#�]|��O������-���$!�

��%��n<4��@�	��)*+�E؟�ذ�)LY%'��،!)����א

 كما قرر صراحة بأنه ال يعلم سبب أو غرض إطالق األعرية النارية 

 علي ا¡ني عليه املذكور أو عليه أو غريه من الناس ؟؟

�فقرر مبا يلي ) مرة أخري( أعيد سؤال املتهم األول ١١٫٥٠؟؟؟؟؟ الساعة وبتاريخ 

���-�j���������)+�����U0�i@��
�Y%(א�-(��<X�/�����+�������Z؟؟؟؟؟�و���)�/؟؟؟؟؟��)����/�
��Y@�)و��
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����-L9د�#�+*(����و�+�)(����(�����������#������/��+��-�?*+���*P��c������]*W��]�و����	م�א)	א������#�5..� �
��������������������$�
��	א�¦�D	���U�0�ص�و�P*��	א�+*�?	h��د����7א��5��G49*��و��#'*
���+�����W�ن�@��א

��������������א�?VX�E	X�$���(��g����-5@��@و��-�و�،�#�����/�+�)��2(F�W٣٦��e�9��(�

����6وز
�]W����w�Q�]����-����)�*+���W#�������������..�،�و�ن�א¡¨�+*?-�������G4��O?�9��cF���7א�g�Y*#���������������!؟

��VX.�

ــوش أو  ــرد اخلرـط ــاك بـف ــتطيع اإلمـس ــه ال يـس وأـن

ـسـتعماله يف األـصـل ألن إـصـبع اإلبـهـام بـيـده اليمـنـي ا

 .مقطوع من قبل 
�وאل�א	�د�و���@
�������..�؟؟؟؟؟��/�؟؟؟؟؟�،�وא	��د�و���/�و
�وא'�������!��'������"������������"��

�.و�د�
�	�9���)�א	�ز�وמ�$'�א����،�و�(0�#	���������
�������)�א	���د��$	���

 ) ؟؟؟؟؟/ زوجة ا¡ني عليه  (؟؟؟؟؟/  مت مساع أقوال السيدة ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

�������������������
���وذ�>�i�@�nزوX�=م���¤���n'������#5א�	م�א)	����-�jא¡�¨�+*?�-���(��(
�����$�����.)(..�؟؟؟؟؟��/�و³*Gg'�
��	א���]VPق��+��/������#������..��א);>?�Oא¡�و��	h�$�4�..م�����h

����������$�?�*+�k��<(ق�אV�!.�>ون�و��Z§س�����i@زل��G�وV�P.�n�5²ق���..�³*����]دZ�b������א
�����،�و�������6ن�ذ)�������2¬����	م�؟؟؟؟؟��
�+���/�������#�و�����س���n��5²�$��4������M]��9��#�زو

�.א)'�+#�א)5��0/�@'�7א�
 وأضافت قائلة 

��@
������!��S"����ن�א6%�8ص�א	ذ�ن���وא��ط	�ون�א6�����א	���� �،�و����!	�מ���ن�����

�."9د>��0$
 �زو'���و"ن�א	��س���ددون�"�������B!	מ�"������מ�

 ولدي توجهها للمستشفي 

����jن�א¡¨�+*?-������*³����Zא)��
g?�X	ن�£���،�)�M�-�Gg	����)�(.®�#�א�(��������������ºزو
6�����]W�،�)(�%(م�א	א)?����U0�Eو�������

���hVZ�E�����6زو	M��-�j��.�
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 ؟؟؟؟؟ومبوجب أمر ضبط وإحضار معيب مؤرخ .. هذا 

 صادر عن النيابة العامة ، فقد قررت ضبط وإحضار 

 أشخاص بأمساء شهرة دون بيان أمساءهم احلقيقة وهم

��؟؟؟؟؟−����؟؟؟؟؟�−������؟؟؟؟؟−
��؟؟؟؟؟�−������؟؟؟؟؟−

�7א U�0�ص����������و���!$�+��م���..��Fא��^���7��²�����D�.�.،�.�����O�?�G(ن�א��؟؟؟؟؟��������/�.
�-�jא�@^���؟؟؟؟؟�@���א���D�:�

أـمـــر الضــــبط واإلحضــــار الصــــادر ـمـــن النياـبـــة العاـمـــة بضــــبط بـنـــاء عـلـــي " 

رغـم خلـو أمـر ( دائـرة القسـم –المقيم ؟؟؟؟؟ ) .. المتهم الثالث(؟؟؟؟؟ /ٕواحضار

د ـقـرر الضــابط بأـنـه أثـنـاء الـمـرور فـقـ) الضــبط ـمـن ـهـذا االســم وذاك العـنـوان؟؟

.. تالحظ له وجود المتهم أمام مسكنه ، وتمكن مـن ضـبطه واصـطحابه للقسـم 

 " .ثم عرضه علي النيابة العامة 

  والتحقيق معه فقد قرر مبا يلي.. وبعرض املتهم املذكور علي النيابة العامة .. هذا 

���������%@��g����-و���،�-?(.�/�G'���@��6אM	א
���g�ن�א)	א�5#�وز@�����@��i��g�[�������)���א
��������-*]+�Q��#0�	(�ن���W��?��،��]�%��$��hد��..�אG@�QW�E�(ن��W��]�%�و�=����jن�א

�$�א����@�q؟�%����$��[����!��Q���=1�W�)��(§�#��?��G<(�#h�����i��@�nאG��@�Q��W������0�-���j�����Wو�
�.א L���#8*X#�א)��WF؟؟

  عمله ومبواجهته بأنه سبق وقرر بأنه كان يف الورشة حمل

������������������������i��M�#�0�	(�2א�*Mن�j�����=��$4�،�$����00#�و����	ن���א)�W�Q5L(���-�j�����
��������������n���W�#�5א�	؟؟��?����ن�א)�#+��X�i����/��'@�#h��'��#�5א�	ن�א)��g@��+��5<M؟؟؟؟؟�و�#�;G@

�!.�Y��ع�؟؟؟؟؟���؟؟؟؟؟�؟

 ملحوظة����
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!��د���#��	����ن�א	وא�!�� �،�و���ن��
א	���ذو��

وא��ط�ع��F� �א	������ن�و������9	����ل����������)��	#�9د��و	���(������
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�����X0#�وא�	�2א)*M�#?��@�7�LZ.��]5Mد��-؟���Y%X�$�א ول��!)�9�$��>����و�א%�����-%�V+��+و


����/�و�����9-�،�و�ن��M�����Q��<��-��5@�Qא)	א���5#��'���+%��وW������ذא�>���ن���א=���/�������-���j�������
�����D5��)��*+א�����P �7؟؟؟؟؟..�א����0�����]�?(.����D��$��4)ون�)�؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟���Z§س�������$���و@5

��VX�$�
�ون�..�و@5�Y%���$��j��$و��Zjh�..hن�؟�g��!.e�د�وא�א

 ثم عاد هو إيل الورشة حمل عمله 
وبمواجهتـه بمـا قـرره المـتهم األول مـن تعـدي آـخـرين عليـه بـأعيرة ناريـة والتـي قـام ـبـالرد �

أـجـاب .. عـلـيهم باـسـتخدام أـسـلحة بيضــاء وزجاـجـات وأن المجـنـي علـيـه ـتـوفي عرضــا أثـنـاء ذـلـك 

 .ول كان معه مطواة ؟قائال بأنه لم يكن يحمل أي شيء ؟؟ وأن المتهم األ

 ملحوظة     

��ن����9ل���������������@
�����و	��س��"�٣٦�ذ	��7"�א	���מ�א6ول��(���


ق�و"ن�ز�מ�א	����מ�א	�A	�>���#������ل�"�وא	� ��������������������طوא��،�

�������������(����
@ن�א	���מ�א6ول��ن���9ل��<���T�?�؟؟�	!ل��ذ��Kא	���

������د��	#�	��ن���ذא�א	����מ�����������������N����0و�� !�د�"ن�		وאF�

�A	א<	.��

�

قرر بأنه ال ذنب له يف شيء .. ومبواجهته بإنكار املتهم األول معرفته به .. هذا �

 :وأنه سيقرر بكل شيء وهو كالتايل 

 	+������$�א)|�����(�(؟؟؟؟؟�/��ن�א%�����$�א�����@��q)�א%����و@5�[��������U���0)��؟؟؟؟؟(وא
�)�}��@>*�¹�c�����v'�#�و�4V4	ن���������..�؟؟؟؟؟��/�W��	א������+;�	א������U�0+(����������..�؟؟؟؟؟/��+(
��-?G
�$�א����Uא������������6..�a�;+.��hد�و�	�G(א�$�G@�FZ���Z ن�א��)?b�E�Y$����א�6،�.
�..�������	+��
�����9�7א��@�G+�#*gY�و�P*����)�؟؟؟؟؟/�وא)���EF+(�(؟؟؟؟؟�/�و@���G������6א

�q@�א��$�%��)�.؟؟؟؟؟�(+*?�$��+�/�����9��#���nא
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 وعقب ذلك جتمع كال من 

�$�א)|�)������%�����$�א ولi���@)؟؟؟؟؟��(؟؟؟؟؟(א%�����$�א�����@q(و؟؟؟؟؟�)�א%����و؟؟؟؟؟�)�א
�$�א)|����((و؟؟؟؟؟�)�א)e��O��a+����א و�אق(%����$�א)�א���i(و؟؟؟؟؟�)�א%���א)e��O��a+����(و؟؟؟؟؟)�א


����6א)>��]W�،���R��G����W�ن��[���Q)�..�א و�אق�
�$�"�(SG��X-"�و�����س�§���Zون�و@5���$�ز%���א
����Q	א)-�������jن���(�وFW)�2؟؟؟؟؟����"�hد"gh�ن�@5-���)�؟؟؟؟؟(�@��א��@���q)�א)|�)�%'��-���$!�

��§)(�؟؟������VX�Q]ن���W�q@�א��$�%���hد��"�W�ن�@�5-�����)��0?��א ول�وא��@��q(،�و؟؟؟؟؟���)�א
)(§)�"��������#8*�X א�cF�b�2'��	�6و�V?�	�W[����ن��Q�W@���؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟،����������)�و�	�@%�	����

�$�G@�QW�i@ن��Wد"و؟؟؟؟؟��h.�"�

 كن كال من وتوجهوا مجيعا إيل حيث مس

  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟
وتـبـادلوا إلـقـاء الزجاجــات الفارغــة ، وزجاجــات البـنـزين كـمـا تـبـادال إطــالق األعـيـرة النارـيـة �

) .. سـنجه(وكان دوره هو إلقاء الزجاجات ألنه لم يكـن يحمـل سـوي سـالح أبـيض .. الخرطوش 

ي المـتهم الخـامس ، بإطالق أعيـرة خرطـوش علـ) ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(وكان ذلك كله انتقاما من قيام 

وقد استمرت هذه المشـاجرة لعـدة أيـام كـل يـوم يفعلـون نفـس الشـيء حتـى يـوم .. والنصب عليه 

 فلم يتم النزول إلي هناك مرة أخري .. الواقعة ، وحدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته 

 ثم أضاف 

 �����������������$�א ول�.)�(��0��ع�؟؟؟؟؟�%��
-�@�iא	M�#5א�	م�א)	����-�jون���������Z§س������#�*��
�����Z���VZ�Q�..�����������/��+ ق�אVP[א���	@�א��5#�و��	(ن�א�g@�)(.�#+	]¡א�)����n<ذ���]G?�

�$�א ول������������%�.)(��ن��N�Xא¡¨����..�א)G���#�א)Y5	א�Q|@�#?aא ��م�א)'���#�،�و�����$��	�وא

����V?�%��-?*+�..ق�����V�P.�7א��
�+?����������E����'@���@�-�h#�����������)؟؟؟؟؟(א���
	�א�����������

�����<���M���%@��#5�..ن���
�.وW����@%	א

 بالتحقيقات قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املدعو.. هذا 
 محل موبيالت بمكان الواقعة ، وفجـأة سـمع صـوت ضـجيج بالخـارج ، وخـرج بأنه صاحب�

ليغلق المحل فوجد أناس يطلقون األعيرة النارية الخرطوش ، وأثناء غلقـه المحـل أصـابته إحـدى 

ولكنه ال يتهم أي أحد بشيء ألنه ال يعلم من أطلق هـذا العيـار أو غيـره ) طوشبلي خر(الطلقات 
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 .، وأنه سمع أن مرتكبي الواقعة هم المتهمين ولكنه ال يعرفهم شكال 

 وأضاف بأنه 

و)���G4��O?���9��-����j��i���²�-���Gg��7..�؟؟؟؟؟�/�������Y����وא��#���5.���9��#�א¡���¨�+*?���-� 
������)*+��Wذ)�2،�و��O�+��	M�-و���/�
�Y��$����א���Y(�7و���-����������E¬�����א%���-��
�c	@�#®��)(.��h	%��..9��%-��و�.9��#�א

  قرر باألتي .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال السيد .. هذا 
مـع الوضـع فـي االعتبـار أن (وأثنـاء وجـوده فـي المحـل الخـاص بـه .. بأنه منجد إفرنجي �

ـفــوجئ باـشــخاص !) لمـحــل؟الواقـعــة ـحــدثت ـيــوم ؟؟؟؟؟ الـســاعة العاـشــرة مـســاءا فكـيــف يـكــون با

 .يطلقون األعيرة النارية ، وقد أصيب بطلقة خرطوش 

 وأضاف بأنه 

�����@�$�a���²j��i��²�����(و�#�����G(ن�א +���/�א	א��;*���	����W�������U��0�E������5��
�Vg0�$�h�5���-Gg(א��אن�و.�

 أمام النيابة العامة وبسؤاله قرر  .. ؟؟؟؟؟/  حضر النقيب ؟؟؟؟؟وبتاريخ 
وزعـم بأنـه تلقـي بـالغ مـن غرفـة .. العبارات الواهية التي سـطرها بمحضـر تحرياتـه بذات �

 ؟؟ وأنه انتقل إلي أسفرت عن وفاة أحد األشخاصالعمليات تفيد وجود مشاجرة باألسلحة النارية 

وأقر بأنه لـم يثبـت ) واخفي تماما أسماء القوة المرافقة بفرض صحة االنتقال أصال(مكان الواقعة 

 .تر أحوال القسم متعلال بسرعة االنتقال ذلك بدف

 ملحوظة     

���..��Aو�����Fل���מ�'�دא����A	ن�א��)���ن�א�6و�אق�وא	�����������$ذא�

א	ط
��� �"ن�א	وא�!�� ���9دA)����وמ�؟؟؟؟؟�א	����� �א	!�%����������Bא�

�������������	�א	�ذ?���و�#���..�؟؟؟؟؟�/�و"�(�)���Oذא�7��ن���0$
 �א	�'��#�

����� ��ون�א	���
ط���د�����������Bא����٥٫٣٠��S#�א	�وמ�א	��	#�א	����

�د�
����ن�"��وאل�����!��	�#�
<غ��(�د�و���K%8ص�؟���F��7�	ل�ذ!	�

�..�ذא�א	��
ط

 وأردف زاعما

��������������'g�
�ج�אR(وא�k	;(���#�?*@א �ض���
�E�(�-�j��..��V�Dhو9	)-��g�ن�א)	א�5#�و
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���jن����@��U�0���@���|W���L��kد�������و+*�$�@���א ���)(���..�+��א)�R�م�א)�����Y@���א ���)(������
�!.4$�+�د�و�����������c�©���-�j	h��U0�E��/؟..א�)*['%P�Z�)LY	ش�وא�%�*	

 وأضاف بان األهايل 

أســـماء (ـهــم ـمــن أخـبــروه بأســـماء مطلـقــي األعـيــرة النارـيــة �
 .وال يتذكر من أخبرة بذلك تحديدا ؟) الشهرة

 ملحوظة 
و�ذא��!�#�"ن����������Kو"و�د�Kא	���
ط�
���9��א	�9����)���ن����������������

'�و	� ����'�وز�א	���ل�����מ�و	�מ��������'�د����ج�����%� �"%��8ص����

��B������"�Kאد�����ل�$�	د���
�������Bא	
���9>�وא	����9�?�������)��S���	�

���������	�(�	���������"����	�מ����מ��������"��
@�����Bא	%�������"�א	�����ن�

د��ن��ذ�Kא6�وאل�א	�'�و	 �א	�����Dن��د����
�ل�������������@�		�?�9�	�


�ط��������#�دون��!�� ��
�Dא	�S>�8א	�ز��وמ�"و�"?��!	و�� ��������������

?�8"�.  
أنه أردف بأنـه حـاول القـبض علـي هـؤالء األشـخاص .. يجزم بزور وبهتان مزاعمه ومما �

وما أن سأله السـيد المحقـق عـن محـال سـكنهم قـرر .. لكنهم دائما غير متواجدين في مساكنهم 

 !.بأنه غير متذكر ؟

 ثم أردف زاعما 

 	+����؟��Q��W،�و؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟؟و؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟"����P�Z�#��?��G	ش"؟؟؟؟؟���W�ن�)����-�/����jن�א
�$�W�ن�@5-�G@�"�hشد�	P�Z"�)(§�{���#?��G��-5@ن��gh؟؟؟؟؟���@��،.�

 ملحوظة 
����������K�א���	מ���د�و��S0ذ�Kא�6	9 ��	�#�	���ن�"?���ن�א���6	#���2מ�$


@���א���#��!	و����������מ،���ذא����<���ن�"����	�מ���و�د���ذא��������������������

א	و9��#��S0������א	�ز�و� �،�و
�	ط
�����د��'�ز���ن���
ط�"?���������������

�.'ود�K؟�<�����T�ز�מ�و

�$�؟؟؟؟؟���..��Fא��%�و����<��..�؟؟؟؟؟�+*��).@��م���/�������jن���²-�א�4V|((����..�و+��אX$�א
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����������������D�1وא�N<D*(ذא��L؟؟��#��?G(א�)*+�-=�+�E��
=>;-���.����א)�D����א)?	م��و��@�qو
�#?D�(א�cF���.�

 وعن حمدث إصابة كل من املصابني
نهم كان يطلق األعيرة بقصد أن األهالي لم يخبروه بذلك ؟؟ ولكن كل مب قرر

وقرر بأنهم كانوا يطلقون .. إرهاب األهالي والسماح لهم بدخول الشارع 

األعيرة غير عابئين بمن سيصاب ، وأنهم كانوا يطلقون من مسافة عشرة أو 

 !. عشرين متر تقريبا ؟

 ملحوظة 

ل�"���מ�����وא�
�@ن�א&ط�<ق���ن������..�	מ���ل�
ذ	�7"?��ن�א��6	#�����

�����#	�
���،���ذא�
�&���� �$	�#�"ن�א&ط�<ق�����������������"� !
�"� �

�%����"و��%���ن�����������ن�"ن������� �����#	��ن���د�8�طوش�


�����ن�"���وאل����ذא�א	����
ط�و"ن����!����9د>�א	و������؟�
و���ذא��'��زמ�

�وא	�@
����و�د������������N����0و� !��		وא
א)��EFد�E.)(�وh�j�����-Mن�@;*��א)5?���א)G���E+*(�א¡¨�+*?-�و�������..�W[�������9א�#����

�$�א)|����(���..�%����@��)���-��'L��i؟؟و�W�ن������h���@�..��-��G@�k��(د���P�Z	ش���)�؟؟؟؟؟(��	�א���G%@
����������#h�'@��@ن�	א��;*�	��W��]�%��4$�+��د�و����������)�..�@���)�٢٠(�و��)�١٠(�?]G��X>��وز+$��jن�א

�������������<���M���%@��/�Y+�n��W�-?*+�¨¡(�وא��א)|�$�%��$����و�ن�אj��..�$Xن�א�'�h#����א%��/��א
�.�؟؟؟؟؟�–؟؟؟؟؟�+*(�و��?$�؟؟؟؟؟�@��0��ع�؟؟؟؟؟�

 لحوظة م
א�B����6א	A>A��� �وא	!��وאن�א	���ذو��	�מ�����د���#��9�����������ن�����

������������������
ل�،����"���$ذא��ن��!	�מ���9ل�$���� ���ذא�א	����מ�و"%����

�ن�ذ	��7	�د?���Fא	��
�����ل�א	��9��ق��!������������������..�U0)�מ�	ذא���	�

�!ذא�	מ�����		�
ض��	��מ؟�ن�א	!�وא��ن�		�����ن؟؟�و	��

بأـنـه ـلـم يتحصــل عـلـي أي ـفـوارغ طلـقـات ـمـن .. وأضــاف صــراحة �

مكان الواقعة ؟؟ متعلال بانشغاله بالسعي نحـو القـبض علـي المتهمـين 
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لـعـل ذـلـك يجــزم بـعـدم معايـنـة مـكـان الواقـعـة عـلـي الطبيـعـة والـقـول (!! 

  .)ٕبغير ذلك زور وبهتان وافك
  لنوع األسلحةوبسؤال الضابط عن كيفية حتديده


@ن�ذ	�7�ن�ط��ق�و�S0א��6	#�و8
�����#���8�ن��وع�א	�<�T؟����!�

وقد أقر صراحة بـأن أيـا مـن المتهمـين لـيس معلومـا .. هذا  

 .لدية من قبل 
 ملحوظة    

��������<�	�A	מ�א���	ط�א
����9�
���
A"����S	�8�>��..�؟؟؟؟؟�/�و�ذא���9


��دא����א	����מ�%����د�א	����������K�و�����B����A"�����@
�������מ������מ�

��������� �

ض��	����(�ذא���P��א	��
ط�وא&���9��א	��0د����ن�א	����	�
�..

�!."?�"����!�������מ�א	�!�� ��	��ذא�����وذ	�7א�6��؟
����������#���G(ق�א +�/�אVP.��@��]�%��$����..�و�����jن�����א�*Z�M�i�G�.����kא ��)(�


�/�،���=1�h#�.)(�.��א¬�.9����e��6ض��hض�א)'?;�/��Y��.��א

 ملحوظة    
��������������� ����B��)���
و
ذ	�7و�	#���ض�90 �"�وאل�א	���
ط������X'�زמ�

���D�����&ن�א���א	����ل�	��د?�"��������ن�א	�������ن�و"ن�2�����מ�����ط�

�.وא	�8و��Sو��ض�א	��ط��
�

وبتاريخ ؟؟؟؟؟ ورد إيل النيابة العامة تقرير الطب الشرعي اخلاص باMني عليه .. هذا 

 : يلي ؟؟؟؟؟ املنتهي إيل نتيجة مؤداها ما/ 

�:�����א ��..�)M��X*}�و��Mم�����
���–��������������h	�%�
|�#�א�����YM���8وL����G(��<M��/ن�א�|�#����–؟؟؟؟؟����

�)�����WF	א)(�א)���5א)�א��i@��א)5[��
k−������'?��/�����Y��א����و��א�	��9	��#h���Yg(}�א){������Eوא
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�����@�#��|����#���	?��-?��0��#��������א)����G5وא)���������(�
���و
�?+�������F5%����c{��א�)��5م�������א91��?5��#������P�Z�E	ش�����

����i��]��E���@وز���S%M�#h���'@����@�-�?*+����*P������Yא�א���%�Xא
�@������א P�#8*�X	�*�#���������٣א��Fوh��6وא)����M�x¦�	א)(������

א��X	�/�و��}�§)(��cF��)|*4א�'��h���#hد�א��P	ش��������
�و��א���V�P.�cق��X��X(�@������������–وא���وP#�+*�(�א)%�	א)(������

�#���א)	=�iא)����
�و��(��–;>?5(�א)��a$�)*S'$��א @�م�وא�	א
#�
��Ra/�א���و¬����M���5��I����9א)�	א�د���� و�אق�����������������9.–�

�#��?G(א�/�WFא�د��	א)��V'(א�Q|@��@و)ش	P�Zد��h.�(�
��ER5Mوh�/�א¡¨�+*?�-�.)�(�א�91��#������Fوh��6א)��0?#��������������−ج

�����������O�*�(���#���9.و�E�'?(א�#a�(���2%�M��@�#��91%4-�א�����و@
��)����9.�{���R��-��G+�¶%���������!�-��?hR��#@����(�Eد�����������R!�

�/�h	(5#��د���6و¬�א��@.�
�א)	��h���M���n4�����/���5@�I���M�i��@����9����Iא)	א��#��5א)��	א�د�−د

�#��?G(א�/�WF�.�

وشهرته (؟؟؟؟؟ علي إمام علي / وبتاريخ ؟؟؟؟؟ مثل أمام النيابة العامة املتهم .. هذا 

 وبسؤاله قرر ) ؟؟؟؟؟/ 

�����/�G'���@��6אM.)?-�،�و��-������g@%	א
�א������cFא)	א�f�#�5�@���،�و���-�����������������]�g���א
�����Qgא)�G�س�؟�����Y%'��-א�5#�و��	و¬�א)���nو��/	�و�;*��Oא+�%�X�W�!���7�ن��*�)*+�qא�(

�V9د��	
	@��g����-� �-?*+�¨¡א�Q��.�

 وأضاف مقررا 
ارع محـل وبين بعض الناس فـي الشـ" ؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟ "بأنه يعلم بأن ثمة خالف فيما بين �

ـفـإذا بأحــد األشــخاص .. الواقـعـة واســتمرت لفـتـرة، ـثـم ذهــب المتهـمـان الـمـذكوران لـفـض الخــالف 

ٕيتم اإلمسـاك بـه وسـيتم ضـربه واهانتـه ، فقـام ) ؟؟؟؟(يتصل بالمتهم الخامس ويخبره بأن شقيقة 

 .المتهم الخامس بجمع معارفه وتوجه إلنقاذ شقيقه وحدثت المشاجرة
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 ثناء كان مقررا بأنه يف هذا األ
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 وقرر ) جنل ا¡ني عليه املتوفى إيل رمحة مواله (؟؟؟؟؟/ وقد مت استدعاء املدعو.. ا هذ
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 قرر ) .. جمري التحريات املزعومة(؟؟؟؟؟ / وبإعادة استدعاء الضابط 
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؟؟؟؟؟ أجرت النيابة عرضا قانونيا للمتهمان األول والثالث مع أثنني  وبتاريخ.. هذا 

؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟ ، / علي اMني عليهم السابق إدالئهـم بـأقواهلم وهـم .. آخرين 

 فأسفرت عن األتي .. ؟؟؟؟؟ 
بأـنـه ـلـم ـيـري أـيـا ـمـن المتهـمـين  األربـعـة .. ؟؟؟؟؟ / ـقـرر الـمـدعو •

ومـع .. هذه أول مرة يراهم المعروضين عليه وال يعرف أيا منهم و

ذـلـك صــمم عـلـي أن الـنـاس تـقـرر ـبـأن مطـلـق األعـيـرة النارـيـة ـهـم 

 .وال يعرف أيا منهم .. ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟ "

بـذات أقـوال سـابقه وأنـه ال يعـرف أيـا .. ؟؟؟؟؟ / كما قرر المـدعو •

 .من المعروضين عليه 

 المعروضــين علـيـه بأـنـه أيضــا ال يـعـرف.. ؟؟؟؟؟ / وـقـرر الـمـدعو •

ــه مشـــاهدتهم ،  ــه الســـابقة أـمــام وـلــم يســـبق ـل وبمواجهـتــه بأقواـل

قرر بأن المحامي الذي كـان حاضـرا معـه آنـذاك .. النيابة العامة 

هو من أطلـق ) المتهم األول (؟؟؟؟؟/هو الذي قال له بأن المدعو
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أمــا هــو فلــم يشــاهد هــذا .. العيــار النــاري علــي المجنــي عليــه 

ســواء ـيـوم الواقـعـة أو الـيـوم مـمـن ضــمن ( قـبـل الـمـتهم األول ـمـن

  .المعروض عليه

 مقررا .. أمام النيابة العامة .. ؟؟؟؟؟ / حضر ضابط الواقعة  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 
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 هذا وعن نوع السالح الذي حازه كل من سالفي الذكر 
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 كما أضاف بأن 
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وبالبناء علي التحقيقات القاصرة واملعيبة أنفة الـذكر والتـي .. هذا 

عجزت عن إقامة مثة دليل يقيني حيـال املتهمـني اخلمسـة سـالفي 

 إمـام ؟؟؟؟؟/ الذكر ، كما عجزت عن بيان سبب وسند الستبعاد املدعو

وكـذا اسـتبعاد متهمـون آخـرون كـان جيـب  ) ؟؟؟؟؟الشهري ب(علي 

كـل .. ق معهم وتوجيه االتهامات إليهم لزوما استدعائهم والتحقي
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الصادر عن النيابة العامة قاصر جعل أمر اإلحالة .. ذلك وغريه الكثري 

 .ومعيب إيل حد يصل إيل حد البطالن 
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قد جاء مشوبا بالقصور والعوار صادر عن النيابة العامة أمر اإلحالة الأن : الوجه األول 

، وهي املالذ األخري للمتهم ، أن تعمـل مبا يتعني علي عدالة حمكمة املوضوع 

علي تصـويبه وإصـالح عيوبـه ، السـيما فيمـا خيـص خلـوه مـن العديـد مـن 

مبـا يسـتوجب ) بفرض صـحتها(املتهمني املشرتكني يقينا يف الواقعة الراهنة 

م وتوجيه االتهام إليهم بعـد التحقيـق معهـم علـه يثبـت أن العيـار إدخاهل

الطائش الذي أصاب اMني عليه قد مت إطالقه مبعرفتهم ، وهو ما ينفي هذا 

 االتهام عن املتهمني احلاليني 

 فإنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن .. بداية 
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 )٢/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ٢٨٤١الطعن رقم (
 )٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠١١٨الطعن رقم (

 التي تنص علي أن ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ١١وذلك  عمال بصريح نص املادة 
 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك  المســندة فيهــا إـلـيهم ، أو وـقـائع أخــري غـيـراـلـدعوى عـلـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .هذا القانون 
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علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق  تنـدب أحـد أعضـائها وللمحكمة أن
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 

وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا رروا إقامـــة اـلــدعوى ، وال يجـــوز أن يشـــترك ـفــي الحكـــم فيهـــا أحـــد المستشـــارين اـلــذين ـقــأـخــري ، 

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 
مانات الواجـب األصل هو الفصل بين سلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـ

 ـمـن ـقـانون ١١أن تـحـاط بـهـا المحاكـمـات الجنائـيـة،إال أـنـه أجـيـز بمقتضــي الـمـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االسـتثناء فيمـا أجازتـه لمحكمـة الجنايـات

وهـي بصـدد الـدعوى المعروضـة ..المصلحة العليا والعتبـارات قـدرها المشـرع نفسـه

ية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة أن تقيم الدعوى الجنائ.. عليها

عليـهـا ، وال يترـتـب عـلـي اســتعمال ـهـذا الـحـق غـيـر تحرـيـك اـلـدعوى الجنائـيـة أـمـام 

سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بـين أعضـاء الـدائرة التـي 

 تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيـق حريـة التصـرف فـي األوراق

 حـين – ٕحسبما يتـراءى لهـا ، واذا كانـت المحكمـة لـم تفصـل فـي الـدعوى األصـلية

وـجـب .. وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة  –التصــدي

إحاـلـة القضــية كلـهـا إـلـي محكـمـة أـخـري ، بمعـنـي أـنـه يـجـب عـلـي المحكـمـة تأجـيـل 

 .لتي تصدت لهاالدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة ا

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 كان ذلك ملا 
وبتطبيق جملة ما تقدم مـن مفـاهيم قانونيـة وقضـائية مسـتقر علـي أنـه مـن واجـب عدالـة  

محكمة الموضوع البحث والتقصي عما إذا كان هناك تهم جديدة أو متهمين آخـرين يجـب توجيـه 

براءة سـاحة المتهمـين األصـليين ممـا هـو مسـند إلـيهم .. االتهام إليهم عله يثبت من خالل ذلك 

 .لقليل ثبوت أن لهم شركاء آخرين من العدل واإلنصاف أن ينالوا العقاب معهم أو با

 وهذا عني ما حتقق يف االتهام املاثل 

  أوال الثابت أن حيث 
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 ليس هذا فحسب 
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 وهو األمر الذي كان جيب توجيه االتهام إليه 

 أسوه بباقي املتهمني اخلمسة الواردة أمساؤهم بأمر اإلحالة
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 فإذا كانت النيابة العامة قد عولت علي إنكار ذلك املتهم 

 وشهادة املذكورين بأنهما مل يشاهدانه يف الواقعة )  الغفري؟؟؟؟؟(

 ده من االتهام واختذت من ذلك سندا الستبعا
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 ومن ثم يتضح 
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  ثانيا الثابت أن كما 
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 وهذا يؤكد بفرض صحة الواقعة أصال 
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 اللذين قرر حبقهما املتهم الثالث 

�������و
��ن�א	������ن�א�6ول�وא	���8س�و"��������
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  سالفي الذكر ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟/ وحيث أن املدعوان 
) بفـرض صـحة ذلـك(فإن توجـه المتهمـين ) محل الواقعة(شارع ؟؟؟؟؟ من سكان 

إلي ذلك المكان ، ويتبادالن إطالق األعيرة النارية مع الطـرف األخـر ، يؤكـد بـأن 

 . التحقيق معه وتوجيه االتهام إليه هناك شريك أخر كان يجب

 أما وأن تغافلت النيابة العامة 
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بطالن الدليل املستمد من حتريات املباحث وأقوال حمررها ، وكذا من : الوجه الثاني 

حيث أنها مجيعها جمرد أدلة مساعية ومنقولـة .. أقوال مجلة شهود اإلثبات 

عن آخرين جمهـولني مل تسـتمع إلـيهم النيابـة العامـة وال تسـتطيع عدالـة 

وهـو .. التوصل إلـيهم ألنهـم جمهولـون حمكمة املوضوع استدعائهم لعدم 

األمر الذي جيعل االتهام املاثل قائم علي غري دليل جازم ويقينـي ، بـل قـائم 

 علي دليل باطل جمهول السند واملصدر 

 أن .. ذلك أن املستقر عليه فقها 

��)�وא�!� ��!��� ���ن��8<ل�������و	���"�9د�א6%��8ص������%���د�K"و��������������������������A$�#����%��د	א

���
ط���� ��
�%����و�'!�ل�א	�د	�ل�א	�����د���ن��������������������!��"و�"د�� �!�
9وא����ن���ذ�Kא	وא�

�$	#��ن��"?�א	وא�!� ��–א	%��د���9ل�א����מ�א	����2���6�#	
��������9ج��#����מ�وزن�א6د	 ����������


9وא���و	�ذא���ل�
@ن�א	%�ود��מ���ون�א	�9� �و"ذא����وא	%��د���#����د���������������"و�"د�

�(�
A&א.�

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

 والشهادة السماعية 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا يشـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر 

وهـذه الشـهادة ال يعـول .. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

ـهـا ألنـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا علي

 .تتغير عند النقل 

كما أن الشهادة السـماعية غيـر مقبولـة فـي الشـريعة اإلسـالمية عمـال بحـديث رسـول اهللا  

 صلي اهللا عليه وسلم إذ قال 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 

 تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن فقد 

ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانـة علـي شـهادة  
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 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 كما قضي بأن 
و صـح أن يتغيـر بـه وجـه إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـ

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

 .ردا عليه بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 والشهادة السماعية املنقولة عن شخص جمهول 

  تعد دليال مل يطرح علي احملكمة

 إذ مل يتم مساع شهادة من نقلت عنه الشهادة 

 لذلك قضي بأن 
ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا ولـم يطـرح علـي بسـاط البحـث  

 .أمامها 
 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ سنة  أحكام النقض٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
 التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة وبحضـور المحاكمات الجنائية تقوم أساسا علـي التحقيقـات 

ـا ـفـي د أن تـبـدي المحكمــة واـنـه ال يصــلح ـفـي أصــول االســتداللالطــاعن والمــدافع عنــه  ـم رأـي لـيـل ـل

 أن يسـفر إطالعهـا عليـه ومناقشـة الـدفاع فيـه عـن حقيقـة يتغيـر بهـا اقتناعهـا يعرض عليها الحتمـال
وال يـقـدح ـفـي ذـلـك أن يســكت اـلـدفاع ـعـن طـلـب إـجـراء التحقـيـق صــراحة ووجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨قض ن(

 ملا كان ذلك 
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 وقد قام ذلك علي عدة أدلة ثابتة باألوراق 

 تقطع بأن الزج باملتهمني وأخصهم املتهم اخلامس 

 يف هذا االتهام قد مت بناء علي أقوال صادرة من جمهولني

 وهذه األدلة علي النحو التايل 

  الدليل األول
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 وهو األمر الذي جيزم بأن ما سطره الضابط يف حترياته 

 أو سرده يف أقواله أمام النيابة العامة 
ـيس نتــاج تحــري جــدي أو االســتعانة بمصــادر  ســرية موثــوق فيهــا ، أو مــن ـل

أشـخاص معينـين ومعـروفين حـتـى تـتمكن النيابـة العاـمـة ، ومـن بعـدها محكـمـة 
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الموضوع الموقرة من استدعائهم ومناقشتهم ، أو بالقليل التأكد من عدم وجـود 

 .ضغينة أو خالفات بين هؤالء األشخاص المجهولون وبين المتهمون 

  مزاعم وأباطيل مساعية وهو ما جيعل ما قرره الضابط ما هي إال

 منقولة عن أشخاص جمهولون ال ميكن التعويل علي أقواهلم 
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"��X�"�N��h^אل�א ���)(�وא�����������"�������9א�#�����M�Vدد���������)�..�٣٨/٥٢ص(����M-�و��	א)-���

��������?;%�'���-�jم��R
�7א ���)(����������]W����X����->��و^���7��²��������i�..��������-������W^����@�	و��
��	ل�و!���@5*�	م�و�����gא)	�4	ق���@���א�?%-����������������@��@�-M�@	*5@�)�%Xא�..�����]W

�[�������א����������������4%��7א¡�	)���	�א)Rج���^��E�(�ihد�دא	
���gא)%��Wj@��+�م�و
����X��Vم����M�.�Fא�א

 املقصودين ابتداءا وأن خصوم املتهمني و.. السيما 

 )؟؟؟؟؟/  ، املدعو؟؟؟؟؟/ املدعو(من هذه الواقعة هما 

 من سكان الشارع حمل الواقعة مما يدعو للشك 
هم مصـدر الضـابط فـي معلوماتـه المجهولـة المصـدر والمفتقـرة للـدليل ..  وأهليهما بأنهما�

ـأن تـلـك المعلومــات مشــكوك ـفـي صــحته وـبـذلك .. أنـفـة اـلـذكر  ـا ـب ا وـفـي الـغـرض مــن يتأـكـد يقيـن

 .ٕتوصيلها للضابط وهو إلصاق االتهام الماثل بالمتهمين الحاليين وابعاد الشبهة عن خصومهما

 ومن ثم يتجلى ظاهرا 
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  الثاني الدليل 
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?�א�$�h�5��(�-و��#���G(א +�/�א�-�VP.ل��א ول���$�%��.0����א

 يأتي بعد كل ما تقدم ليقرر بأنه ال يعرف أيا من املتهمني 

 وليس له أية عالقة أو سابقة معرفه بهم بل أنه مل يسبق له مشاهدتهم
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  لثالثا الدليل 
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 وهو ما سرعان ما عدال عنه 
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بأنهمـــــا ال يعرفـــــان أيـــــا مـــــن األشـــــخاص األربعـــــة 

ـــم يســــبق لهـمـــا رؤـيـــتهم ،  المعروضــــين عليهـمـــا وـل
�.وأنهما يشاهداهم ألول مرة 
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 هذا  ومبواجهة النيابة العامة له بهذا التناقض والتضارب

 قرر صراحة 

لتحقيقـات بـتـاريخ ؟؟؟؟؟ قـد أـمـاله عليـه أـحـد بـأن مـا ـقـرره با�

وأنه في الحقيقة لم يشـاهد المـتهم األول أو ! السادة المحامين ؟
أيا من المتهمين اآلخرين سواء فـي العـرض الـذي جـري معـه وال 

 .في الواقعة ذاتها
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 يتضح .. ومن خالل هذه الدالئل املار ذكرها.. هذا 
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أن االتهامـات الـواردة بـأمر اإلحالـة قـد جـاءت مشـوبة بالفسـاد يف : الوجه الثالث 

حيث شابت االتهامات الواردة به عدة عيوب جوهريـة وقانونيـة .. االستدالل 

تستوجب علي حمكمة املوضـوع املـوقرة التصـدي هلـا بالتصـويب والتعـديل 

 ذلـك أن قيـد ووصـف والتصحيح ، وإعطاء الدعوى وصـفها احلـق والقـانوني ،

 النيابة العامة للواقعة غري نهائي بطبعه وال يلزم حمكمة املوضوع 

����������ن��j�;Zא)G?���#�א)5�@�#���אG�X1�د�����Oن��M��g��-�*[�#�����������������..�ذ)���2-����א
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 أن التي تقرر ب..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٠٠ادة وذلك إعماال لصريح نص امل
ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع ال تتقـي
 .الت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك االستدال

  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 بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

 ..........مر اإلحالة أو التكليف بالحضور بأ

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
ضــرب المجـنـي علـيـه الضــرب ـنـت المحكـمـة ـمـن تضــافر المتهـمـين عـلـي يمهـمـا ب
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الشـديد الـذي أدي إـلـي وفاتـه ، ومهـمـا تكـن األداة الـتـي اسـتعملت فـيـه هـي مـمـا 

 القتـل وثبوتهـا عنـد المتهمـين يستعمل في القتـل ، فإنـه ال بـد لهـا مـن ذكـر نيـة

وقت ارتكاب الجريمة ، وال يغني عن ذلك أن تكون المحكمة في أخر حكمها قـد 

وصفت الفعل الذي صدر من المتهمـين بأنـه قتـل عمـد ، مـادام أن البيـان الـذي 

ٕأوردته يصح أيضا أن يكون ضربا أفضي إلي موت ، واذ كان البـد مـن التفريـق 

ن تتناول قصد القتل استقالال وتقيم الـدليل علـي تـوافره بين األمرين كان عليها أ

 .عند المتهمين 

 )٢٠/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٤٦ لسنة ١٣٨ الطعن رقم(

 كما قضي أيضا بأن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

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

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

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

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

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  
أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا حالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بأمر اإل

أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 
ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديلــه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 ني السليم الوصف القانو

 )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(



 

 ١٥٩

 ملا كان ذلك 
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 ذلك أنه علي فرض صحة االتهامات املنسوبة للمتهمني 

 كالتايل ) عقال(فيجب أن يكون ترتيبها 
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 ملنطقي لالتهامات ذلك هو الرتتيب ا

 )بفرض صحتها أصال ونسبتها للمتهمني(

 أما الرتتيب الوارد بأمر اإلحالة جيزم بأن 
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 األمر الذي يستوجب علي عدالة حمكمة املوضوع التدخلوهو 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٣٤قد نصت املادة ف.. بداية
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 وباستقراء صريح هذا النص أنف الذكر .. هذا 
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  باقرتان جرمية القتل املذكورة وذلك حىت يتم تغليظ العقوبة

 اإلعدام إيل  العقوبة غيريجبرمية أخري مستقلة ومميزه عنها بت

 بدال من السجن املؤبد أو املشدد 
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كــل مــن قتــل نفســا عمــدا مــع ســبق اإلصــرار علــي ذلــك أو �
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 وهذا عني اخلطأ الذي شاب أمر اإلحالة 
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 وهذا اخلطأ يف تطبيق القانون 

������L��9و��	�7א)���+�و.+;���O�	���%(�QZ���%(א�#��]gT(�+�א)��#�א��*+����G?���O
	%��'�
א)���	�(�א)�8?��وذ)��2�X%>5�د�א){���א��Yد�.ذא�@��و
��6و�M	א��0�6�hوط�א���אن���������������

�..�Y��)�.X>��א�91א�(د��و�אX%>5�د�+���Gא��אن�.ذא�@��M�n<4	א��hא){���א
���A	>א	�א	8ط@

�ض�"���א&�9	 ������و0(���ن�"ن��2�ض�א	������ن���ن�א���!��ل�א	!�����Sو��'��د��������������

�ن�א	%���ع���9ل�א	وא�!� ،�����א	��ول�
��وא�����������������..���ض�א	��ط���وא	�طو�������D���X
وذ	�7


�و)�و���������������A	א�����Eون����0د���8ص��'��D"ن���D�	ط������>�"ن�א86�!�د�،�9	ل�א��	א� ��و�'�


�6و�אق��(
A�מ�	و�و�����،�Tو�	ل�و$ز��ق�א��	א� ��.�

 ذلك أن املستقر عليه أن 
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  مكررا من قانون العقوبات بأن٣٧٥وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 
عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد وارده في نص أخر ، يعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنة �

 أو بأيهـمـاكـل ـمـن قـام بنفـسـه أو بواسـطة الغـيـر باسـتعراض الـقـوة أو التلـويح ـبـالعنف أو التهديـد 

لك مالـه أو الحصـول كـذزوجـة أو احـد أصـوله أو فروعـه ، واستخدامه ضد المجني عليه أو مع 

رض السطوة عليـه أو إرغامـه علـي القيـام بعمـل أو حملـة فعلي منفعة منه أو التأثير في إرادته ل

عـلـي االمتـنـاع عـنـه أو لتعطـيـل تنفـيـذ الـقـوانين أو التـشـريعات أو مقاوـمـة الـسـلطات أو مـنـع تنفـيـذ 

قضائية واجبة التنفيذ ، أو تكـدير اآلمـن أو السـكينة العامـة أو األحكام أو األوامر أو اإلجراءات ال

سكينة أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سـالمته للخطـر أو إلحـاق الضـرر بشـيء مـن ممتلكاتـه 

 .أو مصالحه أو المساس بحرية الشخصية أو شرفة أو اعتباره 

ذا وقـع الفعـل مـن تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سـنوات إ 

شخصين فأكثر ، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمـل أيـة أسـلحة أو عصـي أو آالت أو 

أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أيـة مـواد أخـري ضـارة ، أو إذا 

 . وقع الفعل علي أنثي ، أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة 

يقضي في جميع األحـوال بوضـع المحكـوم عليـه تحـت مراقبـة الشـرطة مـدة مسـاوية لمـدة  

 . العقوبة المحكوم بها 

 مكررا ٣٧٥دة اكما نصت امل
ً

  -:علي أن ) أ(
ضاعف كل من الحدين األدنى واألقصى للعقوبة المقررة ألية جنحـة أخـري تقـع بنـاء علـي  

ســابقة ، ويرـفـع الـحـد األقصــى لعـقـوبتي الســجن ارتـكـاب الجريـمـة المنصــوص عليـهـا ـفـي الـمـادة ال

والسجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضـي 

 ـمـن ـقـانون العقوـبـات بـنـاء عـلـي ارتـكـاب الجريـمـة ٢٣٦إـلـي ـمـوت المنصــوص عليـهـا ـفـي الـمـادة 

صــرار أو ترصــد تكــون العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة ، فــإذا كانــت مســبوقة بإ

 .السجن المؤبد أو المشدد 

 مكـررا  أو ٣٧٥وتكون العقوبة اإلعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليهـا فـي المـادة  

اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة األولـي مـن المـادة 

 .  من قانون العقوبات ٢٣٤

 ع األحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة يقضي في جمي 
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 . مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات 

 تضاربت ن النيابة العامة قد أتضح  يمن خالل هذين النصني

 مع نفسها حينما مجعت بني القول بارتكاب املتهمني جلرمية

 عراض القوة واستخدام العنف ، وبني ما نسبته هلم مناست

 ذلك أن استعراض القوة يعني .. جرمية قتل 
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 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص فقد أفردت حمكمة النقض له

 ة من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه مساحة ليست قليل

 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 وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد لمجني عليـه عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل ا

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن  -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 د حتما ال يفي

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

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

ٕلمجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل المتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي ا
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 القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

 وهذا العنصـر ذو إزهاق روح المجني عليهمن 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  سـوي الحـديث دكان ما أورده الحكم ال يغي

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيـد حتمـا إطالق النار صوب المجنـي عليـه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي  تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي ال
إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 
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 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

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

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

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕيعته واصابة المجني عليه في مقتل بطب

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 ملا كان ذلك
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�!.*?-�.ذא�@��6א ��Z؟وא)';	/�)*S��(�+*(�א¡¨�+

 وإذا كان كل الغرض هو فرض السيطرة والسطوة

 فال جمال للقول بوجود نية إزهاق الروح

9ق�א	�'�#��	����$	�#�و������������������������S�!	وא��8دאמ�א��و�	و�"د?�א��!�אض�א	>��ن��..�9X��

������
א	و�S0א	90��U		وא�! �����!د�Zא	���Dא	�(�#�$	#�א	�و)�و	�س�א	��ل�א	!�د�
������ط	

�.�ن��0د��8ص�

 وحيث أنه من خالل ظروف الدعوى.. ملا كان ذلك 

 يتأكد يقينا .. ومالبساتها 


Rم���?G���jن�..��ن�=���Nא)	א�5#�و���Eא)%��8��6،�وX�>��@�QW^אb$��� و�אق��
�/�
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�،�6	@�)(.�)Dh��k�=�)(.�)�%Gن�����	�%��EF(وא�{G5(אم�א�U%X/�وא	�5%אض�א)�Xא�و

  من قانون العقوبات التي تقرر بأن ٢٣٦/١ينطبق عليه نص املادة 
لم يقصد من ذلك كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضاره ، و

قتال ولكنه أفضي إلي الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثالث 

سنوات إلي سبع ، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن 

 . المشدد أو السجن 

 السيما وأن

����������������	��$�%�א)���Wא��د�cFb�Eא�����n<4�x@���8%��#ن�א)�k�Dא)�EFو��i@��א
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����.�ن��%	�5
 )٢٠/١١/١٩٣٣ ق جلسة ٣نة  لس٢٠٥٨الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
بـفــرض (يتضـــح أن النياـبــة العاـمــة أخـطــأت حينـمــا وصـــفت األـقــوال المنســـوبة للمتهـمــين  

ذلـك أن الثاـبـت بـاألوراق أن الواقـعـة ال تعـدو أن تـكـون .. بأنـهـا تمثـل جريـمـة قتـل عـمـد ) صـحتها

بة المجنـي عليـه التـي أدت مشاجرة تبادل طرفيهـا إطـالق األعيـرة وقـد نـتج عـن ذلـك عرضـا إصـا

إلي موته ، وهو ما يستوجب تدخل الهيئة المـوقرة لتعـديل االتهامـات المسـندة ) بغير قصد القتل(

 .ونسبة واقعة القتل إلي فاعلها فقط إذا تم تحديده) .. وعلي األخص المتهم الماثل(للمتهمين 
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 حيث قضت حمكمة النقض املوقرة بأن 
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 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥رقم عن طال(
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 ملا كان ذلك 
ك أن الواقعة ال تعدو أن تكون مشـاجرة دارت بـين طـرفين حيث ثبت بما ال يدع مجاال للش 

وقــد تبــادل الطــرفين إطــالق األعيــرة .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / أحــدهما المتهمــين وثانيهمــا المــدعوان 

وهـو األمـر الـذي .. النارية ، وأنه قد ثبت انتفاء نية القتل وأن إصـابات المجنـي علـيهم عرضـية 

بأنها شـروع .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ / وصف إصابة المجني عليهما يؤكد يقينا خطأ النيابة في القول ب

 .في قتل 

 أضف إيل ذلك
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 وهو األمر الذي يبطل أمر اإلحالة يف هذا الصدد 

 مبا يستوجب تدخل اهليئة املوقرة حنو تعديل وتصويب 

 خطأ النيابة واستبعاد وصف الشروع يف القتل عنهما 

 السيما وأن ذلك سيكون له أبلغ األثر 
انه تغيير وجه الرأي في النـزاع برمتـه في نفي عنصر االقتران المغلظ للعقوبة ، بما من ش�

 .، ويسلس إلي القضاء ببراءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه 

فإنه ال يتصور عقـال أو منطقـا أن جيمـع .. وترتيبا علي مجلة ما تقدم : الوجه الرابع 

ذلـك انـه علـي .. بني املتهمني سالفوا الذكر مثة اتفاق علي قتل اMني عليه 

؟؟؟؟؟ ، / املدعو(فع لدي املتهم اخلامس حنو ارتكاب الواقعة حيال فرض وجود دا

فال يتصور حتقق الدافع حنو اMني عليه الذي أصيب عرضـا دومنـا مثـة ) ؟؟؟؟؟

 قصد 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
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 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
 الطـاعنين األول ثبـوت اتفـاقفي بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا  قصرت المحكمة اإذ

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
مســئولية  وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق ب واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال  نيالطاعن الثا
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ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 
إال أن دالل بهـا عليـهـا كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســت

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

ي ارتكابهـا وكـان ذلـك  وتـوارد خـواطرهم علـال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينأورده الحكم 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

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 –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )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 (

 كذلك قضي بأن و
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـة المفــاهيم القانونيــة والقضــائية   ـق جمـل ـي أوراق االتهــام الماثــل ، وبتطبـي ـان عـل أنفــة البـي

يتضح أنـه ولـئن كـان االشـتراك فـي جريمـة غالبـا مـا يـتم بـدون ثمـة مظـاهر محسوسـة ، إال أنـه 

تكشـف عـن وجـود اشـتراك بـأي صـورة مـن صـور االشـتراك ينبغي أن تكون هناك شـواهد ودالئـل 

ومـن ثـم يجـب اسـتخالص .. وأن ترشـح هـذه الـدالئل وجـودة ) التحريض ، االتفـاق ، المسـاعدة(
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 .واستظهار هذه الشواهد بما ال يتنافر مع العقل والمنطق 

 ملا كان ذلك 

���م�א�����������������D%��Q�4و�%;>?��M����-����m������g*#�א�L��L���$?#�א)>?��ن�+*�(��و�אق�א
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 وحىت مع الفرض اجلديل بصحة الرواية 

 الواردة علي لسان املتهم الثالث 

�������و
��ن�א	��د�وאن��������������������S>�8�7ن��������،��؟؟؟؟؟/�ن�"ن�א	�����ن�א	��A#�وא	��8س�

�	�#�א	����מ���"�8�ط�وش�"
Xط<ق�����������?���)�؟؟؟؟؟/��د�وא	(��מ��	#�"A���ذא�א	�����S>8..��؟؟؟؟؟

������������������������ن�$ط<�>����،����	��D�0�	�
א	��8س�،�א�6��א	ذ?�'!	�������و�Zא������מ����������6���מ�

���	��?��������. 

 ومع التأكيد علي إنكار هذه الواقعة .. هذا 

 إال أنه بفرض صحتها فإن املتهمان الثاني واخلامس 

 إذا عقدا النية 

�[����(؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�/�*(�אF�1אh�7]�-��g	ن������א��+	אن���+�?(.����Y�و)�?����q)�א
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���[��+*�)א�gM��kא�Q5L(و��?��א)S?%G#�א%��	�א @��א)�����E��(����8%����EF..�אh
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 أضف إيل ما تقدم 

فإنه في ظل ثبوت زور وبهتان جملة أقوال شهود اإلثبات ، وفي ظل أن 
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رواياتهم للواقعة جاءت نقال عن أشخاص آخرين مجهولين لم يدلوا بأقوالهم 

أمام النيابة العامة ولن تستطيع عدالة المحكمة الموقرة استدعائهم لتجهيلهم 

إن األوراق تكون قد خلت تماما من بيان كيفية مساهمة المتهم الماثل في ف.. 

هذه الواقعة المزعومة ؟؟ وما هي األفعال المنسوبة له والتي ترشح الشتراكه 

 .فيها ؟؟

 وذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
�������@ل�$�������ن�8ط�����א	%��08#�،�و�	��#�א	�9��� �"ن���� א��06ل����#�א	�����ون�"ن�א&�����ن
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���ن�8ط� �
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 )١٣/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٢٩ ق لسنة ٥٣م الطعن رق(
 )٧/٣/١٩٥٦ ق جلسة ٣ لسنة ٤٨الطعن رقم (

 فإزاء مجلة ما تقدم 

 ������E���G(א���א)5?����*;@��U0א��������	���DM����6�<41د�א	��8D(�����א��ن�0
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 السيما أن الثابت 
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 )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 
 )٢٠/١١/١٩٧٠ق جلسة  ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (

 ويف مقام أخر قضت بأن 
عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد 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  القـانون ال يرتب في صحيحالتوافق 
ـم يجعــل كــال مــنهم مســئوال عــن نتيجــة فعلــه المــادي الــذي ارتكبــه  وكــان 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 ويورد مؤداه علي

قعـة كمـا المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الوا

 .صار إثباتها بالحكم
 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (
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ومـا سـطره يف  .. ؟؟؟؟؟/ بطالن الـدليل املسـتمد مـن أقـوال الضـابط : الوجه اخلامس 

ذلـك أنهـا عـالوة علـي اسـتنادها علـي أقـوال .. احملضر الـذي أمسـاه حتريـات 

ءت معيبة بالعديد من العيـوب فإنها جا) كما أسلفنا القول(أشخاص جمهولون 

األخرى التي تنال منها واليقدح يف ذلك حماولة الضابط إصالح هذه العيوب يف 

 .أقواله بعد تسعة أشهر من الواقعة 

 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

إال قرينة وال ترقي إلي مرتبة الدليل ، فهـي ال تعـدو أن 

بها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة تـكـون مجــرد رأي لصــاح

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

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

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

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

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

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

 كما قضت بأن 
ٕوان ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة  

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

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

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

 وكذا فإن املستقر عليه 
أن يلزم أن يكـون اسـتخالص الحكـم للـدليل المسـتمد منهـا سـائغا وال يتجـافى مـع المنطـق  
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غني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا وال ي .. والقانون
 أو ببراءتـه أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمهو مقـرر 

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

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

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

 )٢٢/١١/٢٠١٢ة  ق جلس٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض 
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 )٩/٤/١٩٨٥ ق جلسة ٣٦ لسنة ٥٥٥الطعن رقم (
 )٤/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٠٠٨الطعن رقم (
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض 
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 ومما تقدم مجيعه يتجلى ظاهرا مدي ما شاب حمضر ..هذا 

التحريات مـن ضـعف وهـوان وجتهيـل حبيـث يعجـز عدالـة 

احملكمة عن مراقبة صحة الدليل املستمد منه وتقدير كفايته 

�إلثبات أي اتهام حيال املتهم املاثل 
م أمــا.. ؟؟؟؟؟ / فــإن أقــوال الضــابط مجــري التحريــات .. وعــالوة علــي مجملــة مــا تقــدم �

لــم تــأت أحســن حــاال مــن ) أي بعــد الواقعــة بأربعــة أشــهر كاملــة(النيابــة العامــة بتــاريخ ؟؟؟؟؟ 

 ومنها ما يلي .. بل شابها العديد من أوجه العوار والمآخذ ) أنفة الذكر(تحرياته المزعومة 
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  ؟؟؟؟؟/ فقد حضر الضابط.. وبالفعل 

  ؟؟؟؟؟إيل النيابة العامة بتاريخ 
�������������� �!�)����	�� ��9ول�א	وא��9���Bא�'X
��מ����@
����)%�����Aמ�
�د"���ن�8<	�����������..�و
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�ل����������������..	מ���ن�����ج���9�?���������
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���������..�א	�������ن��	����מ�� وذ	���7א��������	�	��� �א	��8�����)�وא����א����)�א	�E��� �א	���#

�.���د	�ل�،�و���و'د�	����0د��
�6و�אق�����د

 وقد ظلت عيوب حترياته كما هي 

 مل يتغري منها شيء فقد عجز عن التوصل 

��������Q]+�Qو���Xو�#G�)XÁ*�#8א�R+	م�א�U%Xא@�����א)	א�]W�،�#5���RS++���?�ن�@
�����E���8%(א�	����-hא�����א����+�V��Dh�،��]�%������	ل�)���]W�����R+$(،�و����Q.��@��#�������@����א

%��������M-�א�^��Z#�؟؟؟؟؟�����������(�[���א?(.�6��0��x(א�/�
�Y�و��)�و�$�א);���א)|��(���א
�و���>��؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟�/��jY��-L0�nG<���;Gن��hد�Eא);���א ول�

ماهـيـة أـسـماؤهما الصــحيحة ، أو ـسـن ومهـنـة ومـحـل إقاـمـة أـيـا منهـمـا ، فضــال 

كمـا لـم يقـم ..  عدمهعن سكوته عن بيان ما إذا كانا يحمالن أسلحة نارية من

مـن وجـود ) بفـرض صـحتها(بالتحري عن الواقعة التي قـرر بهـا المـتهم الثالـث 

 ).سابق علي هذه الواقعة(خالف بين هذين الشخصين وبين بعض المتهمين 

  ؟؟؟؟؟/ كما مل يقم بالتحري عن قيام املدعو

 بإطالق عيار ناري خرطوش أصاب به املتهم اخلامس

#�א)�א�W�#G����nدא�وא�%��@���@���
��א�7א+%��א�X�7�)}�א)���WF+*�(���������وא)j��$+Rن�א)	א����5
���q@�א��$�%����@���������Oو��5?���،������������������..א?(.��Y����-����Fא�و��!$�
	���#���cFא)	א��#5.

و���8��Ve��YG@�Q�و)��#����M	��j��;Z��Oو+?��	����k���M-�و��	א)��-�א)'�����#�!����+����¯�¦�?���#��
������و�}%Xط��-�א	G����א)	א���#5!$���-�א?h���?(���2Y(א�i;.�
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 وبرغم مجلة العيوب واملأخذ وأوجه العوار .. هذا 

 إال أنه يستقي منها .. التي شابت التحريات وأقوال جمريها 

إقرار الضابط صـراحة بـأن أيـا مـن المتهمـين لـم يكـن ينتـوى �

ـــتال أو إزهــــاق روح  ـــف .. ـق ـــب والتخوـي ـــل غرضــــهم الترهـي وأن ـك
صـي اإليـذاء فقـط ، ومـن ثـم فلـم يـزد وبحد أق.. وفرض السيطرة 

هــدف المتهمــين ممــا نســب إلــيهم عــن حــد التخويــف والترهيــب 

وهو ما يجزم يقينا بانتفاء نية القتل علي نحـو سـلف .. واإليذاء 

 .بيانه سابقا 
 وقد استقرت حمكمة النقض علي أن 

ـيكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة  تتكــون ه ومنهــا مجتمـع
تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعد بحيث إذا سـقط أحـداها عقيدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي أنــه يكمــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة  ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا ووازـنـت لثـبـوت الـتـي ـقـام عليهــا االتهــام 

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 كما قضي بأن 
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 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢عن رقم الط(

 ،  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(بـطـالن اـلـدليل املـسـتمد ـمـن أـقـوال ـشـهود اإلثـبـات : الوـجـه الـسـادس 

فضال عـن ..  ، وذلك ألنها مستقاة من أشخاص جمهولون كما أوردنا سلفا ؟؟؟؟؟و

 تصلح سـندا هلـذا االتهـام إضـافة إيل ثبـوت زور أن كافة أقوال هؤالء الشهود ال

 .إبراهيم لطفي بإقراره أمام النيابة العامة / وبهتان أقوال املدعو

فاملستقر عليه يف خصوص شهادة الشـهود وأثرهـا يف القضـاء اجلنـائي .. بداءة 

 .من قضاء حمكمة النقض أنه 
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 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 وأيضا من أحكام النقض أن 
ـائع الث  ـي الوـق ـي المحكمــة أال تبـنـي حكمهــا إال عـل ـدعوى األصــل أـنـه يتـعـين عـل ابـتـة ـفـي اـل

وـلــيس لـهــا أن تـقــيم قضـــاءها عـلــي أـمــور ال ـســند لـهــا ـمــن األوراق ، ـفــإن الحـكــم إذ أورد ـلــدي 

تحصيله لواقعة الدعوى وسرده أقوال الطـاعنين الثـاني والثالـث وفـي سـياق اسـتدالله علـي تـوافر 

ـنـه يـكـون نـيـة القـتـل ـلـدي الـطـاعن األول أـمـرا ال أصــل ـلـه ـفـي األوراق واتـخـذه عـمـادا لقضــائه ، فإ

معيبا بالخطأ في اإلسناد وال يرفع هذا العـوار مـا أورده الحكـم مـن أدلـة أخـري ، إذ أن األدلـة فـي 

المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو اسـتبعد 

ليـه ، لمـا كـان مـا تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطـل فـي الـرأي التـي انتهـت إ

 .تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 



 

 ١٨٤

 )٢٢/١١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

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

لذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأنه لم يحضر الحادث اقد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

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

قوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت و

 .معيبا 

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

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

 ملا كان ذلك
علـي أوراق االتهـام الماثـل ، وبـدون مسـاس جملة المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر وتطبيق  

يتضح أن جميع روايات الشهود سـالفي الـذكر .. بسلطة عدالة المحكمة في تقدير أقوال الشهود 

 ال تحمل ما يمكن التعويل عليه كدليل إلثبات هذا االتهام في حق المتهم الماثل وذلك أن الثابت 
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  ثانيا ثبت كما 
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 ثالثا ثبت عما ضالف 
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  رابعا ثبت وقد 
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ره فــي عمــوم ال توجــد بــه ثمــة إصــابات ظــاه

 .جسده
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  خامسا ثبت وأيضا 
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  عندما عرضت النيابة العامة ؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 

 املتهم األول مع آخرين علي هذا الشاهد 
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 فهل جيوز بعد ذلك مجيعه اختاذ هذا الشخص 

 شاهدا إلثبات هذا االتهام 
و�ن�'�	 ������دמ�����E�#9�א�"ن�'�	 �"�وאل�א	%�ود�2����0	9 ���ن�������������..�	����ن�ذ	�����7


�)��ذא�א����מ�9��ل�"����ن�א	������ن������������A$�#	����
و��و�������..�א	��9� �א	�و�و�� �	<��د�ل�

��ن�"�وא	�מ�א	��������א
��دאBא���ن��8O��ن��'��و	�ن�و	��س���ن������������������
طل�"?�د	�ل��د�����د����


��و)�
�����ن�"���وאل�א	%����د�Aن����؟؟؟؟؟�����9د��	��#�א	���9و�/��	��מ�و�F��� ����ن�א	%���ود�،�����<�

�����
�.א	���دמ�

بطالن الدليل املستمد من تقرير الطب الشرعي وذلك ألنه ليس فيه : الوجه السابع 

 ، فضال عن تناقضه مع األدلة القولية ثبت هذا االتهام حيال شخص بعينهيما 

والتقارير املبدئية ، وهو ما جيعله جديرا بعدم التعويل عليـه يف حـق املـتهم 

 .املاثل 
ال تعـد دليـل إدانـة فـي خصـوص  أن التقارير الطبية فالمستقر عليه فقها وقضاءا.. بداءة 

 .ن دليل حدوث إصابة ما بل ال تعدو هذه التقارير إال أن تكونسبة اإلصابة إلي شخص معين 

 وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض بقوهلا 

ـة مقــرر مــن أنال  ـيال  التقــارير الطبـي ـنهض دـل ًفــي ذاتهــا ال ـت
  .على نسبة االتهام إلى المتهم

  )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٧٥٣٣الطعن ( 

 وكذا 
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  )٤/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٠١٢ الطعن(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـه البـيـان يتضــح أن تقرـيـر الـطـب الشــرعي الخــاص  

 :تيجة مفادها كالتالي قد جاء ن.. ؟؟؟؟؟ / بفحص جثمان المجني عليه 
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  فحسب هذا ليس 

بل أن الثابت أيضا أن هناك تناقض واضح مـا بـين الـدليل القـولى المتمثـل فـي 

ـمــع اـلــدليل .. ؟؟؟؟؟ / وأـقــوال الـمــدعو) نـجــل المـتــوفى(؟؟؟؟؟ / أـقــوال الـمــدعو

 .الفني المتمثل في تقرير الطب الشرعي 
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 ومن خالل هذا التقرير 

قـد أشـار إلـي وجـود كدمـه بفـروه الـرأس واشـتباه يتضح أنـه �

 .كسر ونزيف داخل المخ 
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 ورغم ذلك مجيعه يأتي تقرير الطب الشرعي ليتناقض 

 ) ١( مجيعه حينما أورد البند رابعا الفقرة رقم مع ذلك

 ما هو نصه ) ٢(اخلاص بالرأس بالصفحة رقم 
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األدلـة الفنيـة والقوليـة ، بمـا يهـدر داللـه كالهمـا ويؤكـد يتكشف التنـاقض مـا بـين .. ومن هنا  
وعلي األخص يهدم الدليل المسـتمد مـن .. أن لصحيح الواقعة تصور مغاير تماما لما ورد باألوراق 

 .تقرير الطب الشرعي 

 وكانت أحكام حمكمة النقض املوقرة .. كان ما تقدم ملا 

 تواترت علي أن 
تتكــون ومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة 
تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعد بحيث إذا سـقط أحـداها عقيدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ت إليه المحكمة الدليل الباطل في الرأي الذي انته
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة   إلـيـه فــي ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئنصــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي فرجحــت دـفـاع الـمـتهم أو داخلتـهـا لثـبـوت الـتـي ـقـام عليهــا االتهــام 

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 قضي أيضا بأن و
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 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢عن رقم الط(

 ض أنوكذلك فإن املستقر عليه يف قضاء النق
ا كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين علي الواقع الذي لم

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 

المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 

خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان والتي 

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

التشريحية ، ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما 

ة يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسند

إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي 

ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه وال 

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

عليه بعد تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني 

اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، 

ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق 

القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وال يصح أن يؤسس حكمه علي 

يدتها ٕرأي غيره ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عق

علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت 

مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 

معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر 

لتحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ا

ال علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد 

تعيب بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يبطله ، وال يعصم 

 الحكم من هذا البطالن أن يكون قد عول في اإلدانة علي ما ورد بتقرير

الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها ال 
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ٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، واذ كانت تصح كدليل يؤيد 

أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسية علي التحريات وحدها وهي ال تصلح 

 .دليال منفردا في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه 

 )٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٧٥٣٣الطعن رقم (

بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال املـتهم الثالـث يف ذات القضـية : الوجه الثامن 

الراهنة ، ذلك أن أقـوال مـتهم علـي مـتهم أخـر ال تعتـرب شـهادة بـاملعني 

جيوز مساع أقوال املتهم علي أخر إال إذا انقشع عنه االتهـام الدقيق ، لذلك فال 

نهائيا ، وهو ما مل يتحقق بشأن املتهم الثالث مبا يهدر أي دليل قد يسـتمد 

 .من أقواله حيال املتهم الراهن 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
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 )١٨/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٣١٩٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل يتضـح أن المـتهم وبتطبيق ج

ولـم تسـفر عنهـا .. لـم يقـل بهـا ثمـة شـخص غيـره .. الثالث قد أدلي بـأقوال أمـام النيابـة العامـة 

اشتملت علي مـزاعم وادعـاءات باطلـة ال سـند لهـا وال دليـل عليهـا فـي .. تحريات المباحث ذاتها 

ـة .. الحــالي حــق المــتهم  ـه بإنكــار وجــوده ـفـي الواقعــة الراهـن فبعــد أن اســتهل هــذا المــتهم ألقواـل

 .بل أنه لم يكن متواجدا بمكانها أصال .. وانتفاء علمه بأي شيء عنها 

 إال أنه عاد فجأة وبال أي أسباب واضحة
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 م تكلف النيابة العامة نفسها لف
ـاء اســتدعاء المــدعوان � ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ والتحقـيـق معهمــا واســتجوابتهما حــول مــزاعم / عـن

كما أنهـا لـم تكلـف المباحـث نحـو التحـري عـن تلـك الواقعـة المزعومـة ، .. وأباطيل المتهم الثالث 

وبـال تحقيـق ) كما هي(بل اتخذت منها .. متهمين بهذه الواقعة كما أن النيابة لم تواجه أيا من ال

 .وفحص وتمحيص سندا إلقامة االتهام الراهن حيال المتهم الحالي وباقي المتهمين

 رغم أن أقوال متهم علي أخر 
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عدم وجود مثة دليل مادي أو فني يشري إيل إحراز املتهم املاثل لثمة : الوجه التاسع 

وذلـك لعـدم ضـبط " ة خرطـوشبندقي" أو " فرد خرطوش" أسلحة سواء كانت 

كما مل يتم ضبط مثة أسلحة مبسكنه أو يف مكان حتت سيطرته ، .. هذا املتهم 

حيث ال يكفي قول بعض الشهود بإحراز املـتهم لسـالح ، وهـذا فضـال عـن أن 

.. مجيع الشهود أقروا بعدم معرفتهم باملتهم شخصيا ومل يسبق هلم رؤيته 

أو أنـه كـان متواجـدا بالواقعـة يف األصـل ، فكيف علموا بأنه كان حيمل سالحا 

وحيث أن حتريات املباحث منقولة عن هؤالء الشهود فإنها تعـد دليـل سـاقط 

 .حيال املتهم 

 أشرنا سلفا 
أن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ، والمالذ األخير لتحقيق دفـاع 
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ن إجـراءات ، وأن المتهم ، فيجوز له أن يطلب إليها استكمال ما فات النيابة م

ٕعلـي المحكمـة أن تسـتدرك أي نقـص أو خطـأ ، واال كـان حكمهـا معيبـا ، وـهـو 

ذـلـك أن الطــاعن ـقـد تمســك أـمـام النياـبـة بأـنـه يستشــهد بالســيد .. ـمـا ـقـد ـكـان 

ـس الشــعب المــذكور ، وأنــ ـذي تــدخل لتســليم الطــاعن والمــتهم عضــو مجـل ه اـل

 اهتماـمـا وـلـم تحـقـق فـيـه ، الـثـاني إـلـي المباحــث ، بـيـد أن النياـبـة ـلـم تـعـر ذـلـك

وحيث أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بذلك أمام محكمـة الموضـوع بمـا كـان 

يستوجب عليها قانونا استكمال ما فات النيابة من إجراءات التحقيق ، إال أنهـا 

لم تقم بذلك ، بل أنها لم تورد ما تمسك به الطاعن في مدونات حكمها ، وهـو 

�. مستوجبا نقضه ما يجعل هذا الحكم معيبا

 )٣/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٩٠٤عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
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  كله وذلك 
إعماال لما هو مقرر من أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي التحقيقـات التـي تجريهـا ��

المحكمة في الجلسة ويسمع فيها القاضي الشهود ، حيث أن التفرس فـي حالـة الشـاهد النفسـية 

لـي تقريـر أقوالـه حـق قـدرها ، والحتمـال أن وقت أداء الشهادة أو اضطرابه ممـا يعـين القاضـي ع

 .تجئ الشهادة التي يسمعها القاضي ألول مرة بما يقنعه بغير ما اقتنع به قبل سماعه 
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 )٢/١٠/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٠٥الطعن رقم (

 وبالتايل 
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 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦  لسنة٤٠٧١الطعن رقم (

 وذلك ألن 

تحقـيـق األدـلـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ـهـو واـجـب المحكـمـة ـفـي  
المقام األول واجب علـي المحكمـة تحقيـق الـدليل مـا دام تحقيقـه 

ممكنا، وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هـذا الـدليل ألن 
تحقـيـق أدـلـة اإلداـنـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ال يصــح أن يـكـون رـهـن 

 .يئة المتهم أو المدافع عنه مش
 )٢٥/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٣٥ لسنة ٨٢١الطعن رقم (

 فالتحقيقات األولية 
�"ن���Fس�א	9מ��� ���
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 )٣٥ ص ٤ مجموعة عمر ج ١/١/١٩٣٣نقض (

 ذلك أن 

 هي المالذ األخيـر الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق المحكمة 

الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيده في ذلك بأي 

 .قيد ، وال يصح أن يكون ذلك رهن مشيئة المتهم أو مدافعه



 

 ١٩٥

 )٢٣/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٥١٧الطعن رقم (
 )٩/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٣٨الطعن رقم (

  مجيعه متقد عما فضال هذا 
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 املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة بأن .. ذلك أن 
ـه دان   ـة العاـمـة تنعــي عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـن المطـعـون ضــده ومــن حـيـث أن النياـب

" بندقيـة آليـة " ٕواحـراز سـالح نـاري مششـخن .. بجريمتي السرقة بـاإلكراه الـذي تـرك أثـر جـروح 

مما ال يجوز التـرخيص بهـا ، خـالف القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـه ذلـك بـأن الحكـم أعمـل فـي حـق 

 عقوـبـات إال أـنـه ـلـم يـنـزل علـيـه عقوـبـة الجريـمـة ٣٢المطـعـون ضــده ـمـا يقضــي ـبـه ـنـص الـمـادة 

شد وهي عقوبة إحراز السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة األ

 فـي ١٩٥٤ لسـنة ٣٩٤الملحـق بالقـانون ) ٢(النارية غيـر المششـخنة الـواردة فـي الجـدول رقـم 

ـشــأن األـســلحة واـلــذخائر وـهــي األـســلحة ذات الماـســورة المصـــقولة ـمــن اـلــداخل وـبــين األـســلحة 

وـهـو ـمـا ـكـان ماـسـورة الســالح مصــقولة ـمـن اـلـداخل أم ) ٣( ـفـي الـجـدول رـقـم المشـشـخنة اـلـواردة

مششــخنه دون اعتبــار لنــوع الســالح وهــي مســألة فنيــة بحتــه تقتضــي فحــص ماســورة الســالح 

بواسطة احد المختصين فنيا حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجـب التطبيـق ، فـال يكفـي 

ده كـان يحمـل بندقيـة آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة أو في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعـون ضـ

ضبط مظروف فارغ مما يستخدم علي هذه البنادق ، ولما كان الحكم قد دان المطعون ضده رغـم 

أن الثابت باألوراق أن السالح المستخدم في الجريمـة لـم يضـبط ولـم يجـر فحصـه ولـم يثبـت أنـه 

مطعـون فيـه يكـون خـالف القـانون وأخطـأ فـي من البنادق اآلليـة أو أنهـا مششـحنة فـإن الحكـم ال

 .تطبيقه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (
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 ونفاذا جلملة ما تقدم
وبطـــالن كاـفــة األدـلــة .. يضـــحي ظـــاهرا عـــدم قـيــام ثمـــة دلـيــل ـبــاألوراق حـيــال المـــتهم الماـثــل �

 لـه طلـب البـراءة ممـا هـو المستمدة من قائمة أدلة الثبوت وغيرها مما أسفرت عنه األوراق ممـا يحـق
�مسند إليه 

��	��B��
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 يلتمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم
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 وكيل المتهم            
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 محـررات ألحـدي اشتركوا وأخر مجهول بطريق التحريض واالتفاق والمسـاعدة فـي تزويـر -١
 مالـكـي ؟؟؟؟؟الخاصـة بالسـيارة رقـم  ) ؟؟؟؟؟(الشـركات المسـاهمة وهـي شـهادة الملكيـة رقـم 

 مالكـي والمنسـوب ؟؟؟؟؟ بالسـيارة رقـم والمبايعـة الخاصـة ؟؟؟؟؟دورها لشركة والمنسوب ص
كــي والمنســوب صــدورها لشــركة مالبالســيارة رـقـم والمبايـعـة الخاصــة  ؟؟؟؟؟صــدورها لشــركة 

 فقام ذلك المجهـول بأن اتفقوا علي ذلك وعضدوه وساعدوه بإمداده بالبيانات الالزمـة ؟؟؟؟؟
 ووقـع عليهـا بتوقيعـات نسـبها بأن حـرر بياناتهـا آليـانهـا باصطناعها علي غرار الصحيح م

زورا للمختصـــين بتـلــك الجهـــة ومهرهـــا ببصـــمه خـــاتم مقـلــدة نســـبها زورا ـلــذات الجهـــة فتمـــت 
 .الجريمة بناء علي ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

 محـررات ألحـدي الشــركات تزوـيـراشـتركوا وأـخـر مجهـول بطرـيـق االتفـاق والمـسـاعدة فـي  -٢
 مالكـي والصـادرة ؟؟؟؟؟ الخاصـة بالسـيارة رقـم )؟؟؟؟؟( رقـم شـهادة الملكيـةالمساهمة وهي 

وشـهادة  ؟؟؟؟؟ الصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ والمبايعـة الخاصـة بالسـيارة رقـم ؟؟؟؟؟من شركة 

ـم والم ؟؟؟؟؟ الصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟ الخاصــة بالســيارة رقــم ؟؟؟؟؟الملكـيـة رـقـم  بايـعـة رـق



 

 ١٩٩

  ؟؟؟؟؟والمبايعــة رقــم ؟؟؟؟؟ نقــل والصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟ الخاصــة بالســيارة رقــم ؟؟؟؟؟

ـة  للتجــارة ؟؟؟؟؟ مالكــي والصــادرة مــن شــركة ؟؟؟؟؟والخاصــة بالســيارة رقــم  وشــهادة الملكـي

بـأن اتفقـوا مـعـه  ؟؟؟؟؟ مالكـي الصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ الخاصـة بالسـيارة رقـم ؟؟؟؟؟رقـم 

فـقـام ذـلـك المجـهـول بمـحـو بـعـض حرضــوه وســاعدوه بإمــداده بالبياـنـات الالزمــة  وعـلـي ذـلـك

 ببصـمه ٣؟؟؟؟؟ علـي غيـر الحقيقـة ومهـر المبايعـة رقـم ٕبياناتها آليا واضـافة بيانـات أخـري
 .خاتم مقلدة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة 

 فـي تزويـر محـرر عرفـي هـو دةاشتركوا وأخر مجهول بطريق التحريض واالتفاق والمساع -٣
 بأن اتفقوا مـع ؟؟؟؟؟ مالكي المنسوب صدورها لشركة ؟؟؟؟؟ بالسيارة رقم المبايعة الخاصة

ـك المجهــول باصــطناعها علــي ذلــك وحرضــوه وســاعدوه بإمــداده بالبيانــات الالزمــة  فقــام ذـل

ـي غــرار الصــحيح منهــا بــأن حــرر بياناتهــا آليــا ووقــع عليهــا بتوقيعــات نســبها زورا  عـل

 ومهرها ببصمه خـاتم مقلـدة نسـبها زورا لـذات الجهـة فتمـت الجريمـة للمختصين بتلك الجهة
 .بناء علي ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

 محـرر عرفـي هـو اشتركوا وأخر مجهول بطريق التحريض واالتفاق والمساعدة في تزويـر -٤
والمبايـعـــة  ؟؟؟؟؟ مالـكـــي والصــــادرة ـمـــن الشــــركة ؟؟؟؟؟  رـقـــمالمبايـعـــة الخاصــــة بالـســـيارة

 بالسـيارة والمبايعـة الخاصـة ؟؟؟؟؟ مالكـي والصـادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟ بالسيارة رقم الخاصة
 بـأن اتفقـوا معـه علـي ذلـك وحرضـوه وسـاعدوه ؟؟؟؟؟ مالكي والصادرة مـن شـركة ؟؟؟؟؟رقم 

ٕض بياناتـهـا آلـيـا واضــافة بياـنـات فـقـام ذـلـك المجـهـول بمـحـو بـعـبإمــداده بالبياـنـات الالزمــة 

أـخــري عـلــي غـيــر الحقيـقــة فتـمــت الجريـمــة بـنــاء عـلــي ذـلــك التـحــريض واالتـفــاق وتـلــك 

 .المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 
استعملوا المحررات المزورة محل الـتهم السـابقة لالعتـداد بمـا جـاء بهـا مـع علمهـم بـأمر  -٥

 .تزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات 

 ذا وعلي الرغم ه

 �������������������Q�4���$�א%����م�א�����GX�#w��@�Q4و�د)?�Q+*(�א�0א �אM@��Z*	��و�אق�א
���،��و��%��+*[-��jن��G� ��و�אق�@�Rو�/��������?hدو���E��-א�5#��و�+*(��ن�)	א)�cF��..���-�(�{�?gh

�ن��F����$��*5א �א)%Rو�����א�R+��	م�و�����א���Âع����� و�אق�@|*[����א���Âع�����������D��א�	���L	ن�
	@?	ن�א�U%�	ن���Z?��א)'?��א�6؟؟��=}�.)(�@����Mم�و�W)?��Q��iP+*�(��'�����������������א)5[



 

 ٢٠٠

��������i�@ص�����i�@ن���W���h�،�cא	Xدون��-M���'@ن�و	���(ع�א�<M.�)*+م��و��9-�א)%�$�%��?#�א
�����@�/��?X�Qg(�-a�0א)���]�%���ن������+�����?���(�i��VZ���@����?(�-)�-�א)>�����������ia)�����(�א

��#?������������������..��+��א)'�?��/�و�و�א������������'�	)?%-�א�G�a?#�وאh��(�-�(�ia��<(א�i�@��g���0ن���Wذא�[�h
�������-G��M�-و���#w�)*+�i?�	%(א��Z א�!!������������،�-�<gMو������RM�#wن�j��$*5��Q4���$�א%�و.ذא�W�ن�א

h]��-��..�و�Fא�R��-*Wم���?G����j-�.ذא�W�ن��G�RM�#�w� و������������!!����j���²ن��%$�א)�Yא��7�²-�������
����#�.)?��-�،�و����-�א���Âع�������@|*[����א���Âع�@	���L	א�א����و���������g	ن������<��>���Qو��9	ل�א)	�

�-?(.��G'@�	�����-M7א����Wj%M�)(�%(�و��،���%U��.א
�����8	ص�������	#����ذ	�7"ن�א	و

�#��2ون�%����"��و
��؟؟؟؟؟��	��)�$دא���א	
�9>�א	'����#�		���و����د��
<��2)���ن�������������


!ض�"��D�90!��ض�
���א	����א)�و�מ�:�

��؟؟؟؟؟−
�؟�؟؟؟؟−
��؟؟؟؟؟−

�������������
�(�د����מ�א	�����ن�א	��8 �א6وא��ل�
��%���א�����7א	������ن�א	���دس�وא	���


�����מ�		�����מ�
%���א�Bא	������א)����ن�"���D�9��0..�وא	����Aن���������`
���0���و�ن��%���ل��


�	#�א	����������..�א	�!��ض�
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 وعقب ذلك 
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 حيث اخندع املتهم التاسع .. وهو ما قد كان 

 وراق األويف املتهمني يف باقي 

 كمـا أشـرنا –وابتاع منهم بالفعل عدد خمس سيارات حرص �

) أيـا كـان( علي تحرير عقد بيع لكل منها يوقعـه أمامـه البـائع –
وبذلك تخلو ساحة المتهم الماثل من أي اتهام يقال بإسناده إليه 

 :وبيانات وتفاصيل تلك السيارات كالتالي .. 
١−������$����n�Z��x(/�א��؟؟؟؟؟(�א)'?�(#?X�0��������	�M	@�،؟؟؟؟؟��$����

���������������#W��0�)�(.؟؟؟؟؟��#W��0���@א�%��א7א��#+�<���$�؟؟؟؟؟�،�وא
���������
،�)�����א)Y�)��W؟؟؟؟؟��/�؟؟؟؟؟�،��$4@��א �)(.��Zא(%�

�-���G@�$���4/	+������[���#�א)�א����5#�(؟؟؟؟؟/�.)���(�א%�א)����x)�א
�.�Xد�6א���م��N�hدون�����E'�ط�

 ثم قامت هذه املتهمة بتسليم السيارة 
����$	#�א	���מ�א	�������دא�
�و'�����������Dول$	#�א	���מ�א��6�
�،�א	ذ?�

��ن�א	�������،�و9�0 ������������������� �	���و	����א	���
��د�"���������א�6ول�

�����."و�א

 هذا ولدي قيام املتهم التاسع 

�$�א ول�..�؟؟؟؟؟�/��>?��cF����iא)'��?��/�)*[��+	���%�������م����]�Vغ�א
��2(F��..�����������E��Y��h�م��]�D����و�אق�@*g?#�א)'?��/���F���$�Xא�א

@�/�0�<�..����?Zم������EF(وא.�
٢−������$����n�Z��x(/�א��؟؟؟؟؟(�א)'?�(��������	�M	@�،؟؟؟؟؟��$����#?X�0

���������������#W��0�)�(.؟؟؟؟؟��#W��0���@א�%��א7א��#+�<���$�؟؟؟؟؟�،�وא
�
����%*(�i?<(������/����Z א�n���@���$���4�،؟؟؟؟؟�/�؟؟؟؟؟�)�������

�W���Y(א�(��������[��#��(؟؟؟؟؟/�)*[%�[��#�،�א)������EF�م��>?5%�א
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���Xد�6@����م�א)��|[���N���hدون�א �'���ط����א)���x)א)|��?��#
�#�8%'��.א

 ثم قامت املذكورة بتسليم السيارة إيل املتهم األول 
��������������������د�����و��
�و�D�'و�
����$	#�א	���מ�א	������،��
א	ذ?�

���������������و��د��9������(א6ول����א�
��ل����و	������ن�א	�������و"و�א

�).�ذא�א	!�د�"��מ�%�ود

 وبالتحقيق عن هذه السيارة  

���<M��������
�����..�؟؟؟؟؟�/��ن�h�M	�/�א)>?W��0���@�i#�؟؟؟؟؟�.)��)א(%��
<�RMو��������]زא)��#�אF����$��Xא�א)%���
��،�و.=���h#�א��X$�א����5ض��������

���i��X�%(א�$�%�وذ)��@�#��h�5��2	�������E���(�{)�؟؟؟؟؟(א����ص�����

G?��-��M١٠٠٠�W���0�..�)��=#�؟؟؟؟؟��)�-��?G
�{��(��(���U��0����@

�2وذ)��..�@���ون����²-�����)�*$�א)���9�ص�+*?��������"�؟؟؟؟؟"�����+(�
�$��X/�وذ)��W�2*��-�+*��(�א)��8G	�א)��	א�د�����j	אل�א)%���
���()%��e?��א

�)�.؟؟؟؟؟

 وهذا جيزم يقينا 

�$�א���Q4و��-��	�9	ل������������%��jن�א)%Rو���W�ن���QW��?5א)>��5+��א
..�א)	��#�.)?-�א�Âع�����و���م��>?��iא)'�?��/�+*�(���Fא�א �X�س�����������������

و<�א)������?��Z�������W^א���Âאع�א�	���L	ن�א)5[��	م����Fא�����6
�.א)	��#�

 وجتدر اإلشارة 
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 ثم قام املتهم األول بتسليمها 

 ؟؟؟؟؟/  للمتهم الثامن 
��د�
������!��دא���ن�������D'و�
������دא�		���מ�א	������
א	ذ?�

���������
����9ل�����ل�א	�����و	� ����ن�א	��������و"و�א����	8<..�������
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�'زמ�
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�@'�����د/�א�������م��N�����hدون���)؟؟؟؟؟()*[%�[����#�א)|��?����#��

�.א �'�ط

 ؟؟؟؟؟/ ثم سلمتها إيل املتهم الثامن 
���د�$	�#�א	����מ�א	������و��د��������������D�'و�

�!������دא�
א	ذ?���מ�

���א�6"�����������������ل�א	���و	� ��ن�א	������و��ن�"و�א��	�9�
..�ول�
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٥−������$����n�Z��x(/�א��؟؟؟؟؟(א)'?�(��������	�M	@�،؟؟؟؟؟���$���#?X�0
��#W���0�)��(.؟؟؟؟؟��#W���0����@א�%���א7א��#��+�<�����$�؟؟؟؟؟�وא

و@��א ���Z.)�(�����؟؟؟؟؟�،���/؟؟؟؟�،�و@��א �Z/�.)(�א)%�
������؟
�$�א ول�%��א����م���������������N��hא.����Gw���@د���'����EF(א�
�.دون�א �'�ط�
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 ثم قام بتسليمها إيل املتهم الثامن 
���د�����א���ن��������������D�'و�

�!������دא�		����מ�א	������
א	ذ?���מ�

����
��ل����و	�����ن�א	������و90 �"و�א��	8<.�

�$���)%�Q?g�Yא)��5��F��..�����������)א��%��و@���@�#�*m�����Mم��%���Dو´��7Vא��;��ع��9*#�א
���]�%���و)��?��qدل�+*��(�ذ)���2@�����ن���E@����א¡��¨�+*��?�$����..�א���g	ن�@���������(�א

)��S%(������������������6)�א�א��5	(א���-Wא��0א�)�(.���Y����@و���i�X�%(א�$�%����L0�nG<���;G-������א
���@�������Oو��5?��G+�v*<��.א

 انقطاع صلة املتهم املاثل مبا ارتكبه هؤالء املتهمونمما يؤكد 

ـام المتهمــين الخمســة � ـات المباحــث أســفرت عــن قـي أن تحرـي
وذلـك ) الشاكين(األوائل بالنصب علي أصحاب معارض السيارات 

عــن طرـيـق شــراء ســيارات ـمـنهم بنـظـام التقســيط ومحمـلـه بحظــر 
سـعر بيع ، وعقب ذلك يقومون بإعادة بيعهـا آلخـرون بأقـل مـن 

.. الســوق ومــنحهم خطابــات تــرخيص مــزورة بــدون حظــر بيــع 
كمـا قـرر بـأن ومن ثم يتمكن المشترون من ترخيص السـيارات ، 

تحرياـتـه ـلـم تتوصــل إـلـي كيفـيـة تزوـيـر ـهـؤالء المتهـمـين الخمســة 

لخطابــات التــرخيص كمــا لــم يتوصــل إلــي مــدي علــم المشــترين 

  .بتزويرها من عدمه
 ملحوظة     

�א	�
��9>�و"��وאل��������9�����U"����	�מ���و�د����������������ن��8<ل��9����)����
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  ذلك كان ملا�
�������� !�	מ��و'��"�������מ���A �א����מ���������)�א	%��ن(و9�>�"ن�א	�'�#��	��מ��#��ذ�Kא	وא

�#������D	N������Kن�א	������ن�،�و9��>������		���מ�א	�����و	מ��و�دوא�א�����#�"?��!ل�$'�א��������

"ن�א	�����ن�א8P��ن�"�(��מ�	מ���دع�"��������מ�א%���א�7א	����מ�א	��������#�"?��%��ط�����������������������

$'�א���#�	���מ�،�و9���>�"ن��9�����)�א	�
���9>�ذא������	��מ����ذ��א	�����מ�א	����Aل�
��������Aو�B"و���

�#�א	�����ن��
�����
)�	���A ��!ل��%���$	#�א%��א��.�

  وقف املتهم املاثل مع من يدعيوبرغم متاثل م.. هذا 

   بل أنه يف موقف أفضل من املذكور؟؟؟؟؟

���	+���[�	ن������������..�؟؟؟؟؟��/�ذ)��2ن�א%����א�E����E�0א)'?��א�6א)��x@���س�+*?����א
�$�א1
�א@�(�������P��Y��Qa#����������..�א�['#�א وא���و)?#�د��L?�0�#�W��@�/��?�'(و��(�א)�Q����(��Qد��	@

وא)����M�x>���ن����G���h���O��+VM� �M	�/����..��وא)��������n���Z��x$�؟؟؟؟؟������Q؟؟؟؟؟��٢٠١١
���?*+�i?<(��7{��א�LZ1����.א)�Yא�7א����#9

 بأنه يعلـم بـان هـذه السـيارة ؟؟؟؟؟/ وقد أقر املدعو 

 بالتقسـيط وعليهـا حظـر بيـع ةأي مشرتا(حمروقة 

ومع ذلك وافق )  وتباع نقدا بأقل من مثنها احلقيقي

 مت التالعـب علي شرائها وهو عامل بأن الفاتورة قد

 .فيها برفع حظر البيع 

فـقـد اـسـتبعدته النياـبـة العاـمـة ـمـن االتـهـام .. ورـغـم ـمـا تـقـدم �

بـل .. بادعاء حسن النية ، وهـو مـا ينطبـق علـي المـتهم الماثـل 

أنه في حال أفضل من المذكور حيث لم يكـن يعلـم بـأمر التزويـر 

لهـا فضال عن أنه بيده عقـود بيـع بالسـيارات يقـر البـائع مـن خال
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 .بتحمله المسئولية الجنائية والمدنية علي السيارة وأوراقها 
 وبرغم ذلك مجيعه 

 �����������������-���$*+�	(�EF(م�א��M�$�א�������Q4אF���4א�א%����n
��ن�א)G?��#�א)5�@#����ز.
 ��n<4� د)�#�א)���5P#�وא�'�%�Gא����6א�X�/7��%-�����������)�.��ن���?���6א)G?��#�א)5�@#���(@����א�%-���

��-G@�.א��	ن��@�����������������و�V�;��6�<41�/��	� @��א)g5��EF}�+*?-�א��אG+�ih-���)?���@�م�אb?�#�א
������6�@��Mא��@�-G]DM��]?h�#(��1א)���������?*+�Q?(د��b��GX��و�(���������V�Dh�،�Q�4���$�א%�]*(�n��
و

��������������@�c��!�i�@�i�X�%(א�$�%�+��א��5אم�و
	د�w#�د)?�Q@���د)#�א)|>	��Y��6.)(�א�0א �א
����'�����]?h��]�%����$�وא����5אم�و
��	د������D5��-��(�O��'G��Q��5h�Eא)���	ل�����LM�ق�������א?��(.�O

وذ)���2..�و�	�א @��א)����i�;���EFא���-�M7����	���G�'@.)?�-�����������������..�وא�0א �����cFא)	א������#5
�:+*(�א)8G	�א)?<����Y%��EF���V?�LM�-وVZ��@�V?9jMل�دh�G+��א)%�)(�

���	$�Dو����و����������	מ�א���	א��Bא�
�א	د��ع�و"و'��

�

بطالن أمر اإلحالة الصادر عن النيابـة العامـة وذلـك فيمـا تضـمنه مـن : الوجه األول 

اتهامات نسبت للمتهم التاسع دومنا مثة دليل كايف يعطـي النيابـة احلـق يف 

تقدميه للمحاكمة اجلنائية ، وهو األمـر الـذي يسـلس إيل بطـالن اتصـال عدالـة 

 .ع احملكمة بهذا االتهام فيما خيص املتهم التاس

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

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 

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

 .علي اتهامه دالئل كافية 

  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 
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 .ت التحفظية المناسبة يتخذ اإلجراءا

  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 كافيـة أن الواقعة جناية  قاضي التحقيق إذا رأي 

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

 ملا كان ذلك
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 أما وأن تقوم بإحالة األوراق إيل حمكمة اجلنايات دون توافر مثة دالئل جدية

 أو كافية علي صحة االتهام املنسوب للمتهم 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 خلص الواقعة مـن  أن تستلما 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 ، 

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

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

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

 ملا كان ما تقدم
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 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟عقــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم -١

الـمـتهم األول والعـقـد صــادر ـمـن ) ؟؟؟؟؟(والـتـي ـتـم ترخيصــها تـحـت رـقـم 

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع ) ؟؟؟؟؟( ـدا كـب نـق

 ) .ستة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٦٠٠٠وقدره 

 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟قــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم ع-٢

 والعـقـد صــادر ـمـن الـمـتهم األول )؟؟؟؟؟(والـتـي ـتـم ترخيصــها تـحـت رـقـم 

ـائع لصــالح ا) ؟؟؟؟؟( ـدا لمــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع كـب نـق

 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠وقدره 

 ؟؟؟؟؟ وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟عقــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم -٣

والعقـد صـادر مـن المـتهم الثـامن )  ؟؟؟؟؟(والتي تم ترخيصها تحت رقم 

نـقـدا ـمـدفوع كـبـائع لصــالح الـمـتهم التاـسـع كمشــتري لـقـاء ثـمـن  ) ؟؟؟؟؟(

 ) .ثالثة وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥٣٠٠٠وقدره 

 التـي ؟؟؟؟؟ وموتور رقـم ؟؟؟؟؟عقد بيع السيارة التي تحمل شاسية رقم -٤

ــم  ــم ترخيصـــها تحـــت رـق ــامن )  ؟؟؟؟؟(ـت ــد صـــادر مـــن المـــتهم الـث والعـق

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع) ؟؟؟؟؟( ـداكـب   نـق

 ) .ة وخمسون ألف جنيهست( جنيه ٥٦٠٠٠وقدره 

 ؟؟؟؟؟وموتــور رقــم ؟؟؟؟؟ عقــد بيــع الســيارة التــي تحمــل شاســية رقــم  −٥

والعقد صادر من المـتهم الثـامن  )  ؟؟؟؟؟(والتي تم ترخيصها تحت رقم 

ـائع لصــالح المــتهم التاســع كمشــتري لـقـاء ثمــن مــدفوع ) ؟؟؟؟؟( ـدا كـب نـق

�) .واحد وخمسون ألف جنيه( جنيه ٥١٠٠٠وقدره 
  أن كل من هذه العقود.. بالذكر واجلدير 

 قد تضمن بنده األول إقرار صريح وواضح من البائعني
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  الثالث بالبند ورد كما 

بأن البائع يقر بمسئوليته الكاملة عن السيارة وأوراقهـا وأنـه �

ـي الســيارة حتــى  مســئول عــن أي مخالفــات ماليــة أو جنائيــة عـل

 .تاريخ البيع 
 ملا كان ذلك
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 ذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
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  )٦٦ ص ٣٦ مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١/١٩٨٥نقض جنائي (

 وأيضا 
 )٣٨٥ ص ٢٥ السنة ٧/٤/١٩٧٤( 

 )١٩٧ ص ٢٣ السنة ١٤/٥/١٩٧٢نقض جنائي (
  ق والمنشور بالمدونة الذهبية ٥٨ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ٣١/١/١٩٨٩نقض جنائي (

 )٣٦٠ بند –عدد الثالث  ال–عبد المنعم حسن اإلصدار الثالث / لألستاذ 
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  من قانون العقوبات علي أن٦٠فقد نصت املادة 

أحـكـام ـقـانون العقوـبـات عـلـي ـكـل فـعـل ارتـكـب بنـيـة ال تـسـري  

 .سليمة عمال بحق مقر بمقتضي الشريعة 
 ملا كان ذلك
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 السيما وأن املتهم التاسع 
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 مما شجع املتهم التاسع و.. هذا 
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 فإذا كانت إحدى إدارات املرور قد رفضت ترخيص 

 أيا من تلك السيارات للتشكك يف أوراقها 
"���و"ن�ذ	�7	מ���9د>�،��..��د�"��د�א	�!��ل����א	�����ن�א	�ذو�אن�����"8�?������ن����
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�.وא	��Aن��د������א)�

  كان يصر علي الطريق الذي رمسه القانون ومع ذلك

 ومل يكف عن احلصول علي توقيع البائع علي عقد بيع 

 جيعله متحمال مسئولية كل سيارة 
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 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 االسـتدالل  أن االشتراك في الجريمة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـنمن المقرر

بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله مـن ظـروف الـدعوى 

ومالبســاتها ولهــا أن تســتقي عقـيـدتها مــن ـقـرائن الحــال ، إال أـنـه ينبـغـي أن تـكـون تـلـك 

الـقــرائن منصـــبة عـلــي واقـعــة التـحــريض أو االتـفــاق أو المســـاعدة ، وأن يـكــون اـلــدليل 

ـجـافى ـمـع العـقـل والمنـطـق ، وحـيـث دان الحـكـم المطـعـون فـيـه المـسـتمد منـهـا ـسـائغا ال يت

الطــاعنين دون بيــان ماهيــة االشــتراك فــي الجريمــة ، فــإن الحكــم يكــون قاصــرا وفاســد 

 .االستدالل بما يبطله ويوجب نقضه 

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 

���������W��Y(و�אق��ن�א ����n��|(ن�א�Wو)����5�����	�دوא���)���ض�א¡�¨�+*�?�8�9�����$��kא
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���G+�i?<(א��}��ih�(����.�$4א)%����O+Vو�א�

 تهمني املضبوطني بل أن الثابت أن امل
ـالمتهم  ـي معــرفتهم ـب ـا مــنهم ببـنـت شــفه تشــير إـل ـم ينطــق أـي ـفـي هــذا الواقعــة ـل

التاســع أو أن هـنـاك ســابقة تعاـمـل مـعـه أو أي شــيء ـمـن ـهـذا القبـيـل ، ـبـل أن 

قـد قطعـت بعـدم معرفتهـا بـالمتهم التاسـع .. ؟؟؟؟؟ / الثابت أن المتهمة الثانية 

 .ه ولم يسبق لها مقابلته أو التعامل مع

 واألكثر من ذلك مجيعه 

��������-M�ل����VZ��@����<��[��+*(����������h..��ن�=���Nא%�א ول�@g	ن��..��'$�א
��������#�4V|(א��]�%���[��א�['�#�א وא�Q�a،�وא)|���(�@��g	ن�@���א%��א)'��دس�وא)'�������i(@���א

و�����������jن�א)�������Lא ول�دو����cא)	א��#���5א)%	
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�������RM��5و����و�א�?*+.�

 ومن هنا يتضح جليا أن الضابط املذكور 

وذلـك ألنـه فـي الحقيقـة .. لم يورد ثمة دور للمتهم التاسـع �

والواـقـع مجـنـي علـيـه وفريـسـة لـهـذا التـشـكيل اإلجراـمـي إذ ـتـم بـيـع 
 .بأمر التالعب في أوراقها السيارات له وهو ال يعلم 

 ا يؤكد يقينا برباءة املتهم التاسع مما هو مسند إليه ذوه
���د��..�"ن���
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 وهذا قول إفك خيالف احلقيقة لألتي 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (
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 فإنه ملن املستقر عليه نقضا أن .. بداية 
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 )٢٨/٢/١٩٤٩ جلسة  ق١٩ لسنة ٣٤٥رقم الطعن (

  وكذلك قضي أيضا بأن 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

 



 

 ٢١٨

 كما قضي بأن 
ـمــن المـقــرر أن لمحكـمــة الموضـــوع أن تســـتخلص ـمــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر  

المطروحة أمامها علي بساط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا 

 أخـري ، مـادام استخالصـها سـائغا مـسـتندا إلـي أدلـة مقبولـة فـي العقـل والمنطـق ولـهـا مـن صـور

 .أصلها في األوراق 

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

 وكذا قضت بأن 

 ������������������@�-���n�5G%א����@�)�*+���a�Dو����]g��$?�Mع��ن�	=	����د)�#����g��)*+�O[#�א
�.و+G�b��9���4�Q9�����nא و�אق�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عقمـت عـن مـيالد ثمـة دليـل وكان الثابت من خـالل أوراق االتهـام الماثـل يتضـح أنهـا قـد  

ك مـع جازم ويقيني علي علم المتهم التاسع بأن ثمة تزوير تم بمعرفة المتهمين اآلخرين باالشترا

ذلك أن الثابت من األوراق ، وعلي األخـص منهـا تقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي .. أخر مجهول 

أن التزويــر كــان يــتم عــن طريــق اإلزالــة االلكترونيــة لحظــر البيــع ، .. المرفــق ملــف التــداعي 

 أو وكتابـة اسـم المسـتفيد.. باإلضافة إلي اإلزالة الكترونية ألسم التاجر المشتري للسيارة ابتـداءا 

 ) .سواء كان المتهم التاسع أو المشتري منه مباشرة(المشتري األخير 

 وحيث أن هذا التزوير كان يتم بإتقان شديد وحبرفيه ومترس

بـــل وينخـــدع ـبـــه .. بحيـــث ينخـــدع بـــه الـشـــخص العـــادي  

وـهــو ـمــا ـقــد ـكــان فـقــد تعامـلــت إدارات .. الموـظــف المتخصـــص 
ها والمختصــين المــرور المختلفــة بموظفيهــا وضــباطها ومســئولي

ـبـل .. وـلـم يكتشـفوا أمرـهـا .. فنيـا فيـهـا ـمـع تلـك األوراق الـمـزورة 
 .وقاموا باستخراج ترخيص رسمي باسم المشتري األخير 
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 فكيف ال ينطلي هذا التزوير علي شخص عادي مثل املتهم التاسع
�ن��ن����'���#�א	����א)�،�و	����	��س�8
���א���#�א	�ز����Sوא	�زو����،�ذ	��������������������7 	�
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9Xد��Zدא�س�وزא���א	��
�� �وא	�!	��מ���"�����

�	���؟�Sو��!.�زو����'ز�א	�0�8ون��ن�א	و

 هذا كله باإلضافة إيل أن 

����������������]�%���$�א)%���iX�)'?��א�6א)W�-?(.�n5?��x��f.��5����<M�n�م����(�א%�+�V#�א
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 ثم يقوم التاجر ببيعها ألحد املتهمني اخلمسة األول 

 بنظام التقسيط ويتم سداد املقدم فقط 
���������������� �!��
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  مملا كان ما تقد
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  األخر اجلانب وعلي .. هذا 

  فإنه علي الفرض اجلديل املنكور بأن هذا املتهم كان يعلم

 ؟؟؟؟؟/ وبأمر التزوير فإن حالة يف هذا الشأن كحال املدع
�� ��
�
���מ�)�����ل(و���و�א	%��8ص�א	��ذ?�א
����ع�א	������������� �%���(�و	���د�� �����%

وذ	�7
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�#	����
�:و
�Fא	���#�א6و�אق�"���0�א9 �

أي مباـعـة بالتقســيط ) محروـقـة(أـنـه يعـلـم ـبـأن ـهـذه الســيارة �
وأن المبايعة الصـادرة لصـالحه مـزورة بـأن تـم .. ها نقداويعاد بيع

) .. ؟؟؟؟؟/ محــو اســم المشــتري الحقيقــي للســيارة وهــو الشــاكي
 ).كمشتري(وتم كتابة اسمه ومعرضه 

 ومع ذلك فقد استبعدته النيابة العامة من االتهام 

 بادعاء انه حسن النية 

 ���������hذא�.�Q4���$�א%���W�-�j�ن��j���$*5@��������و�	�ذא�6א @��א)G��EF;>��+*(�א�
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�-?(..�

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أنه
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 )١٥/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٤٨٨٩الطعن رقم (
������	���ن�א��06ول�وא	Aوא
��)�א�����:�א	��د	�ل�א	����8س� �����Bא�"ن�א	���0	9 �و��9د��������	�א	��������
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�אB��א	���מ�א	��Aل������و����د�$	���.�

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفـي بذاتـه فـي التزويـر ه صاحب المصـلحة ، ولكنالمتهم بالمحرر المـزور مجرد تمسك  

ـه  ـراف الطــاعن التزوـيـر أو االشــتراك فـي  كمــا –مــادام ينكــر ارتكابــه ويجحــد العـلـم بــه ـفـي ثـبـوت اقـت
فـإن الحـكـم إذ لـم يـدلل علـي قـيـام الطـاعن باالشـتراك فـي ارتـكـاب  –الحـال فـي الـدعوى المطروحـة 

ـي تــوافر القصــد الجنــائي ـر وعــول فــي إدانتــه عـل  ، يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب التزوـي

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 

 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�����������������������$�gدאم�א��@���و����R%��$�*5(�6א	4>����)�Lg����د�א)%['��2�)	��#�א�Rو�/�
�$��	�א)��EF����א)%Rو����و%��.�אh� �0?-���$�א)�)?�Q+*(��ن�א

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (
 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �����������$�%���و.زא4�7>�	�6+��$�א و�אق�+���@�?Vد��w#�د)?�����Q?¨�و
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 أما املتهم التاسع فقد كان يشرتيها بأقل من سعرها بألف 

 أو ألفني جنيه ثم يبيعها بذات الطريقة 
�زو����"و��<���D؟؟�و��ن��Aמ��������������Uل�ذ	�7�
���"ن��%���7א	����מ�א	��������#�������������

����������B��Nא������ط���ن������0	9 ���!ود��	#��ذא�א	���מ��ن�'�א�Bא	�زو�����د� ��"

�����ن�א	�!��ل��#��ذ�Kא	����א)�	و��ن��!	מ�
@����زو���"و�א.�

 ومع ذلك 

�����������	�gG��$�א)%��)*+�-�[h�..�����������i�Xא��L(ض�א���)(�א%��
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بطالن الدليل املستمد من حتريات املباحـث ، وأقـوال حمررهـا : الوجه الثاني للرباءة 

حيال املتهم التاسع ، وذلك خللوها مـن بيـان مثـة دور ) عادل اإلمام/ الضابط (

هلذا املتهم يف الواقعة الراهنة ، فضال عن إقرار حمررها بعدم توصله إيل مـا إذا 

كان مشرتي السيارة يعلمون بأمر تزوير أوراقهـا مـن عدمـه ، وهـو مـا جيعـل 

 هذه التحريات عاجزة عن أن تكون دليل علي إدانة املتهم التاسع 

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

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 ، 
 . فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه فإنه يكونالطاعنين ، 

 )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  تكون إال أنها ال تصلح ألنمن أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

فــإن الحكــم حــق الطــاعن علــي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــري ،  فــيالجريمــة 
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يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .لت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل استق

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

 وقضي كذلك بأن 

א)��8%��6��L���*��Mد�����ن��gM	ن�د)�?W�V��?h���Fא�M-�.ذ���(����5Mو��ن��gM	ن������������������������ 
������������g(ن�وא)���ق�وאV;<�(�6א)�8#�وא�]%��iD©���<���(�Eن�������������5د�����)�(.�kF

�����������������-�%�����N�'<ن����i?;%�'������@������و�%�8د�،�و����8%���%א)��=(��F���@�-'LGא�א
�.+*(�א)�)?�Qو������?[%-�א)���	�?#���א41>��6

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

 ملا كان ذلك 
.. التهــام الماثــل طبيــق جملــة المفــاهيم والثوابــت أنفــة البيــان علــي أوراق وواقعــات اوبت 

قـد عقمـت عـن مـيالد ثمـة دليـل علـي اشـتراك ) كمـا أشـرنا سـلفا(يتضح وبجـالء أن هـذه األوراق 

.. أو أنه يعلـم بهـذا التزويـر أصـال .. المتهم التاسع في واقعة تزوير أوراق السيارات المباعة له 

 دليال علي إدانة وعلي فرض صحة التحريات وأنها يمكن اتخاذها(األمر الذي يضحي معه ظاهرا 

أن تـلـك التحرـيـات ـهـي وـحـدها الـتـي أشــارت إـلـي اشــتراك الـمـتهم الماـثـل ـفـي ـهـذه ) الـمـتهم الماـثـل

وبالتالي فهي غير صالحة وحدها .. الواقعة ، وال يوجد باألوراق ما يعزز ويؤكد صحة هذا الزعم 

الحتمـاالت الصـحة ألن تكون دليل إدانة حياله فهي ال تعدو أن تكون مجرد رأي لمحررها يخضع 

 .والبطالن والصدق وعدمه بما يجدر طرحها وعدم التعويل عليها 

 وهذا عني ما حتقق يف االتهام املاثل ذلك أن الثابت 

  أنه قد تضمن ما يلي؟؟؟؟؟من خالل حمضر التحريات املؤرخ 

من خالل فحـص جميـع المعلومـات والتحـري السـري أكـدت " 

ـمــــن أن .. م الثالـثــــة التحرـيــــات صـــــحة أـقــــوال المجـنــــي عـلــــيه

 يكوـنـون فيـمـا بـيـنهم تشــكيال األول حـتـى الـخـامسالمتهـمـين ـمـن 
عصــابيا تخصــص ـفـي النصــب عـلـي مكاـتـب بـيـع الســيارات وذـلـك 
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بشـــراء ســـيارات مـــنهم بنظـــام التقســـيط ثـــم إعـــادة بيعهـــا نقـــدا 

ــات .. ألشـــخاص آخـــرين  ــك بـعــد تســـليمهم للمشـــترين خطاـب وذـل

 .تب أخرى ترخيص بأسماؤهم مزورة ومنسوبة لمكا
 أنهم ) والثامنوالسابع السادس (ثم قررت بشأن املتهمني 

א	��ز���ن�	�ذא�א	�%�ل�א	!�0
#�وא	�9���ن�	�מ�وא	��و	�ن�	!�	��)�

� B%�א	ط(א����	א� 
��Eמ� �א6و�ل�) �א	��8  �א	�����ن ���دون ��وא� 
@ن


��د��)�א	����א)�.�

 ومن ثم 

ـلـت ـمـن ثـمـة يتضــح يقيـنـا أن تحرـيـات المباـحـث ذاتـهـا ـقـد خ 

دور أو فعل منسوب للمتهم التاسع ، أو ثمة إشارة إلـي اسـمه ، 
ـه  ـث اعتبرـت ـذين وقعــوا ) وهــو بالفعــل كــذلك(حـي مــن المشــترين اـل

فريســـة ذـلــك التشـــكيل العصـــابي اآلـثــم ، وـبــاعوه ســـيارات يوـجــد 
 .تزوير في أوراقها 

 وحيث قرر الضابط .. هذا 
�%��ون��!	�ون�
@���א	�زو������ن��د����،������
@ن��9������	מ���و0ل�$	#����$ذא��ن�א	�������� 

�.و
�	��	#����$ذא���وא��#��9א	�� ��ن��د��

 فإن حتريات املباحث إيل هذا احلد تعترب دليل براءة 

 للمتهم التاسع وليس دليل إدانة 
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 وإذ فوجئ الضابط بهذا التساؤل فقد حاول إنقاذ حترياته

 )الذي حتقق بالفعل بشأن املتهم التاسع(من البطالن 
���#	��>���
��א	����ون��ن�א6ول�$	�#�א	���Aن���ن�
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 ومما تقدم يتضح .. ملا كان ذلك 
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 التحريات قد تفرد بالقول بوجود اتفاق حمرر حمضر وهو األمر الذي يؤكد بأن 

 ومل يعزز هذا القول بثمة دليل أخر مما يؤكد عدم جواز التعويل عليه 

  باإلضافة ملا تقدم
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�ليس هذا فحسب 
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 ملا كان ذلك 
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 بشــراء الســيارات مــن المجـنـي عـلـيهم بالتقســيط بعــد ـمـن األول حـتـى الخــامسبقـيـام المتهمــين  �
ص الصــحيحة مــن المجـنـي علــيهم مؤشــر ســداد مقــدم اـلـثمن واســتالم الســيارات وأوراق الـتـرخي

 .عليها بحظر البيع وحفظ الملكية للبائع 
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 اـلــذين ـبــل أنـهــم ـهــم..  يحضـــرون واقـعــات البـيــع ـمــن الـســادس إـلــي الـثــامنوأن المتهـمــين  �
 ٧ ، ٦(يدفعون بالمتهمين الخمسة األول لشراء السـيارات بأسـماؤهم علـي أن يقـوم المتهمـون 

 .م بسداد المقدمات من أمواله ) ٨، 
بإعـادة بيـع تلـك السـيارات بأســعار ) ـمـن األول حتـى الثـامن(سـالفي الـذكر ثـم يقـوم المتهمـين  �

بعـد إعطـائهم مبايعـات وشـهادات ) حسـني النيـة(تقل عن سعر السـوق ولألشـخاص آخـرون 
 .ملكية مزورة 

 وإيل هنا يتأكد

أن حتى التحريات النهائية قد قطعت بانتفـاء وجـود أي دور  

وأن هـــذا .. بـهــذه الواقـعــات محـــل هـــذا االتـهــام للـمــتهم التاســـع 
 .االتهام محصورا في المتهمين الثمانية أنفي الذكر 

 وهذا يؤكد يقينا بأن التحريات تشري إيل براءة املتهم التاسع 

 مما هو مسند إليه مبا ال يصح وصفها بأنها دليل إدانة 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
قــرر أن األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي األدـلـة الـتـي يقتـنـع بهــا القاضــي بإداـنـة لمــا كــان مــن الم 

الطــاعن أو ببراءـتـه صــادرا ـفـي ذـلـك عــن عقـيـدة يحصــلها هــو ممــا يجرـيـه ـمـن التحقيـقـات مســتقال ـفـي 
تحصيل هذه العقيـدة بنفسـه ال يشـاركه فيهـا غيـره وال يصـح فـي القـانون أن يـدخل فـي تكـوين عقيدتـه 

ٕقـــام قضـــائه عليهـــا أو بعـــدم صـــحتها حكمـــا لســـواه وأنـــه وان كـــان األصـــل أن بصـــحة الواقعـــة التـــي أ
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة طالمـا أنهـا 
كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث إال أنـهـا ال تصــلح وحــدها ألن تكــون قريـنـة معيـنـة ودـلـيال أساســيا 

 ولمـــا كـــان الثابـــت أن ضـــابط المباحـــث ـلــم يـبــين للمحكمـــة مصـــدر تحرياتـــه ..عـلــي ثـبــوت الصـــحة 
لمعرفــة مــا إذا كــان مــن شــأنها أن تــؤدي إلــي صــحة مــا انتهــي إليــه فإنهــا بهــذه المثابــة ال تعــدو أن 
تكــون مجــرد رأي لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف 

ضي منه بنفسه حتـى يسـتطيع أن يبسـط رقابتـه علـي الـدليل ويعـذر مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القا
ٕبتقيـــة مـــن حيـــث صـــحته أو فســـاده وانتاجـــه فـــي الـــدعوى أو عـــدم إنتاجـــه وان كانـــت المحكمـــة فـــي  ٕ
حصـلت أســاس اقتناعهـا عـلـي رأي محــرر محضـر التحرـيـات ـفـإن حكمهـا يـكـون ـقـد بنـي عـلـي عقـيـدة 
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محكمة بتحصـيلها بنفسـها فـإن ذلـك يعيـب الحكـم حصلها الشاهد من تحريه ال علي عقيدة اتصلت ال
المطعــون فيــه ممــا يتعــين معــه نقضــه واإلحالــة بغيــر حاجــة إلــي بحــث بــاقي مــا يثيــره الطــاعن مــن 

 .طاعنه 
 )٣٩٢-٧٩ -٢٤ س ١٨/٣/١٩٨٣نقض (
 )٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

ن عـدم النيابة العامـة بشـأن هـذه الواقعـة ، بـدءا مـقصور حتقيقات : الوجه الثالث 

استدعاء املتهم املاثل إلبراء ساحته مما هو مسند إليـه وتقـديم مـا حتـت يـده 

من مستندات تؤكد حسن نيته وانقطاع صلته مبـا ارتكبـه املتهمـون اآلخـرون 

مرورا بقصور التحقيقات لعدم التوصل لشخص القائم بالتزوير حتديدا ، وصوال 

 عدام وجود أدلة بشأنه إيل الزج باملتهم يف براثن هذا االتهام رغم ان

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

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، 
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامبإحالتهــا مــن الجناـيـات 

فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

 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 
ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي 

 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

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

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

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

 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  
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أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .غي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا وال تستطيع أن تلالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك
يتضـــح ...  القانونـيــة والقضـــائية أنـفــة البـيــان عـلــى أوراق االتهـــام الماـثــل وبتطبـيــق المـفــاهيم

ة العامــة اتخاذهــا وصــوال لوجــه الحــق  أن هـنـاك العدـيـد مــن اإلجــراءات الـتـي كــان عـلـى النياـبـوبـجـالء
 ذلـك االتهـام المشـوه الـذي ال سـند األمر الذي تولـد عنـه .. إال أنها أمسكت عن ذلكفي الـدعوى ، 

وـهـذا ـبـال شـك يعـيـب تحقيقـات النياـبـة العامـة بالقصــور الشـديد اـلـذي تـعـددت .. لـه وال دليـل عليـه 

 :وذلك على النحو التالي ..  صورة من خالل عدة أسباب 

  األول القصور وجه     
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 للقصور الثالث الوجه 

�����#8*���@�������M�-��?(.�)�������	����?�����6א)G?����#�א)5�h�#��@?[����א�%
�����������Mא	�L(�6وא�5��<�א);�Oא)�)+�Y@���ن�א�O+V%(وא)%Rو�����א


�א�و��)e#�א)���������#?(�+�#?G�%��>���������%U�#�¦?����UGع�����א
�>���Qא)��U��Yא)��5�د�E،�و���	�@���������Y.)��(��ن�א)%Rو�������W�ن����%$�
����@�#���h�5	�M����L*����2א)W����Y��6א)����������M�xא)���L	א���Mو�

�����M�6ذא���5��<��..��?�����ن�@�����*���2א)��Q��g*���2א���7R..�א
�����������������Mא	�L(�2א�*Mون���������F�(א�$����L�	��h]ذא�W�ن���^�7א

�6���5��<��������h[����א)'���..�وא?h�Q����5%(א�$���Qوא)?'����
���א�+*��?
���k	*��X א�6אF����	��Tن�א���g@�#h���=1و���(�،�وא�g(����T	�א

�Q9 א�-��k	%g@ن��W�EF(א)%�¨�א.�

 ولعل أبلغ دليل علي ذلك 
"ن��0	9 �א	ط�Dא	%��#�،�و��A	#�א	%���)�א	�ذ�ن���9�وא�"���מ��������������

����د��ط!���وא�
9���0 �א�����86מ�وא	�و��!����)����..�א	���
��� �א	!����� ��


!��ض�א	(��وא����وא	�
��!���)�א	�و'��و�#��	�
��ل�وא6��A�����ن�..�د��

�."ن�����7"��8מ���)��و����وق��وא���א	�!د�ل�..�ذ	�7
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ومن جملة ما تقـدم يضـحي ظـاهرا أن ثمـة إجـراءات وتحقيقـات كـان علـي .. لما كان ذلك  

ئها إال أنها لم تفعل بما يؤدي إلي قصور التحقيقات وبطالن مـا انتهـت إليـه مـن أمـر النيابة إجرا
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 إحالة بما يسلس نحو ثبوت براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه 

أنه من خالل مجلة املسـتندات املقدمـة مـن املـتهم املاثـل إيل  :  للرباءةالوجه الرابع

 تقـدميها إيل النيابـة العامـة لعـدم عدالة اهليئة املوقرة ، والتـي مل يسـتطيع

يستقيم دليل قاطع ودامغ علي براءة املتهم املاثل مما هـو .. استدعائه قانونا 

 مسند إليه وهو ما يتضح من خالل احلقائق اآلتية

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة األويل التي طويت علي : احلقيقة األويل 
عـن ) بـائع(وبـين المـتهم األول ) مشـتري(متهم التاسـع اصل عقد بيع سيارة محرر فيما بين ال

  ؟؟؟؟؟م ترخيصها الحقا برقم  والتي ت؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟السيارة شاسية رقم 
ومـــن  " ؟؟؟؟؟" لصـــالح  " ؟؟؟؟؟شـــركة "  أن هـــذه الســـيارة بيعـــت مـــن والثابـــت بالتحقيقـــات

بنظــام ) المتهمــة الرابعــة(؟؟؟؟؟/ دعوة وهــذا الشــاكي قــام ببيعهــا للمــ .. ؟؟؟؟؟/ األخـيـرة إـلـي الشــاكي 
 .القسط 

الـذي ..  بتسـليمها لبـاقي أفـراد التشـكيل العصـابي ومـنهم المـتهم األول ومن ثم قامت األخيـرة
توجــه إلــي المــتهم التاســع وأوهمــه بأنــه مالــك الســيارة ويرغــب فــي بيعهــا فقــام المــتهم التاســع بشــرائها 

مــا بينــه وـبـين المــتهم األول والممهــور بتوقيــع المــتهم بموجــب العقــد طــي هــذه الحافظــة الــذي حــرر في
وهــو األمــر الــذي يصــمم معــه علــي طلــب إحالــة هــذا العقــد للطــب الشــرعي إلثبــات صــحة .. األول 

وذـلـك بعــد اســتكتابه ليتأكــد لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مســئولية المــتهم األول .. توقـيـع المــتهم األول علـيـه 
وهـو مـا يسـتتبع اسـتدعاء المسـئول .. متهم التاسـع وبـراءة سـاحته عن هذه السيارة وكذا حسن النية ال

 لسؤاله عن كيفية تغيير الخطاب الخـاص بهـذه السـيارة ؟؟؟؟؟عن استخراج خطابات الترخيص لدي 
حيـث أن المـتهم التاسـع حينمـا حضـر إليـه هـذا  .. ؟؟؟؟؟/ من اسم المبلغ إلي المشـتري الـذي يـدعي

أوراق الملكية والترخيص فأحضر له خطـاب باسـم المشـتري مباشـرة المشتري طلب من المتهم األول 
 .وكيفية حدوث ذلك يسأل عنه المسئولين بشركة أباظة.. 

وحيث أن الثابت أن التالعب والتزوير في المبايعات والفواتير قد تـم بتقنيـة عاليـة جـدا بالغـة 
 .قاد بصحتها الدقة بحيث ينخدع بها المختص قبل الشخص العادي وتحمله علي االعت

لـذلك .. ومن ثم يتجلى أن هـذا التزويـر يـتم بمعرفـة المـوظفين التـابعين للشـركات أنفـة الـذكر 
 .يخرج بهذه الصورة المطابقة لألصل 

وحيــث كــان ذلــك وكانــت النيابــة العامــة قــد قصــرت عــن تحقيــق مــا تقــدم رغــم جوهريتــه ـفــي 
 .األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور .. تها إثبات انتفاء صلة المتهم التاسع بالواقعة الراهنة برم
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لما كـان ذلـك ومـن جملـة األدلـة والحقـائق الثابتـة أنفـة الـذكر والتـي أكـدت فـي جملتهـا بانتفـاء 
 .صلة المتهم التاسع بالواقعة محل هذا االتهام 

وهــو األمــر الــذي يوصــم تحقيقــات النيابــة بالقصــور وتبــين معــه أن المــتهم لــو كــان قــد أعلــن 
نــا صــحيحا لكــان توجــه وأدلــي بأقوالــه وتبــين أنــه مجنيــا عليــه ولــيس مــتهم وقــد اعتبــرت النيابــة أعال

آخـــرين ـمــوقفهم كموـقــف الـمــتهم مجنـيــا علـيــه وهـــو األـمــر أيضـــا اـلــذي يؤـكــد فســـاد تحرـيــات المباحـــث 
وانعــــدامها ويؤكــــد عــــدم جــــديتها ومــــن ـثـــم ـفـــإن المــــتهم يـلـــتمس مناقشــــه ضــــابط الواقعــــة اـلـــذي ســــطر 

ـلـك لعجزهــا عــن تقــديم أي دلـيـل قـبـل المــتهم ـبـل أن التحرـيـات قــد جــاءت عـلـي اســتحياء التحرـيـات وذ
بمناسبة سؤال ضابط الواقعة عما إذا كان المتهم التاسع مشترك بالواقعة من عدمه وذلك بعـد إجـراء 

وفي نهاية سؤال ضابط الواقعة فـي .. التحريات األولي التي جاءت خلوا تماما من ذكر اسم المتهم 
ٕة األحداث قرر بأن المتهم التاسع شريكا معهم دون أن يورد ذلك بتحرياته وانمـا كـان بنـاء علـي نهاي

 .وهو األمر الذي يؤكد فساد التحريات .. سؤال من النيابة 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثانية التي طويت علي : احلقيقة الثانية 
تاسـع كمشـتري والمـتهم األول كبـائع وذلـك عـن اصل عقد بيع سيارة محرر فيما بين المـتهم ال

  .؟؟؟؟؟السيارة رقم 
رقـم ؟؟؟؟؟ ووحيث أنه قد تبين من التحقيقـات أن هـذه السـيارة فـي األصـل تحمـل رقـم شاسـية 

ومـــن هـــذه الشـــركة األخيـــرة  " ؟؟؟؟؟" إلـــي شـــركة "  ؟؟؟؟؟" وقـــد تـــم بيعهـــا مـــن شـــركة ؟؟؟؟؟موتـــور 
المتهمـة  (؟؟؟؟؟/ وأن هـذا األخيـر قـد قـام ببيعهـا للمتهمـة .  .؟؟؟؟؟/ لصالح معرض المجنـي عليـه 

 .بنظام القسط ) الثانية
   وـبـالعودة إـلـى عـقـد البـيـع المحــرر مــن المــتهم األول لصــالح المــتهم التاســع بشــأن هــذه الســيارة فـقـد 

كاملـة يتحمـل المسـئولية ) المتهم األول (ُأثبت فيه أن هذه السيارة خالية من ثمة حقوق آلخرين وأنه 
 .. في حالة ظهور خالف ذلك وهو ما يؤكد حسن نية المتهم التاسع حال قيامه بشراء هذه السيارة 

ً   فضال عن ذلك فقد سلم المتهم األول المبايعـة المـدون عليهـا إسـم معـرض المـتهم التاسـع لألخيـر 
 :في وجود شهود هم 

 ؟؟؟؟؟ -
 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟ -



 

 ٢٣٤

 األـقـرار الموـثـق المـقـدم ـبـين ـيـدي عداـلـة المحكمــة المــوقرة  واـلـذي    واـلـذين أفرغــوا شــهادتهم تـلـك ـفـي
 لشراء سـيارة وتقـابلوا مـع ؟؟؟؟؟) معرض المتهم التاسع (؟؟؟؟؟تضمن أنهم كانوا متواجدين بمعرض 

وكـان المـذكوران يبيعـان ) المتهم األول ( ؟؟؟؟؟/ومع شخص يدعي ) المتهم الثامن (؟؟؟؟؟/ المدعو
 لمـعــرض المـــتهم التاســـع وـتــم تســـليم الســـيارتين للمـعــرض الخـــاص ـبــالمتهم ســـيارتين ماركـــة ســـوزوكي

التاسع وكذا األوراق الخاصة بتلك السيارات وذلك من يد المتهمـين األول والثـامن وهـو مـا يلـزم معـه 
ًستدعاء هؤالء الشهود أمام المحكمة لسماع أقوالهم تأكيدا علـى بـراءة سـاحة المـتهم التاسـع مـن ثمـة ا

 .إتهام 
ًفضال عما تقـدم فقـد إتضـح مـن خـالل التحقيقـات أن المتهمـة الثانيـة قـد قامـت باالتفـاق مـع بـاقي    

 كما ورد علـى لسـانها بالتحقيقـات أنهـا – حسن النية –المتهمين على بيع هذه السيارة للمتهم التاسع 
مبايعـــة ال تعـــرف المـــتهم التاســـع وال توجـــد صـــلة بينهمـــا وهـــو مـــا يقطـــع بعـــدم إشـــتراكه فـــي تزويـــر ال

 .الخاصة بتلك السيارة 
 فبــإطالع ً   وفــي خصــوص ثبــوت تزويــر المبايعــة الخاصــة بتلــك الســيارة بعيــدا عــن المــتهم التاســع

علـــي المبايـعـــة الـمـــزورة ) .. المشــــتري األصـــلي لتـلـــك الســــيارة ( مصـــطفي شــــحاتة / المجنـــي علـيـــه 
قـد تـم تعديلـه ووضـع إسـم المـتهم بعـدما تبـين أن اسـمه كمشـتري .. المرفقة بملف السيارة آنفة الذكر 

 باالشـــتراك مـــع ؟؟؟؟؟أـقــر صـــراحة ـبــأن هـــذا التعـــديل ـتــم بمعرـفــة أحـــد مـــوظفي .. ًالتاســـع ـبــدال مـنــه 
 الذي منح الموظف المذكور ألف جنيـه إلجـراء هـذا التعـديل ودلـل علـي ذلـك ؟؟؟؟؟/ شخص يدعي 

ولـم يوجـه ثمـة إتهـام ... عـديلها  مدون بالقلم الرصاص علي المبايعة بعـد ت؟؟؟؟؟/ بأن اسم المدعو 
 .للمتهم التاسع أو يقرر بإشتراكه في التزوير 

البائعـة للسـيارة محـل الحـديث لصـالح  .. ؟؟؟؟؟/    وهو ما تأكد مـن أقـوال الممثـل القـانوني لشـركة 
فقـــد أقـــر المـــذكور .. والمعدلـــة مبايعتهـــا لتصـــبح لصـــالح المـــتهم التاســـع  .. ؟؟؟؟؟/ المجنـــي عليـــه 

افة األختـام والتوقيعـات الموجـودة علـي المبايعـة وأنهـا صـادرة عـن الشـركة ممـا يؤكـد صـحة بصحة ك
 من أن تعديل هذه المبايعة تـم بمعرفـة موظـف بالشـركة البائعـة ؟؟؟؟؟/ ما جاء بأقوال المجني عليه 

 وحـيــث أـنــه ـمــن المعـلــوم أـنــه إذا ـتــم التـعــديل ـفــي أي مســـتند بمعرـفــة ؟؟؟؟؟/ باالشـــتراك ـمــع الـمــدعو 
 .فإنه يتم وضع الختم علي هذا البيان المعدل .. الجهة المصدرة له 

األمـر الـذي .. وحيث أقر ممثل الشـركة بـأن األختـام صـحيحة وسـليمة وصـادرة عـن الشـركة 
وذلـك تأكيـدا .. يؤكد أن التعـديل تـم بمعرفـة الشـركة أو أحـد موظفيهـا وتـم الخـتم بخـاتم الشـركة عليـه 

 أعطــي أـلـف جنـيـه ألحــد ؟؟؟؟؟/  قــرره فــي هــذا الشــأن مــن أن المــدعولمصــداقية المجـنـي علـيـه فيمــا



 

 ٢٣٥

مـوظفي الشـركة لتعـديل المبايعـة وهـو مـا يلـزم معـه إسـتدعاء المجنـي عليـه سـالف الـذكر وكـذا ممـثـل 
وهـــو الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه يلـــتمس المـــتهم التاســـع مناقشـــة شـــهود اإلثبـــات وكـــذا ..  ؟؟؟؟؟شـــركة 

 . لمناقشتهم علي ضوء ما ورد ذكره ؟؟؟؟؟كة المجني عليه أنف الذكر وممثل شر
   وهـذا كـلـه يؤكـد أن الـمـتهم التاســع منبـت الصــلة تماـمـا عـن واقـعـات االتـهـام الماثـل وعـلـي األخــص 
واقعــة تزوـيـر المبايعــة باســمه لوجــود دالـئـل قاطعــة عـلـي أنهــا تمــت بمعرفــة الشــركة مصــدرة المبايعــة 

 .و قريب المتهم التاسع بالمشاركة مع آخرين ليس من بينهم من بعيد أ

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثالثة التي طويت علي : احلقيقة الثالثة 
اسـع كمشـتري والمـتهم األول كبـائع  والمحـرر بـين المـتهم الت؟؟؟؟؟اصل عقد بيع السـيارة رقـم 

 " ؟؟؟؟؟" ة لصـالح شـرك" ؟؟؟؟؟"وقد ثبت من التحقيقات أن هذه السيارة كان قد تم بيعها مـن شـركة 
 بنظــام ؟؟؟؟؟/  واـلـذي ـقـام ببيعهــا للمــتهم األول ؟؟؟؟؟/ ومــن هــذه الشــركة األخـيـرة إـلـي المجـنـي علـيـه

 .القسط 
ويبين من حرص المتهم التاسع علي تحرير هذا العقد والعقود األخرى مع المتهمين أنـه كـان 

 .وى الماثلة حسن النية وأنه بذل عناية الرجل العادي حال شراؤه لسيارات محل الدع
أضف إلي ذلك عجز النيابـة العامـة ومـن قبلهـا الشـرطة علـي تقـديم دليـل واحـد علـى إشـتراك 

 .المتهم التاسع في واقعات الدعوى أو أن له عالقة بها 
مــن خــالل "  واـلـذي أورد محــرره أـنـه ؟؟؟؟؟بمطالعــة محضــر التحرـيـات المــؤرخ وهــو مــا يـبـين 

مـن .. كدت التحريات صحة أقـوال المجنـي علـيهم الثالثـة فحص جميع المعلومات والتحري السري أ
أن المتهمــين مــن األول حتــى الخــامس يكونــون فيـمــا بيــنهم تشــكيال عصــابيا تخصــص فــي النصـــب 
علي مكاتب بيع السيارات وذلك بشـراء سـيارات مـنهم بنظـام التقسـيط ثـم إعـادة بيعهـا نقـدا ألشـخاص 

 . ترخيص بأسماؤهم مزورة ومنسوبة لمكاتب أخرى وذلك بعد أن يسلموا المشترين خطابات..آخرين
ليس هذا فحسب بل أورد السيد الضابط بمحضره مـا توصـل إليـه مـن تفاصـيل التصـرف فـي 

التـي تـم تغييـر مبايعتهـا الصـادرة ) ؟؟؟؟؟(وفي معرض ذلك ذكر السيارة رقم .. كل سيارة علي حدة 
 . إلي معرض المتهم التاسع ؟؟؟؟؟من شركة 

هور أسم المتهم التاسع فـي هـذه المبايعـة  فقـد اعتبـره الضـابط مجـري التحريـات هذا وبرغم ظ
ولــم ينطــق فــي حقــه ببنــت شــفه تشــير إلــي توصــل تحرياتــه نحــو .. مــن المجنــي علــيهم حســن النيــة 

 .اشتراك المتهم التاسع في هذه الواقعة محل ذلك االتهام 
 الذي يؤكد بـراءة المـتهم التاسـع األمر.. مع خلو محضر التحريات المبدئي من ذلك .. هذا 



 

 ٢٣٦

مــن ثمــة اتهــام قــد ينســب إلـيـه بالمخالفــة ـلـألوراق ويســتلزم بالضــرورة إســتدعاء محــرر ذـلـك المحضــر 
 .لمناقشته أمام المحكمة بإعتبار أقواله تضاربت في خصوص دور المتهم التاسع 
أمــام ) ؟؟؟؟؟/دالرائــ(كمــا انــه يــدل علــي بــراءة المــتهم أقــوال الســيد الضــابط مجــري التحريــات 

فـلـم يشــر فيهــا مــن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي .. النياـبـة العامــة عـقـب إجراـئـه التحرـيـات المبدئـيـة أنـفـة اـلـذكر 
 اشتراك المتهم التاسع في الجريمة بأي من عناصرها 

ٕوقد اقتنعت النيابة العامة بذلك بدليل أنها عقب سـماعها ألقـوال الضـابط المـذكور واطالعهـا 
رت ـبـالقبض عـلـي المتهمــين مــن األول حـتـى الخــامس وـلـم ـتـورد ـفـي قرارهــا عـلـي محضــر تحرياـتـه أمــ

 .هذا أي إشارة إلي المتهم التاسع
 األمر الذي يعد دليال قاطعا علي انتفاء صلة المتهم التاسع بواقعات االتهام الماثل 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الرابعة التي طويت علي : احلقيقة الرابعة 
) ـبـائع(وـبـين المــتهم الـثـامن ) مشــتري(ـيـع ســيارة المحــرر فيمــا ـبـين المــتهم التاســع اصــل عـقـد ب

 والثابـت ؟؟؟؟؟ والتي تم ترخيصها الحقـا بـرقم ؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟وذلك عن السيارة شاسية رقم 
ومــن األخيــرة إلــي  " ؟؟؟؟؟شــركة " لصــالح " ؟؟؟؟؟ شــركة " بالتحقيقــات أن هــذه الســيارة بيعــت مــن 

بنظـــام القســـط ـثــم ) المتهـمــة الثانـيــة (؟؟؟؟؟/ وهـــذا الشـــاكي ـقــام ببيعـهــا للمـــدعوة  .. ؟؟؟؟؟/ الشـــاكي 
قامـــت األخـيــرة بتســـليمها إـلــي المـــتهم الـثــامن اـلــذي توجـــه إـلــي المـــتهم التاســـع وأوهمـــه بصـــحة وضـــع 

 .فوافق المتهم التاسع علي الشراء .. وسأله أن كان يرغب في شرائها .. السيارة قانونا 
فقـد حـرر العقـد طـي هـذه الحافظـة بينـه وبـين المـتهم الثـامن إلثبـات مسـئولية األخيـر ومن ثم 

وحـيـث أن هــذا العـقـد ممهــور بتوقـيـع المــتهم .. التاـمـة عــن الســيارة لحــين إتـمـام إجــراءات نـقـل الملكـيـة 
الثامن ويتضمن التأكيد على مسئولية األخير عن السيارة محله األمر الذي يؤكد انتفاء صلة المـتهم 

 .التاسع بها وبأي مخالفة في أوراقها 
مما كان مقتضاه وجـوب قيـام النيابـة العامـة بإسـتبعاد المـتهم التاسـع مـن اإلتهـام الماثـل أسـوة 

 من االتهام رغـم إقـراره بأنـه ابتـاع سـيارة نقـل ماركـة شـيفرولية مـن المتهمـين ؟؟؟؟؟/ بإستبعاد المدعو
وهو مـا يقطـع ) مشتراة بالقسط ومباعة إليه نقدا(وقة وهو يعلم أنها محر.. من السادس حتى الثامن 

فكـــان يـلــزم طالمـــا .. مـــزورة ـثــم قيامـــه ببيعهـــا ) المـــدون بهـــا أنهـــا خالصـــة اـلــثمن(بعلمـــه ـبــأن أوراقهـــا 
اعتبرـتـه النياـبـة العامــة حســن النـيـة أن تعتـبـر الـمـتهم التاســع حســن النـيـه ـبـدوره الســيما وأن األخـيـر ال 

 .ي جريمة أخري يعلم شيئا عن التزوير أو أ
 ـتــم ؟؟؟؟؟ اـلــذي/ ًوال أدل عـلــى أن موـقــف المـــتهم التاســـع يتشـــابه تمامـــا مـــع موـقــف المـــدعو 



 

 ٢٣٧

إستبعاده أن كالهمـا يمتلـك معـرض سـيارات بـذات المنطقـة وأنهمـا يتعـامالن مـع ذات التجـار بـل إن 
وضـاع  لحـرص األول علـى تقنـين أ؟؟؟؟؟/ المتهم التاسع يعد في موقف أفضـل مـن موقـف المـدعو 

وهــو ... الســيارات التــي يقــوم بشــراءها بتحريــر عقــود ممهــورة بتوقيعــات مــن قــاموا ببيــع الســيارت لــه 
األمر الذي لم تتمكن التحريات الواردة باألوراق من التوصل له بما يقطع بعدم صحتها ألن مجريهـا 

يــره للعقــود لــو جــد فــي تحريــه لتبــين لــه صــحة موقــف المــتهم التاســع وإلســتطاع التوصــل لواقعــة تحر
 .المقدمة منا والموقعة من المتهمين األول والثامن    

لما كان ذلك وكان الثابت من هذه العقود صحتها وأن العقود شريعة المتعاقدين وواضـح مـن 
بنود العقد أنه عقد مكتمل األركان ومن ثم فال سبيل لدي المتهم األول والثامن إال الطعـن علـي هـذا 

فإنــه فــي حالــة عــدم اطمئنــان المحكمــة لصــحة هــذه العقــود فــإن المــتهم التاســع العقــد بــالتزوير وكــذا 
نظـرا ألن هـذه .. يطلب بإحالتها للطب الشرعي لبيان عما إذا كانت هذه العقود صحيحة من عدمه 

العقود هي أساس انتفاء الجريمة في حق المتهم التاسع والتي تؤكد أن ما نسب إليه علـي غيـر سـند 
اقع مع بطالن أمر إحالة المتهم للمحاكمـة نظـرا ألنـه قـد ابتنـي علـي افتراضـات دون من القانون والو

 .أن يكون هناك أي دليل قبل المتهم 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة اخلامسة التي طويت علي : احلقيقة اخلامسة 
) ـبـائع (وـبـين المــتهم الـثـامن) مشــتري(اصــل عـقـد بـيـع ســيارة المحــرر فيمــا ـبـين المــتهم التاســع 

  .١؟؟؟؟؟ والتي تم ترخيصها فيما بعد برقم ؟؟؟؟؟ موتور رقم ؟؟؟؟؟وذلك عن السيارة شاسية رقم 
ومـن " ؟؟؟؟؟شـركة " لصـالح  " ؟؟؟؟؟شـركة " والثابت بالتحقيقـات أن هـذه السـيارة بيعـت مـن 

 .لقسط  بنظام ا ؟؟؟؟؟/وهذا الشاكي باعها إلي المتهم األول .. ؟؟؟؟؟/ األخيرة إلي الشاكي 
ـثــم توجـــه األخـيــر إـلــي المـــتهم التاســـع وأوهمـــه ـبــأن هـــذه الســـيارة ملكـــه وـلــم يتســـلم أورقـهــا بعـــد 

 .ويرغب في بيعها فما كان من المتهم التاسع إال أن ابتاعها منه 
وقــد خلــت األوراق تمامــا مــن أي إشــارة إلــي تــوافر ثمــة دليــل أو حتــى قرينــة علــي أن المــتهم 

 . تزوير في أوراق ملكية السيارات المباعة بمعرفته التاسع كان علي علم بأن ثمة
علــي العكــس فقــد تضــافرت الــدالئل علــي إثبــات عــدم علمــه بهــذا التزويــر وذلــك علــي النحــو 

 التالي 
انخـدع بهـا مـوظفي .. الفواتير والمبايعات الخاصة بالسـيارات المباعـة بمعرفـة المـتهم التاسـع :  أوال 

وهـو مـا ..  وقاموا بإصدار تراخيص لهذه السيارات بموجبها المرور بإدارات المرور المختلفة
 .يقطع بانخداع المتهم التاسع بها واعتقاده بأنها صحيحة ال تشوبها شائبة 



 

 ٢٣٨

 أثبـتــت أن هـــذه الـفــواتير والمبايعـــات ـتــم – عـلــي نحـــو مـــا أســـلفنا الـقــول –أوراق هـــذا االتهـــام : ثانـيــا 
لثبوت صـحة األختـام والتوقيعـات الموجـودة عليهـا تعديل بياناتها بمعرفة الشركات البائعة لها 

 .وعلي األخص األختام الموجودة قرين التعديالت .. 
تقريــر الطــب الشــرعي أثبــت أن التعــديالت التــي تمــت فــي المبايعــات والفــواتير تمــت بطريقــة : ثالثــا 

ابـه عـلـي األمـر اـلـذي يؤكـد اســتخدام القـائم ـبـالتزوير تقنيـة عالـيـة جـدا ـفـي ارتك) المحـو اآلـلـي(
 .نحو ينخدع به أي شخص يتعامل مع هذه األوراق 

تخصـــص باالشـــتراك ـمـــع .. ؟؟؟؟؟ /  بوجــــود شـــخص يـــدعي ؟؟؟؟؟/ إقـــرار المجنـــي عليـــه : رابعـــا 
ٕمـوظفي الشــركات فـي تزوـيـر المبايعـات وتـعـديل بياناتهـا واخراجـهـا علـي غــرار الصـحيحة بـمـا 

 .ينخدع بها أي شخص ويعتقد بأنها صحيحة 
ن العقــل والمنطــق أن المــتهم التاســع لــو كــان يعلــم بــأمر هــذا التزويــر لمــا ســمح بتــدوين مــ: خامســا 

وـلـم يـكـن ليصــدر ـفـاتورة باســمه .. اســمه أو إـيـراده ـفـي أي ـمـن الـفـواتير أو المبايـعـات الـمـزورة 
 .تفيد بيعه ألي من هذه السيارات للمشترين 

حــو إثـبـات ـبـراءة ســاحة هــذا وـمـن جمــاع ـمـا تـقـدم يؤكــد وبحــق أن كاـفـة اـلـدالئل ـقـد تضــافرت ن
 .المتهم في الوقت الذي عجزت أوراق هذا االتهام عن تقديم أي دليل علي عكس ما تقدم 

أكــد عـلـي ـبـراءة المــتهم التاســع ثـبـوت حرصــه عـلـي تحرـيـر عـقـود فيمــا بيـنـه وـبـين المســلم ا كمــ
ولتأكيـد مسـئولية إلثبات انتفـاء صـلته أو مسـئوليته عـن هـذه السـيارات ) كل علي حده(للسيارات إليه 

مسـلم الســيارة إلـيـه عنـهـا وعــن أوراقـهـا المســلمة إلـيـه وخلوهــا ـمـن أي تالعــب وهــو ـمـا يـلـزم مـعـه إحاـلـة 
هـــذه العقـــود جميعهـــا إلـــى قســـم أبحـــاث التزييـــف والتزويـــر بمصـــلحة الطـــب الشـــرعي إلثبـــات صـــحة 

بـالعقود تأكيـدا علـي توقيعات المتهمين األول والثامن على تلك العقود وكـذا مواجهـة هـذين المتهمـين 
ومــا أســفرت عـنــه التحقيقــات فـيــه مــن وجـــود .. انتفــاء صــلة الـمــتهم التاســع بواقـعــات االتهــام الماـثــل 

ٕوأنـه يـتم تزويـر أوراقهـا واعـادة .. جريمة نصب ارتكبت باالستيالء علي السيارات محـل هـذا االتهـام 
 .بيعها 

يهم مــن إثـبـات أي اتهــام للمــتهم فضــال عمــا أثبـتـه ـبـأوراق اـلـدعوى مــن خـلـوا أـقـوال المجـنـي عـلـ
التاسـع وـكـذا خـلـو محضــر التحرـيـات ـمـن ذـلـك إضـافة إـلـي أـقـوال شــهود اإلثـبـات اـلـذين نـلـتمس األـمـر 
بمناقشتهم فضال عن عـدم تـوافر ثمـة دليـل فـي حـق المـتهم التاسـع فهـو مجنيـا عليـه ولـيس مـتهم مـع 

 .لتاسع انتفاء أي دليل إدانة ضده وأن العقود تثبت صحة دفاع المتهم ا

 



 

 ٢٣٩

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة السادسة التي طويت علي : احلقيقة السادسة 
  .؟؟؟؟؟التابعة إلدارة ؟؟؟؟؟ أصل إفادة صادرة عن مدرسة 

 يبني من مطالعتها
 .؟؟؟؟؟ أن المتهم التاسع يعمل بوظيفة 

 وكذا
 .ة  نظرا لضبطه علي ذمة القضية الماثل؟؟؟؟؟أنه انقطع عن العمل منذ 

 وداللة هذا املستند
أن المــتهم التاســع لــيس مــن مثــل أهــل االتهــام الماثــل فهــو مربــي فاضــل ومتفــوق فــي عملــه  -١

  .؟؟؟؟؟بدليل شغله بوظيفة 
أن حــبس المــتهم التاســع رغــم ثبــوت انقطــاع صــلته باالتهــام الماثــل علــي ذمــه هــذه القضــية  -٢

 .وبجرم ثبت عدم ارتكابه له ا شديدا علي مستقبلة الوظيفي بسبب ال يد له فيه خطريمثل 
أن المـــتهم التاســـع موظـــف عمـــومي وال يخشـــى عليـــه مـــن الهـــرب بمـــا يحـــق معـــه المطالبـــة  -٣

 .بإخالء سبيله لحين الفصل في الدعوى الماثلة

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة السابعة التي طويت علي  : احلقيقة السابعة
م التاسع يعاني من داء السـكري وارتفـاع ضـغط عدد من الشهادات الطبية التي تفيد أن المته

 .الدم والسمنة المفرطة وتليف الكبد ويحتاج لعالج دائم ومتابعة مستمرة 

 مما مقضاه
 .أن في حبس المتهم التاسع علي ذمة الدعوى الماثلة ما يمثل اشد الخطر علي حياته 

 وهو ما حيق معه
 .له موطن ومحل إقامة معلوم طلب إخالء سبيله خاصة مع ثبوت أنه موظف عمومي و

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثامنة التي طويت علي : احلقيقة الثامنة 
صـــورة ضـــوئية مـــن بطاـقــة اـلــرقم الـقــومي الخاصـــة ـبــالمتهم الـثــامن والـتــي تحصـــل عليهـــا المـــتهم  -١

 التاسع حال شراءه لعدد من السيارات من المتهم الثامن
  المتهم الثامن صادر من القوات المسلحةصورة ضوئية من كارنية -٢
صـــورة ضـــوئية مـــن بطاقـــة الـــرقم القـــومي الخاصـــة بـــالمتهم األول والتـــي تحصـــل عليهـــا المـــتهم  -٣

 .التاسع حال شراءه لعدد من السيارات من المتهم األول 



 

 ٢٤٠

 دالله املستند
اـلـذين ـبـاعوا ـلـه أن الـمـتهم التاســع ـقـد اتخــذ كاـفـة الوســائل القانونـيـة حــال تعامـلـه مــع المتهـمـين 

 السيارات محل الدعوى الماثلة واستحصل منهم علي كافة المستندات الالزمة إلثبات صحة موقفه 

 فضال عن ذلك
ـفــــإن قـيــــام المـــــتهم التاســـــع بالتحصـــــل عـلــــي صـــــورة تحقـيــــق الشخصـــــية الخـــــاص ـبــــالمتهمين 

 اشتراكه فيه وعلي المذكورين يؤكد استحالة الشراكة معهم في التشكيل العصابي الذي زعمت النيابة 
 ذلك فإنه يتأكد براءة المتهم التاسع مما هو منسوب إليه 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة التاسعة التي طويت علي : احلقيقة التاسعة 
 :أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن شهادة كال من 

 ؟؟؟؟؟؟ -
 ؟؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟؟؟ -

 وذلك بأنهم
لشــــراء ســــيارة ) معــــرض المــــتهم التاســــع(لتجــــارة الســــيارات ؟؟؟؟؟ كــــانوا متواجــــدين بمعــــرض 

وكـــان ) المـــتهم األول ( ؟؟؟؟؟/ومـــع شـــخص يـــدعي ) المـــتهم الثـــامن (؟؟؟؟؟/ وتقـــابلهم مـــع المـــدعو
المــذكورين يبيعــان ســيارتان ماركــة ســوزوكي لمعــرض المــتهم التاســع وتــم تســليم الســيارتان للمعــرض 

 .اق الخاصة بها وذلك من يد المتهمين األول والثامن الخاص بالمتهم التاسع ومعهما األور

 وهذا اإلقرار
جنـبــا إـلــي جنـــب المســـتندات المقدمـــة مـنــا بـبــاقي حـــوافظ المســـتندات يؤكـــد أن المـــتهم التاســـع 

بـل وهـذه الشـهادة .. منقطع الصلة بواقعـات االتهـام الماثـل وكـذا منقطـع الصـلة بالمسـتندات المـزورة 
تؤكــد أن المــتهم التاســع فــي حقيقــة األمــر مجنيــا عليــه يســتحق التعــويض ال الــواردة بــاإلقرار الموثــق 

المسألة الجنائية وهـو مـا يحـق معـه طلـب بـراءة المـتهم التاسـع ممـا نسـب إليـه وعلـي ذلـك فإنـه يحـق 
طلب سماع شهادة هؤالء الشـهود أمـام الهيئـة المـوقرة نظـرا ألن الشـهود أنفـي الـذكر قـد قـرروا بمـا ال 

شـك مـن أنهـم عاصـروا هـذه الواقعـة ومـن ثـم تكـون شـهادتهم منتجـة فـي الـدعوى لـذلك يدعو مجـاال لل
 .نلتمس من الهيئة الموقرة سماع أقوالهم حتى يتأكد من  واقع األمور مصداقية دفاع المتهم التاسع

 



 

 ٢٤١

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة العاشرة التي طويت علي : احلقيقة العاشرة 
لمبايعـــات الصـــادرة مـــن معـــرض المـــتهم التاســـع ثاـبــت بهـــا شـــراءه صـــورة ضـــوئية لعـــدد مـــن ا

ويؤكد ذلـك اعتيـاد المـتهم .. السيارات محلها من الشركات األصلية بموجب أوراق رسمية وصحيحة 
 .الماثل علي التعامل مع الشركات الكبرى وثقة تلك الشركات به حتى تاريخه 

م فيهـا اضـطالع  المـتهم التاسـع فـي وعلي ذلك فلو صدقت تحريات ضابط الواقعة والتي زعـ
تزوـيـر األوراق الخاصــة بتـلـك الشــركات لكاـنـت األخـيـرة قــد قطعــت صــلتها ـبـالمتهم ورفضــت التعامــل 

أما وقد استمرت الشركات في التعامل مع المتهم حتى تاريخـه فـإن ذلـك يؤكـد ثقتهـا فيـه وأن .. معه 
 .ما أورده ضابط التحري غير صحيح 

ن التحريـات الـواردة فـي الـدعوى علـي مـدار التحقيقـات لـم تـذكر المـتهم فلو أضفنا إلـي ذلـك أ
.. وأنــه لــم يــرد اســمه ســوي بســؤال الضــابط أمــام النيابــة العامــة فــي نهايــة التحقيقــات .. الماثــل قــط 

والــذي لــوال ســؤال النيابــة العامــة لــه لمــا أجــري ذكــرا للمــتهم التاســع ممــا يقطــع بعــدم جديــة التحريــات 
فضـــال عـــن ذـلــك فـــإن المســـتندات الماثـلــة إذا مـــا ضـــم لهـــا عقـــود البيـــع ..  التاســـع الخاصـــة ـبــالمتهم

الخاصــة بســيارات التــداعي المحــررة مــن المتهمــين األول والثــامن لصــالح المــتهم التاســع والتــي يلــزم 
لقطـعـت بحســن نـيـة الـمـتهم الماـثـل .. إحالتـهـا للطــب الشــرعي للتأـكـد ـمـن صــدورها ـمـن خــط ـيـد هــؤالء 

 .األمر مجني عليه وأنه برئ تماما مما هو موجه إليه من اتهامات وأنه في حقيقة 

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة احلادية عشر التي طويت علي : احلقيقة احلادية عشر
صــورة ضــوئية ـمـن عــدد ـمـن المبايـعـات الصــادرة ـمـن مـعـرض الـمـتهم التاســع ـفـي الـعـام الـتـالي 

 .تي تم بيعها مع االحتفاظ بحق الملكية لعدد من السيارات المختلفة الماركات وال
وهــــو مــــا يؤكــــد اســــتمرارية ودوام نشــــاط المــــتهم التاســــع وقانونـيـــة تصــــرفاته واعتـيـــاده التعامــــل 

 .بموجب أوراق صحيحة ال تشوبها شائبة 
فضال عن ثبوت تواجده الدائم بمحل إقامتـه الثابـت بـاألوراق علـي خـالف مـا زعـم بـه ضـابط 

األمـر الـذي يرتـب عـدم جديـة تحريـات .. هارب وغير موجود بمحـل إقامتـه التحريات من أن المتهم 
ضـــابط الواقعـــة ـفــي خصـــوص اشـــتراك المـــتهم التاســـع ـفــي ارتكابهـــا بمـــا يســـتلزم بالضـــرورة اســـتدعاء 
ضابط الواقعة لسؤاله ومناقشته كمـا يؤكـد ذلـك قصـور تحقيقـات النيابـة العامـة لعـدم اسـتدعاء المـتهم 

فلو أنهـا فعلـت لمكنـت المـتهم مـن تقـديم مسـتنداته أو .. ي الوقائع المنسوبة له وال إعالنه لمناقشته ف
 .إثبات صحة موقفه وهو ما يصم االتهام الماثل بالقصور 

 



 

 ٢٤٢

 فقد تقدم املتهم املاثل باحلافظة الثانية عشر التي طويت علي  : احلقيقة الثانية عشر
 مـعـرض الـمـتهم التاســع بالتقســيط صـورة ضــوئية ـمـن أوراق ســيارة مارـكـة شــيفرولية مباعـة ـمـن

 ) أحد المجني عليهم في االتهام الماثل (؟؟؟؟؟ومشتراة في األصل من معرض سيارات 
ويبـــين مـــن مطالعـــة المبايعـــة الصـــادرة مـــن المعـــرض المـــذكور لصـــالح معـــرض المـــتهم أنهـــا 

الماثــل قــد وعلــي ذلــك فإنــه لــو كــان المــتهم ) أي عقــب توجيــه االتهــام الماثــل (؟؟؟؟؟صــادرة بتــاريخ 
أمـا وأن .. ارتكب تزويرا في محـررا خـاص بـالمعرض المـذكور السـتحال علـي األخيـر التعامـل معـه 

التعامــل مســتمر حتــى تاريخــه فــإن ذلــك يؤكــد أن المعــرض المــذكور والمســئولون عنــه يعلمــون يقينــا 
سـئولي هـذا براءة المـتهم الماثـل مـن ثمـة جريمـة قـد تنسـب إليـه وهـو مـا يسـتلزم بالضـرورة اسـتدعاء م

وبالجملـة فـإن ذلـك يؤكـد أن .. المعرض لمناقشتهم عن توجيههم ثمة اتهام للمتهم الماثـل مـن عدمـه 
تغيير البيانات في األوراق محل االتهام الماثل كان قد تم من مـوظفي الشـركات صـاحبة المسـتندات 

 .نية الواردة باألوراق المزورة كما قرر المجني عليهم وهو ما يتأكد فعليا من مطالعة التقارير الف

 ملا كان ذلك 
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 ة املوقرة احلكم يلتمس املتهم التاسع من عدالة احملكم
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