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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 



 

 ٥

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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 محدي خليفة
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 ماجستير في القانون التجاري
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�:فضال عن سبعة متهمين آخرين هم ........ ./ اتهمت النيابة العامة المتهم األول  
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ...........................�
- ........................... 

- .�........................... 

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

 املتهمون مجيعا 

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

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

 فأحــدث إصــابته هلــقاصــدا قتحتــى أطلــق صــوبه عيــارين نــاريين مــن ســالحه النــاري ســالف البيــان 
والذ بــالفرار مســتقال دراجــة ناريــة قيــادة شــريحية والتــي أودت بحياتــه الموصــوفة بتقريــر الصــفة الت

 حال تواجـد المتهمـين مـن الرابـع وحتـى األخيـر علـي مسـرح الجريمـة محـرزين ألسـلحة المتهم الثاني
 . للشد من أزره )بنادق آلية(نارية 

 املتهمني من الرابع وحىت األخري 
حــال كونــه ممــا ال يجــوز التــرخيص ) آليــةبندقيــة (أحــرز كــال مــنهم ســالحا ناريــا مششــخنا  . ١

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

 .ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

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

اسـتعملهم علـي السـالح النـاري سـالف البيـان حـال كونـه غيـر " عدد طلقتـين  " أحرز ذخائر  -٢



 

 ٩

 .مرخصا له بحيازته أو إحرازه 

 بناء علي هذه االتهامات اجلزافية التي ال تصادف الواقع واحلقيقة و

 والقائمة علي حمض ختمني وافرتاض من عنديات النيابة العامة 
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بمحضـر محـرر مـن فيما أسـفرت عنـه األوراق التـي اسـتهلت تتلخص واقعات االتهام الماثل  

 :والذي قررت من خالله. .بسراي النيابة ..  صباحا ٩ر٤٥ الساعة -/-/-بتاريخ النيابة العامة 
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 فعلي الفور انتقل 
رفقـة سـكرتير التحقيـق إلي حيث مكـان الواقعـة .. محرر المحضر ام السيد وكيل النائب الع 

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

 . ت من خالله الثاب -/-/- المؤرخ .. أحوال ..
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 مقــررا بــأن ..مــأمور مركــز شــرطة .. ../ أنــه محــرر بمعرفــة العقيــد وثابــت بهــذا المحضــر  

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

 ../ ٕواصابة المدعو، ) المتهم األول حاليا

 وبناء علي ما تقدم 
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 مســـاءا ١٢ر٣٠ الســـاعة -/-/-عـــة وبـــذات تـــاريخ الواقهـــذا 

ـقــد ـحــررت محضـــرا .. / كاـنــت ـشــقيقة المجـنــي علـيــه الـمــدعوة 

 زعمت من خالله  .. ..بمركز شرطة 

  ../بقتل شقيقها المدعو.. .. ، .. ، .. ، ../ بأنها تتهم كل من �

 وأردفت قائلة
شـقيق ( ../ عوقتـل علـي أثرهـا المـد.. بأن هناك مشكلة بين عائلتها وعائلة سالفوا الذكر  

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

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

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

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

  . !!المتهمين قاموا بتحريضه

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

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

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

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

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

 .طلقين ناريين متتاليين 

 وعلي وجه السرعة توجه 
ــاب المحكمـــة  ــه .. وهنـــا ..  الســـتطالع األمـــر إـلــي ـب ــي علـي  ملقـــي علـــي ../ أبصـــر المجـن

خلـف الشـخص يقـوم بالعـدو  ../ أمـين شـرطة يـدعي كما أبصـر ار عليه ، األرض جراء إطالق الن
 جلباب كحلـيوكان يرتدي ) من ظهره(وأبصر هذا الشخص من خلفه الذي أطلق األعيرة النارية ، 

 .وقاما بالهرب ) خلف أخر(دراجة بخارية ثم استقل اللون ويجري بطريقة غير مستقيمة 
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 واستطرد زاعما 
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 ك وعقب ذل
 قــام بإعــادة المتهمــين إلــي ســيارة التــرحيالت وقــام بإخطــار مركــز الشــركة إلرســال قــرر بأنــه 

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

 .)شخص مقبوض عليه في اتهام أخر

 وأضاف بأنه كان برفقته كل من 

- ��'�i�����/...�
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- ... 
- ... 
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 كما قرر صراحة 
بأـنـه ال يعـلـم .. ـثـم ـعـاد وـقـرر .. ـبـأن معـظـم أـفـراد الشــرطة الـمـرافقين ـلـه شــاهدوا الواقـعـة 

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

 كما أضاف

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

 .النية والعزم لقتله من عدمه 

تاريخ استمعت النيابة العامة ألقوال شقيقة المجني الوبذات هذا 

 .   التي قررت ../ عليه 

وعند .. عليها ) المجني عليه(رر عرض شقيقها حيث كان مقإلي النيابة بـأنها توجهت  

وكان /.. زعمت بأنها خاصة بالمدعو .. وصولها إلي مركز الشرطة شاهدت سيارة حمراء اللون 

 ) .المتهم الخامس( ../ معه المدعو 

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

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

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

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

 .ثم هربا من المكان ) .. المتهم الثاني (../ ثم جري وركب علي دراجة بخارية خلف المدعو.. 
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 وعقب ذلك قامت باالختباء 
وزعمت بأنهـا .. ت إلي مركز الشرطة وقدمت بالغ ثم توجه!!!! خشية إطالق النار عليها 

 :وقررت بأنهما .. وقررت بأنها شاهدت المعتدي علي شقيقها .. كانت بمفردها 

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

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

 !!!.ثم قررت صراحة بأنها لم تشاهد أيا منهما أمام النيابة ولكنها تتهمهما ؟!! حدوث شيء 
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 زعمها بأنها رأت الواقعة برمتهابدليل أنها علي الرغم من 

 إال أنها لدي سؤاهلا عن عدد الطلقات التي أطلقها املتهم األول 

 علي شقيقها أجابت ) حسبما تزعم(

  "شـــــــــــرفمع" 
 ���������� .Gא��E��	<
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 ووصفت مالبس املتهم األول 
.. وكانـت المسـافة قريبـة جـدا بينـه وبـين شـقيقها  " .. أسود مخطـط" بأنه كان يرتدي جلباب 

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

 !!!!) .الطلقات 

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

ـذي كــان مقيــدا بــذات الكالـبـش مــع المجنــي عليــه  (../  / .. اـل

 فقرر  

.. وبمجـرد دخولهمـا مـن بـاب المحكمـة ..  مـع المجنـي عليـه بأنه هبط من سيارة الترحيالت
وأثناء ذلك قام الشـخص المـذكور دفعه خفيفة دفع هذا الشاهد فقام ب" مرحبا " فوجئ بشخص يقول 
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ثـم  .. بإطالق عيارين ناريين في وجه المجني عليه الذي سقط علي األرض داخل بـاب المحكمـة
 .ولم يفق سوي في سيارة الترحيالت ) الشاهد(اغشي عليه 

 واستطرد هذا الشاهد قائال 
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 وعن السالح 
فـي وجهـه مباشـرة ومـن وأطلـق منهـا عيـارين نـاريين طبنجـة المستخدم قـرر بأنـه عبـارة عـن 

 .مسافة أقل من متر ونصف تقريبا 

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

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

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

 المزعــوم أـنـه تتـبـع الـمـتهم األول وـلـم ../ ألـقـوال أـمـين الشــرطة 

 فقرر .. يقم باللحاق به 

.. ../ـكـان الراـئـد  وصــول ســيارة الـتـرحيالت ـلـدي .. .. عـلـي محكـمـة أـنـه ـكـان مـعـين حراـسـة 
أول خـطـوه داـخـل ) ومــن معــه(وـلـدي دخــول المجـنـي علـيـه .. ) اثـنـين ، اثـنـين(يرســل إلـيـه المتهمــين 

وـقـام ذـلـك الشــخص ـبـإطالق عـيـارين .. مــن الخـلـف .. ../ ـقـام شــخص باختراـقـه والخفـيـرالمحكـمـة 

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

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

 !!.أن يقوم ذلك الشخص بإطالق النار عليهم 

 وعن وصف ذلك الشخص قرر 

�/p��B�3$����uن�،�و �	
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 وأضاف 
وما إذا كان عاقد العزم والنية علي قتل المجني عليه مـن قصد ذلك الشـخص بأنه ال يعلم  

 .كيف علم بمكان تواجده عدمه ، وال يعلم 

ـت  .. هــذا ـة العامــة أوقــد أثبـت  حــرزت فــارغين لطلقــين نهــاالنياـب

  ملي كانا بجوار جثة المجني عليه ٩ناريين 

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

 وقرر  .. ../ النظامي 

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

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

ولـم .. فقام علي الفور بإعادة باقي المتهمين إلي سيارة الترحيالت مـرة أخـري .. واقع علي األرض 

 . يري الشخص الذي قام بإطالق األعيرة النارية

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

 .السالح المستخدم في الواقعة 
��د��&��:����و���(� *�E��*)��+א�"&�د�����)�ن�א�وא�;�>ن��ذ

 وأقر املاثل 
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 قرر   .. أمام النيابة العامة ./ نظامي وبسؤال الخفير ال.. هذا 

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

 !!!!!.رة إلي مركز الشرطة ثم عادت السيا.. وأعاد المتهمين الذين كانوا نزلوا النزول 
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..  ـشـــقيق المجـنـــي علـيـــه ../  تـقـــدم الـمـــدعو-/-/-وبـتـــاريخ 

 بشكوى إلي النيابة العامة وبسؤاله فيها أجاب باألتي  

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

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

بنـاء  -/-/-وبالفعـل توجـه إلـي مركـز الشـرطة يـوم الجمعـة .. ه للشـرطة بأن يقوم بتسليم نفسحاليا 

 بتهديـد العائلـة األخـرى بعـدم المسـاس بـه ٠٠/ وبعـدما قـام المـدعو .. علي اتفاق مع رجال الشرطة
  .أثناء تسليم نفسه

 وبالفعل مت تسليم اnني عليه ملأمور مركز الشرطة 

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

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

 .بينهم ضابط 

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

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

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

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

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

 .يرسل إلي النيابة 

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

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

 )مقدم الشكوى(وأضاف املذكور 
كما يتهم ) .. ..وشهرته  (.. ، .. ، .. ، ..(أنه لم يري قاتل شقيقه ولكنه يتهم كل من  

 .بالتواطؤ مع أنفي الذكر .. /  ، وشيخ البلد .. ، .. ، .. ،  بالكامل..مركز شرطة 
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 وأردف قائال 
كمـا أنـه اسـتعمل طبنجـة ، كمـا سـمع بأن المعتدي علي شقيقه هو المتهم األول ، أنه سمع  

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

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

 وأهلية المتهمـين وكبـار رجـال التواطؤ بين مركز الشرطةوقرر بأن ذلك دليل علي .. أخر كما قيل 
ـخـالف عـلـي ليـكـون شــخص مقاـبـل شــخص وينتـهـي ال.. عـلـي أن ـيـتم قـتـل المجـنـي علـيـه .. البـلـدة 

 .ذلك 

 ../ ومبواجهته بأقوال الرائد 
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 واختتم هذا الشاهد أقواله
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ضــابط نـظـام بمرـكـز (.. / وحيـث اـسـتمعت النياـبـة العاـمـة ألـقـوال 

 فقرر باألتي  ) .. ..شرطة 

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

والـذي دون المأموريـة ) خدمـة ليليلـة (-/-/-حتى الثامنة صـباح يـوم ة في الخدم) بايت(أنه كان 

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

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

 :الذي قام باإلطالع عليه وأثبت ما يلي .. المأموريات 
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 )أمحد عزمي(عاد الضابط املاثل وهنا 

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

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

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

 .  حول الواقعة برمتها بمعرفة األمن الوطني 

  -/-/-وبتاريخ 

 وقرر  .. ../ حضر املدعو

 بأنه لديه أقوال جديدة ستغري جمري التحقيق 

 وبالفعل استمعت النيابة العامة ألقواله مقررا 
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 وأضاف قائال 
وـلـم يـكـن هـنـاك وعــدد أرـبـع خـفـراء فـقـط  ../ أن المأمورـيـة ـكـان عـلـي رأـسـها أـمـين الـشـرطة  

طلب منه القول بـأن هـذا الضـابط كـان ..  ../  وأن األمين المذكور في مواجهة الضابط ..ضابط 

 .مع المأمورية 

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

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

 وأخذ أقوالها/ .. وطلب استدعاء المدعوة .. قرر بأنه يكذب  
 وعن موقع سيارة الرتحيالت 

وأن ـبــاب .. ة المواجهـــة للمعهـــد األزهـــري أمـــام البواـبــ .. ـقــرر بأنـهــا كاـنــت خـــارج المحكـمــة
 :وقرر صراحة .. السيارة كان في اتجاه المعهد وليس في اتجاه المحكمة 
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 حضـر إلـي ديـوان النيابـة العامـة -/-/-هذا وفـي ذات التـاريخ 

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

 :اإلدالء بها وهي كالتالي 

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

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

 .علي تقديم شكاوى ال طائل منها علي حد زعمه 

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

 إلي النيابة العامة وقررت بأنها ترغب في إضافة األقوال اآلتية  
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 وعللت أقواهلا السابقة 
هم ـمـن وأنهـا علمـت مـن النـاس بـأن.. بـأن األشـخاص الـذين اتهمـتهم بيـنهم وبـين عائلتـهـا ثـأر  

 .قتلوا شقيقها 

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

 )   المتهمين الذين كانوا بسيارة الترحيالت

وـلـدي وصــول ..  كــان ضــمن المــرحلين إـلـي المحكمــة للمعارضــة فــي حكــم علـيـه وـقـرر بأـنـه 
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 نزل منها المجنـي عليـه ومعـه ثم.. سيارة الترحيالت إلي المحكمة وقفت في جهة المدرسة األزهرية 
شـخص حتى أتي من ورائه .. وما أن دلفا إلي باب المحكمة الكلبش الشخص المقيد معه في ذات 
 .وأطلق عليه عيارين ثم هرب 

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

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

 .يتعقبه أحد 

ــاريخ  ـمــة تقرـيــر الطـــب  ورد إـلــي النياـبــة العا-/-/-وـبــذات الـت

 الشرعي مقررا بما يلي   

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

 :المرسلة تبين ما يلي 

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

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

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

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

 .المراكز الحيوية 

 .اريخ الوارد بمذكرة النيابة  الوفاة معاصرة للت-٤

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

 .الحدوث من مقذوف هذه الطلقات 
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 اسـتمعت النيابـة العامـة ألقـوال المـدعوة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

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

كانت هـي .. رة الترجيالت ومقيدة مع خفير ولدي الوصول إلي المحكمة  في سيابأنها كانت 

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

 .سيارة الترحيالت فقام الخفير بإعادتها إلي .. 

 ../ اما ما قرره اخلفري ونفت مت

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

كما أضافت أنهـا لـدي عرضـها فـي اليـوم  .. وانه الذ بالهرب ولم يتعقبه أحد.. خمسة أمتار تقريبا 
  .كان هناك حرس أكثر وكانت السيارة تقف أمام باب المحكمة مباشرةي النيابة السابق عل

 ونفت املاثلة مجاع ما جاء علي لسان 

  ../ الرائد 

ولــــم يظهــــر .. وقــــررت بــــأن المأموريــــة لــــم يكــــن بهــــا ضــــابط  

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

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

 .المجني عليه 

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

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

 .يلبس جلباب أسود اللون يجري 
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 وعقب ذلك 

 بعـد الواقـعـةبسـيارة بـوكس / ..  الراـئـد ثـم جـاءحضـر المـأمور  

 ) .خفير/ .. (وكان قائدها يدعي 
 وأكد املاثل 

وأن هـذه هـي .. حضـر بعـد الواقعـة / ..  والرائـد يهـا ضـابط تمامـابأن المأمورية لـم يـأت ف 

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

 .أمره بذلك 

 وعن وصف الشخص مرتكب الواقعة 
ه وكــان لديــ.. أســود اللــون وقصــير القامــة وســمين الجســم قــرر بأنــه كــان يرتــدي جلبــاب  
 .طبنجه

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

ـمـن تلـقـاء نفســه إليضــاح أن هـنـاك ـلـبس حصــل ـفـي التحقيـقـات 

 فقرر بما يلي   .. ويريد إيضاحه 

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

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

 .ر بالنوبتجية إلثباته علي رأس تلك المأمورية يخب

 واستطرد قائال 
د شـــخص يجـــري وأمـــين ســـمع صـــوت أعـيــره نارـيــة وشـــاهأـنــه ـلــدي وصـــوله إـلــي المحكـمــة  

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

 .المتهمين إلي سيارة الترحيالت 

 وقرر بأنه 
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 ثم عاد وقرر 
بأـنـه ال يعـلـم ـمـا إذا ـكـان ـقـد تنـبـه عـلـي أي ـمـن الضــباط ـبـالخروج ـمـع تـلـك المأمورـيـة ـمـن  

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

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

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

مـن  أثبتـت النيابـة العامـة ورود تحريـات األ-/-/-هذا وبتـاريخ 

 الوطني  

الذي اثبت أن تحرياته أسفرت عن أنه  ../ والمحررة بمعرفة المقدم  -/-/-المؤرخة  
والذي كان مطلوب ضبطه .. وبصحبته المجني عليه  .. ٠٠/ حضر المدعو -/-/-بتاريخ 

إلي ديوان ) شقيق المتهم األول حاليا (../ بمقتل  الخاصة  لسنة   ٕواحضاره في القضية رقم 
 ) .../ العقيد (وذلك علي خلفية التنسيق مع مأمور المركز .. ..رطة مركز ش

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

مســتقلين ســيارة ـتـرحيالت وـلـدي الوصــول إـلـي المحكمــة وقـفـت .. عـلـي النياـبـة العامــة المجـنـي علـيـه 
بعـد وضــع بـاب السـيارة بالمواجهـة ـمـع مـن الجهـة الغربيـة خـارج مبنـي المحكـمـة ت سـيارة التـرحيال

جميــع الشــهود اثبتــوا أن بــاب ســيارة التــرحيالت كــان جهــة المعهــد : ملحوظــة ( بــاب المحكمــة

 )األزهري وليس جهة بوابة المحكمة 

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

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

 واسرتسل قائال 
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 كما أوردت التحريات 
بأن الحديث الذي دار بين المأمور وشقيق المجني عليـه عقـب الواقعـة كـان الغـرض منـه  

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

 .لحدوث خسائر بشرية بين الطرفين 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 

  حمضر يفيد أنه مت ضبط ودأثبتت النيابة العامة ور

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

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

 علي شيء 

 وبسؤال املتهم املذكور أمام النيابة العامة 

 قرر باألتي 
فـي يـوم الواقعـة بأنه بالفعـل كـان بـالمركز وأضـاف .. بإنكاره كافة االتهامات الموجهة إليه  
فــأخبره المتواجــدين بــأن .. للســؤال عــن تــرخيص الســالح الخــاص بــه .. ا  صــباح٨ر٣٠الســاعة 

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

  .../ لمركز ومعه مخبر يدعي امواجهة 

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

 .المجني عليه عند باب المحكمة 

 ونفي هذا املتهم 
 .جماع ما تم توجيهه إليه من اتهامات من أهلية المجني عليه أو غيرهم  
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 -/-/-ذلك بأربعة أيام فقط وحتديدا بتاريخ وعقب 
 وقـــــرر بأنـــــه أجـــــري التحريـــــات بمفـــــردة ../ حضـــــر العقيـــــد 

 وباالستعانة بمصادرة السرية والتي أسفرت عن األتي 
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 ثم مت حترير حمضر بذلك 
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 واستطرد قائال
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 وعقب إثبات الضابط املاثل ملا تقدم 

 ../ جاءت أقواله جمرد ترديد ملا قرره الضابط 

 )املعدلة (-/-/-رخة يف أقواله املؤ
 يفيد األتي   .. ورد كتاب من مركز شرطة -/-/-وبتاريخ .. هذا 
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 )ذات تاريخ الواقعة( -/-/-تم ضبط تلك السيارة بتاريخ : أوال 

وتم التعامل معها علي أنها مفخخة أو مسروقة وتم 

والمفرقعات والتأكد من عدم انتقال رجال المباحث 
 ..وتم إيداعها بهندسة الري بتفخيخها وسحبها للمركز 

 !!.؟

 نظرا لتالحق األحداث اإلرهابية أغفل ضباط المباحث :ثانيا 

 .تحرير مذكرة ضبط للسيارة 

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

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

     - :فقرر..  عن أقوله ../  بعد عدول الرائد ../ الشرطة 

ولكنه لم يركب كان علي رأس المأمورية ../ وأن الرائد .. بأنه يتمسك بأقواله السابقة  
وقرر بأنه لم يره حال التوقيع .. وأنه قام بالتوقيع بدفتر المأموريات .. معهم سيارة الترحيالت 

 .حال االستعداد للمأمورية ولكنه كان موجود 

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

 .المعدلة رغم أنها غير حقيقية ..
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 كما نفي صحة 
منـذ  ../ وأكـد علـي وجـود الرائـد .. التي قـررت بعـدم وجـود ضـابط بالمأموريـة جماع األقوال

 . وكان يشارك في إنزال المتهمين من سيارة الترحيالت بداية المأمورية

 ملا كان ذلك 
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 الدفاع 

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

أن للواقعة التي أوردها ضباط وأفراد الشرطة يف أقواهلم صـورة مغـايرة وجبالء 

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

بها دليل قد يستمد من أقوال الضابط وأفراد الشرطة لتضـار ثبوت انهيار مثة 

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

 .بعدم صحة أقواله السابقة ، وهو األمر الذي يسقط االتهام الراهن 

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

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

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

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

 كما قضي بأن 
في صـحة محكمة الموضوع أن تتشكك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية من المقرر قانونا  

إذ المرجع فـي ذلـك إلـي مـا تطمـئن إليـه فـي تقـدير تقضي له بـالبراءة ، إسناد التهمة للمتهم لكي 

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

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

 ملا كان ذلك 
يتضح .. القانونية أنفة الذكر علي واقعات وأوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم  

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

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

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

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

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

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

 .جميعا وعلي األخص المتهم الماثل 

 وهذا أيضا يقطع
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أجمعوا علي أن المجني عليه في أوراق االتهام الماثل ما من شك أن كل من تم سؤاله 

ول بقتل شقيق المتهم األ التهامه ..إداري   لسنة   في القضية رقم ٕكان مطلوب ضبطه واحضاره 

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

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

 وهنا جتدر اإلشارة 
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 وهذا يؤكد حبق 
وأن حيـاة المجنـي عليـه مهـددة بـالخطر أن المأمور المذكور علي علم تام بخطورة الموقف  

ـفـي الـيـوم مأمورـيـة نقـلـه إـلـي النياـبـة العاـمـة ـبـين أن ورغــم ذـلـك فـقـد ت.. وأـنـه مرصــود ومــراد قتـلـه 
.. موكولـة إلـي حراسـة هزيلـة ال تـوفر األمـن واألمـان لنفسـها .. أربعـة عشـر مـتهم التالي ضمن 

 .ذلك أن قوام هذه المأمورية !! فكيف لها أن توفره للمتهمين ؟؟
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 أمني شرطة وأربعة خفراء فقط 
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أن قصـور الشـرطة فـي تـأمين المأموريـة كـان سـببا وهو األمر الـذي قـد يكـون مـن شـأنه  

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

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

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

 هذا فضال 
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  ونظرا 

���� �	��75 p$���i8 ن���-�r *��+S�
�$�#����#������1
��.�م��X�#�����
>
�#�,��5�$�V�

	�p �5א�H�6א.�

 وبالتايل 

ـكــــان عـلــــيهم اـســــتدراك ـهــــذا القصـــــور ـبــــالزج ـبــــالمتهمين  

 .وساعدهم في ذلك وجود ثأر فيما بين العائلتين 
�D' א�د�*ل�א�

 فـي التحقيقـات حيـث زعـم بهتانـا للوهلـة األولـيحـال سـؤاله  .. ../ أقـوال الرائـد  صحة عدم 
أنه معين علي رأس المأمورية وأنه كان راكب بسـيارة التـرحيالت ، ولـدي الوصـول للمحكمـة كـان 

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

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

 .حال دون ذلك 
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  وعقب ذلك وبعدما تبني بهتان مجاع ما تقدم

  باوخمالفته للحقيقة والواقع وبعد الواقعة بشهر تقري

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

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

 .ثم استقل سيارة بوكس ليلحق بسيارة الترحيالت 

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

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

 .حاول أن يرسمها هذا الضابط باألوراق 
�8��Dא�د�*ل�א�

حـال حـدوث لكلـبش ا الشخص الذي كان مقيدا مع المجني عليـه فـي ذات ../ أقوال المدعو 

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

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

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

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

 .ينزل من سيارة الترحيالت 

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

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

 .ة الداخلي ودلفا منه لم يكن أي حراسة ترقبهما المحكم

 وهذا دليل قاطع 
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لمجنـي المتهمـة التـي هبطـت مـن سـيارة التـرحيالت قبـل ا.. ../ ما جاء علي لسان المدعوة 

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

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

 كما أقرت صراحة 
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 وأضافت املذكورة مبا هو أخطر  
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 يوم الواقعة أما يف 
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 مل تكتف املذكورة مبا تقدم 

ـبـــل أـقـــرت صــــراحة ـبـــأن أي ـمـــن رـجـــال الـشـــرطة وأفرادـهـــا 
بـل ..  علي المجني عليه المتواجدين لم يحاول اللحاق بالمعتدي
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 .ٕاكتفوا بالتفرج واعادة المتهمين إلي سيارة الترحيالت 
 وهذا يقطع 
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واـلـذي ـقـرر بأـنـه وقــف .. ســائق ســيارة الـتـرحيالت  .. ../  عرـيـف الشــرطة ـمـا جــاء ـبـأقوال 
وعقــب نــزول المتهمــين ـفــوجئ .. عنــد ـبــاب المحكمــة المواـجــه للمعهــد اـلــديني بســيارة التــرحيالت 

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

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

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

 أو تلـك التـي أدلـي بهـا بتـاريخ -/-/-خ الواقعـة بتـاريسواء التي أدلـي بهـا صحة ومصداقية أقواله 
-/-/-.  
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 لـيـزعم أـنـه ـقـام ..ـيـأتي مرـكـز شــرطة عـلـي الواقعــة أـنـه بـعـد ـمـرور أكـثـر ـمـن ســبعة أشــهر  

وأنـه والمتهمـين مـن ..  وزعـم أنهـا تخـص المـتهم الرابـع -/-/-بضبط سيارة بذات تـاريخ الواقعـة 
 .لونها إبان الواقعة الخامس حتى األخير كانوا يستق

 وهنا يثور السؤال 
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 لعل ما تقدم 
أن ظهور هـذه السـيارة بعـد كـل هـذه المـدة غرضـه الـزج بـالمتهمين مـن الرابـع حتـى يؤكد  
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وهـذا يؤكـد أن مـن شـأن .. األخير في براثن االتهام ولم يثبت بدليل  مادي معتبـر اشـتراكهم فيـه 

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

 !.ذلك كله باالرتباك ؟

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

  الف ما قرروه جميعابما يقطع بأن الحقيقة بخوذلك كله بال مبرر  ..  والخفر../ أمين الشرطة 

 وكانت الطامة الكربى
ـر مــن ســبعة أشــهر  ـه عقــب أكـث يــتم الــزعم بــأن المركــز ضــبط ســيارة مزعــوم أنهــا تخــص أـن

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

�.ي وراء إخفاء الحقيقةغاية أخرهناك وهذا كله يؤكد أن .. تتولي التحقيق في هذه الواقعة 
 ملا كان ذلك 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا

 ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ،  أن تقام اإلدانة علي الشك والظنال يصح

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

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

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

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠ن رقم الطع(

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

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

تـل قام علي حمض افرتاضات وختمينات بأنه طاملا كان اnني عليـه متهمـا بق

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

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

  .مهو مسند إليه

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

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

ا المكونة لهـا وكافـة الظـروف المشـددة أو المخففـة للعقوبـة ومـواد الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانه
 ويندب المحـامي العـام وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهوده وأدلة اإلثباتالقانون المراد تطبيقها ، 

مــن تلقــاء نفســه محامـيـا لكــل مــتهم بجناـيـة صــدر أمــر بإحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات إذا ـلـم يكــن قــد 
عـنــه ، وتعـلــن النياـبــة العامـــة الخصـــوم ـبــاألمر الصـــادر باإلحاـلــة إـلــي محكمـــة وكـــل محامـيــا لـلــدفاع 

 .الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

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

، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافية عـلـي القضــاء ـبـبطالن  بـهـا انـعـدام اتصــال المحكـمـة
 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 
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 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

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

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

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

 لك ملا كان ذ
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 فالثابت أوال
المـتهم بقتلـه .. ../ م الزج بالمتهم األول في هذا االتهـام فقـط لكونـه شـقيق المرحـوم أنه ت 

علـي نسـج الثـم تـم .. فـتم تخمـين الواقعـة علـي أنهـا مجـرد واقعـة ثـأر ) .. المجنـي عليـه حاليـا (..

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

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

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

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

 .أوصاف ال يمكن حصر من تنطبق عليه 

 هذا فضال 
 الذي كان مقيدا مع ../ عن أن شاهد الرؤية الوحيد الذي قرر أنه شاهد المتهم هو المدعو  

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

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

 .صارخة تؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما للصورة التي حاول أن يرسمها مجري التحريات 
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 ومل يأت شاهد واحد 
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 والثابت ثالثا 
ـه (../  ومعهمــا المــدعوة ../  ، األمــين ../ أن الضــابط   ـي علـي وجمــيعهم ) شــقيقة المجـن

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

جميـع أـقـوالهم كاذـبـة وغيـر صــحيحة وأنـهـم ـلـم يكونـوا بمـكـان الواقـعـة أصــال ولـم يـشـاهدوا أـيـا ـمـن 

 األـمــر اـلــذي يقطـــع ـبــأن حـتــى األوصـــاف المزعوـمــة ـبــاألوراق بأنـهــا للـقــائم بالتـعــدي عـلــي ..أـحــدثها 
 .المجني عليه من نسج خيال سالفوا الذكر 

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

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

وهـذه .. وبيـان مالكـه وكيفيـة التحصـل عليـه .. المزعـوم اسـتعماله فـي الواقعـة )  ملـم٩المسدس (
 .أهم من تلك التفاصيل المرسلة الواردة بالتحريات أمور بال شك 

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

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

 !انني يف آن واحد ؟فكيف يكون املتهم األول مبك
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 وهذا دليل قاطع 
علي انهيار هذا االتهام في حقه وعدم تصور ارتكابـه لـه وهـو مـا يؤكـد قيـام هـذا االتهـام  

 .واهي علي سند 

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

 .وطويل القامة 
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 ففضال عن أن تلك األوصاف 

 ال تنطبق علي املتهم األول

  فهو شاب يف ريعان شبابه
وسـط ـهـذا أن يقـوم رجـل مسـن ويرتـدي جلبـاب بالعـدو والهـرب  فمـن غيـر المتصـور عقـال 

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

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

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

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

 .ٕواثبات اشتراكهم في الواقعة وتسهيل المساعدة في ارتكابها 

 هم األول وباقي املتهمني ة إيل املتشاراإلوكانت 
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 والثابت ثامنا
وغـيـر ) مجـهـول(أن هـنـاك احتـمـال ـقـائم ويـطـرح نفـسـه بـقـوة أن يـكـون شــخص أـخـر تماـمـا �

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

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

 .المجني عليه إللصاق االتهام بالمتهمين 

 ويف ظل غياب الدليل 
علي صحة االتهام الـراهن فـي حـق المتهمـين المـاثلين يكـون مجـرد الشـك دليـل علـي بـراءتهم  

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

 كما أن الثابت تاسعا
حتـى األخيـر فـي الواقعـة وأنهـم كـانوا يقفـون بشـارع لرابع أن واقعة اشتراك المتهمين من ا 

لمسـاعدة المـتهم األول والشـد مـن أزره فـي قتـل المجنـي ) بنـادق آليـة(لحة جانبي مشهرين األسـ
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 .عليه 

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

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

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

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

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

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

 .الضبط المزعومة 

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

 .متهم األول الثأر فيما بين المجني عليه وال

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

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

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

 فضال عن أن الثابت باحلادي عشر 
أن القصـــور األمـنــي كـــان ســـببا ـفــي محاوـلــة إلصـــاق االتـهــام ـبــالمتهمين وـقــد ســـاعد ـفــي ذـلــك  
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وقــد اســتبان ذلــك .. الحالــة الثأريــة بيــنهم وبــين المجنــي عليــه وهــو مــا اعتصــم بــه مجــري التحريــات 
ي أحــاط بمــن شــاركوا فــي المأموريــة التــي رافقــت المجنــي عليــه لعرضــه أيضــا مــن حالــة التخــبط الــذ

 .علي النيابة 

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

 .بأوراق الدعوى 

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

رغـم أن هــذه التحريـات قـد تناقضــت مـع أقـوال الشــهود الـذين التفتـت عــنهم .. واعتصـمت بالتحريـات 
 . النيابة بقائمة أدلة الثبوت لتهاترها 

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

  .بأوراق الدعوى

 وهذا تصرف بال شك جيايف القانون 

 ويبطل أمر اإلحالة برمته ذلك 
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 وحيث خلت أوراق هذا االتهام 
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التهام املاثل أسفرت عن أن للواقعة الراهنة تصور مغاير متامـا أوراق ا: الوجه الثالث 

للتصوير الوارد بالتحريات ويف أمـر اإلحالـة وهـذا يتأكـد ويتجلـى ظـاهرا مـن 

اختالف الدليل القوىل وتناقضه مع الدليل الفني اخلاص بإصابات اnني عليه 

 .التي أودت حبياته 

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

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

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

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 كما قضي بأن 

 �����������������������0���X��
 ��

+�0א��
�ز�����ن��>��$!���� אل�א
��Z د�و���S ن�א��+�
�B����0L6א
�����H�

+�0א�
�,�����p%�U-���S.	���א��l���+)G@�������������������Dא���S��,���/{�0-����8ن�-8 ن�$

�!+� �
�.وא
 ملا كان ذلك 

علــي أوصــاف معينــة لواقعــة االعتــداء علــي كافــة شــهود الواقعــة أجمعــوا والثابــت أن وكــان  
 :وذلك علي النحو التالي .. ٕالمجني عليه واطالق األعيرة النارية عليه 
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 ٤٢

يف حني ورد بتقرير الطب الشرعي ما يلي 
أي أن الـطــب .. نتـجــت ـعــن عـيــار ـنــاري معـمــر بمـقــذوف مـفــرد أن إصــابة المجـنــي علـيــه  - أ

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

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

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

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

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

 ومما تقدم مجيعه 
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قضه مـع حمضـر انهيار الدليل املستمد من تقرير الطب الشرعي لتنا: الوجه الرابع 

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

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

 التعويل عليه 

 باستقراء أوراق هذا االتهام
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إصابة بالحاجب األيسر في منتصـف الحاجـب يشـتبه أن تكـون فتحـه دخـول لطلـق -١

 .ناري 

 .ماء ٕ واصابة أخري في العين اليسري بجوار األنف مباشرة تكسوها الد -٢
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 ومن هذا الوصف الوارد مبناظرة النيابة العامة 

 يتضح األتي 
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 بعكس ما قرره الطب الشرعي 
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 وهذا عكس ما قرره الطب الشرعي 
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 عه يمما تقدم مج
ـبـين محضــر مـنـاظرة النياـبـة العامــة لجـثـة المجـنـي ـمـدي التضــارب والتـنـاقض يتجـلـى ظــاهرا  

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

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

 .من هذا التقرير 
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عمادهـــــا .. غـيــــر جازـمــــة ال تفـيــــد اليـقــــين بــــل جـــــاءت عبــــارات تقرـيــــر الطـــــب الشــــرعي  
 :حيث جاءت تلك العبارات كالتالي  والظنون االحتماالت
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 ملا كان ذلك 
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 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

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

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

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

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

 األول مما هو مسـند إليـه توافر دليل قاطع ودامغ علي براءة املتهم : الوجه اخلامس

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

يف ذات ساعة وتاريخ الواقعة متواجد باملستشـفي ليتلقـى العـالج مـن لدغـة 

 عقرب 

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

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

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

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

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

 .أنها فطنت إليها ووازنت بينها 

 )٢٦/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
صادر عن مستشفي بمستند رسمي  قد تقدم لعدالة الهيئة الموقرة وحيث كان المتهم األول 

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

 " .لدغة عقرب " لتلقي العالج من )  صباحا٩ر٢٥ الساعة -/-/-(وتاريخ الواقعة 
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 وهذا املستند مع ثبوت خلو أوراق هذا االتهام 

 من مثة دليل مادي معترب علي أن املتهم األول

 واقعة يكونان دليل دامغ  هو مرتكب هذه ال

 علي براءة هذا املتهم مما هو مسند إليه 
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حيث أن النيابة العامة حينما أقامت االتهام املاثل ضد املتهمني  : دسساالوجه ال

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

ليه أن رغم أن املستقر ع.. ومل تستغرق سوي ثالثة أيام كدليل وحيد 

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

 .تكون سندا وحيدا لإلدانة 

 بداية 
فإن المسـتقر عليـه فقهـا وقضـاءا أن التحريـات ليسـت إال 
قرينــــة وال ترقــــي إلــــي مرتبــــة الــــدليل ، فهــــي ال تعــــدو أن 
تـكــون مجـــرد رأي لصـــاحبها يخضـــع الحتـمــاالت الصـــحة 

طالن والصــــــدق والكــــــذب ، وهــــــي ـبـــــذلك ال تصــــــلح واـلـــــب
 . 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 تصـلح بمفردهـاإال أنهـا ال بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، 
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 

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

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

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

 . أساسيا علي ثبوت التهمة قرينه معينة أو دليال

 )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  

ه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـ .. 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

حكمة أن تعول في تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للميشاركه فيها غيره
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 

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

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

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

  .../ األمن الوطني المجراة بمعرفة العقيد 

  -/-/-الذي مثل أمام النيابة بتاريخ 

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

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

 هذا وبعد أربعة أيام فقط 

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

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

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

 .يوردها أو حتى يمر عليها مرور الكرام 

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

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

 ما يلي 

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

تلزم لقراءتها .. كان قد تجاوز مائه وعشرون ورقة ..  لإلطالع عليها ../ التحريات العقيد 

زعم بأنه بجلسة واحدة لمذكور إال أن  الضابط ا.. واستيعابها وفحص ما فيها أسبوع علي األقل 

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

 الدليل الثاني 
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 ثالثالالدليل 
فكان .. لم تجر علي الطبيعة يقرران بأن هذه التحريات المزعومة ولكون العقل والمنطق  

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

 .عنها 

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

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

 .يتنم ضبطه 
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 الدليل اخلامس 
ذاته قرر بعدم صحة ومصداقية هذه التحريات وهو ما ينطبق  .. ../ أن أمين الشرطة  

 .عليه وصف وشهد شاهد من أهلها 

 ملا كان ذلك 
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 لثبـوت أن نعـدام داللتهـا يف االتهـام املاثـلعدم جديـة التحريـات وا : الوجه السابع

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

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

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

ات التي توصلت إليها التحريات التي إستندت إليها النيابة يف توجيه املعلوم

 : اإلتهام املاثل 
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 وحيال ما طلبه
 ورود تحريــات األمــن الــوطني المحــررة بمعرفــة -/-/-رخ محضــر المــؤالفقــد اثبــت فــي  

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

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

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

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

  .في واقعة االتهام إرتكاب المتهمين الثمانية للواقعة وحدد دور كال
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 وذلك خالل هذه الفرتة الوجيزة 
 -/-/-علي التي أدلت بأقوالها بتاريخ (..) وردد فيها استنتاجاته المستندة ألقوال الشاهدين 

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

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

 .أنها رددت كالم سمعته من آخرين لم تحدد شخوصهم 

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

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

 .دون أن تبنى على أدلة تسوقها وتستند إليها  ... راءة ملف الدعوى واقوال الشهود فيهاق

 استقر قضاء النقض علي أنهفقد  .. وحيث كان ذلك 
 ويكـون لهـا التي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـاالتحريات الجدية هي تلك التحريـات  

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

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

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

علـى الـرغم .. بهذا ثمـة جريمـة قـد تكـون اقترفهـا أيـا مـن المتهمـين ًة في نا...تتوصل لحقيقة الواقعة 
  .االمدة الكافية إلجرائههذه التحريات قد استغرقت كون من 

 ورغما عن ذلك .. إال أنه 
بعـد ( -/-/- المـؤرخ ةعلـي لسـان مجريهـا فـي محضـر النيابـة العامـ الثانيـة جاءت التحريات 

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

 وهذه التحريات 
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 وليس أدل علي ذلك 
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 وقد أكد ذلك أيضا 

 لم تتضمن ثمـة قـرائن تفيـد معرفـة حقيقـة واقعـة االتهـام سـواء نفيـا لهـا كون أن تلك التحريات 
ولـم  ..  المستخدم فـي الجريمـةوال السالحالمتهم  من ضبط هافلم يتمكن مجري.. أو إثباتا القترافها 

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

 .مما يكون إجراءه لها زعما ال دليل عليه ..  جبها محضر تحرياتهبأوراق التحقيقات وسطر بمو

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

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

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

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

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

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

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

                                             وكيل المتهم األول 
 

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

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار علــي ذلــك  .. ؟؟؟؟؟/ ل المجنــي عليــه قتــ

ـأن بـيـت النـيـة وعـقـد الـعـزم عـلـي  بباعــث ســرقته ومحتوـيـات مســكنه ـب

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

مــن شــرفة المســكن وراح يعـبـث متســلقا ودـلـف للعـقـار خاصــته ســلفا 

نـف البيـان حيـث شـعر بـه بمحتوياته باحثا عن ضالته فحـدث األمـر أ

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

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

فتحقق غرضه بمقتله ، محدثا به اإلصابات التي أبانها تقرير الصـفة 

   .التشريحية ، والتي أنهت حياته علي النحو المبين باألوراق

وقد ارتكبت تلك اجلناية للتخلص من عقوبة جنحـة السـرقة 

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

والمملوكــة للمجنــي عليــه الســالف ذكــره ، وذلــك مــن مســكنه 

روقات واستولي علي المسـمن الشرفة بعدما دلف إليه متسلقا 

 .وفر هاربا علي النحو المبين باألوراق 

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

األشخاص واستخدمها فـي االعتـداء علـي المجنـي عليـه علـي 

 .النحو المبين باألوراق 

 وبالبناء علي هذا الوصف املبتور السند واملعدوم الدليل 
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 حكمت احملكمة 
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 حكمت احملكمة 
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 وبالبناء علي هذا القضاء 
�ن�$د*�د������������������������������מ��*&
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  وحيث تتلخص واقعات االتهام املاثل فيما يلي
 –ثمة شاهد رؤية واحـد .. فإنه ليس علي هذه الواقعة المنسوبة بهتانا للمتهم .. بداية  -١

ــك أن الثاـبــت  –ٕواال كـــان قـــد تقـــدم ـلــإلدالء بأقواـلــه  ــد اســـتهلت أن األوراق ذـل بالمحضـــر ـق
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معــــاون مباحــــث قســــم ( ؟؟؟؟؟ /النقـيـــب المـحـــرر بمعرـفـــة  م ٧,٤٥المــــؤرخ ؟؟؟؟؟ الســــاعة 
يقـيم بالعقـار رقـم .. ؟؟؟؟؟ / الذي اثبت تلقيـه بـالغ بوجـود جثـة لشـخص يـدعي ) ؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟

 وباالنتقال إيل مكان البالغ 
�������وزوج�'$�������..�א����*מ���ذא�Aא��'ط����������..�؟؟؟؟؟��/�����ل������ن�*�د( �������*�)� �..�א��$'

 .מ��&ذ��א�"�����:	د��و*�*..��و������ش�؟؟؟؟؟ א�ذ���3*ن�>'���ن��وא�*د

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

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

�������������&K3��،�����(	
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 كما تبني إصابة ا<ني عليه بعدد ستة طعنات مبنطقة البطن 

 ) السرة(أعلي وأسفل 

ــين  ــذ ووجـــد الهـــاكمـــا تـب ــواب والنواـف ــع األـب تف ســـالمه جمـي

.. المحمــول للمجنــي عليــه وكــذا ســاعة اليــد الخاصــة بــه 

 .وكافة محتويات الشقة 
تحــرر محضــر مــؤرخ ؟؟؟؟؟ .. بنحــو شــهر كامــل .. المــار ذكــره وبعــد تحريــر المحضــر  -٢

الواقعـة المشـار بأنـه بشـأن ) رئيس المباحـث(؟؟؟؟؟ / بمعرفة المقدم ..  صباحا ٢الساعة 
اكتشــف بــأن .. تنفيــذ خطتــه وأثنــاء .. وضــها بوضــع خطــة لكشــف غمفقــد قــام  .. إليهــا

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

 !.جنح ؟؟؟؟؟ٕوأنه مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ .. قضية 
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 واستكمل الضابط مزاعمه بأنه مبناقشة املتهم اعرتف 

 بأنه ارتكب واقعة القتل يف حق ا<ني عليه حمل االتهام املاثل 
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 وأضاف أيضا 
المـتهم تخلـص مـن المفـك ، واسـتولي علـي المبلـغ المـالي مـن الحقيبـة وتخلـص مـن بأن  

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

 ملحوظة     
 ������������ �א���*����&מ�(����*�C7א���� �א+��ل�(�����د�*��D�9����*س��'��
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تجدر اإلشارة إلـي أن تقـارير الفحـص الفنـي وأهمهـا تقريـر قسـم  -٣

الفـحـوص البيولوجـيـة والبصــمه الوراثـيـة ، وقـسـم األدـلـة الجنائـيـة 

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

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

ــــي أي شـــــيء بداخلـــــه أو علـــــي النافـــــذة المزعـــــوم دلوفـــــه  عـل

وكذا خروجه منها هاربـا وهـو ) بعدما فتحها باستخدام مفك(منها

األـمـر اـلـذي يســتحيل تصــوره عـقـال أال يـتـرك الـجـاني وـلـو بصــمه 

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

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

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

ممـا يجـزم بمـدي أهميـة (مقررا بأنه تعـافي مـن إدمـان المـواد المخـدرة منـذ ثـالث سـنوات 
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إال أن ذلـك ) توقيع الكشف الطبي عليه وتحليل دمائه وبولـه إلثبـات زور مـزاعم الضـابط

 .لم يحدث  

 كما أضاف املتهم 
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 وعقب ذلك توجه إيل شقة والده 
ي البدايـة الذي أخبرة ف" سيتي كيلينك " فوجده علي سريره واستدعي طبيبا يعمل بعيادات �

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

فعـاد وقـرر بـأن الوفـاة .. وطعنـات فـي الـبطن " زرقان " التي يرتديها المجني عليه ووجد 

 !!.غير طبيعية ؟؟

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

  بأنه ومعه حارس العقار قاما بحمله بأن زوج شقيقته أخبره
 .ووضعه في سريره 
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بـــأن البلكونـــة الخاصـــة بشـــقة .. وأضـــاف الشـــاهد الثالـــث �

رات مراقـبــة بـهــا حدـيــد ، كـمــا يوـجــد ـكــامي.. المجـنــي علـيــه 
 .باإلضافة إلي حارس العقار 
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قرر الشاهد بأنه ال يعلم شيء عما أورده الضـابط .. وأخيرا 

فإنـه ) المزعومـة(ٕوانما بناء علي تلك التحريـات .. بمحضره 

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

�وزوج�²	���J��i–����Bא�E��&K2א
�����������n(؟؟؟؟؟��/�א��B$�0pא���. ���..��X�B�3$- م�א
 א�%����
�B+	.�HIא�(���������������،��B�+	.�H�Iא��
>�B$�?J�-א��5*��و�;��B	²��=3-3ن�$�z =و�

�������O�&
���م�$m=&��5א
���J��Z..��	#�-����א.�HI	�����B+و$�
���0%=��א
p)/�و'�ق�.	��א
�����n

+�����B..�א>��S���..د����������������������.�#�K�B�%ن������\����A�������$و���م��zد���A����Z	
��%�Lو

��،�B���@و����	א56ض�.����	.�����	��B��+	.�H��I3ن�א��$�z =3���،ل����p��א����B*��+� م�$�
��r�%*2�$..��������������#	�*�5و�� א�B��@و���	.���	��z�@ ��B+	.�HI�7א�J�Zא���%L�#K�

�S1�#K����E..�� א�5א
U	#���.���א�����M�*�B;�.	��א
U	@5�"���������#	Z="��B+´�و�������
�r�%��*2א�..��X ����B���6�B��+	.�H��I�0א��µ�;������J�-�����$�r�%��*2م�5@���ل�א�����

)��+%+&'�/{�7�� 
�)�.وא

 رغم ذلك

فـقـــد ـقـــام الشــــاهدين األول والـثـــاني بحـمـــل المجـنـــي علـيـــه �
ن الجـيــران ووضـــعاه ـفــي الـســرير ومعهـمــا ـشــخص ثاـلــث ـمــ

 .؟؟؟؟؟ ؟/يدعي
 ملحوظة ����
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بأن المجني عليه كان دائما يفتح باب الشرفة المطلة علي الشارع .. وقرر حارس العقار �

كـان دائمـا يسـمع صـوت التلفـاز و.. وكان التلفاز الخاص به يعمـل باسـتمرار .. العمومي 
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 !).فكيف يسمع التلفاز وال يسمع استغاثة المجني عليه حسبما زعم الضابط ؟(

 قرر .. ومبواجهة هذا الشاهد باملتهم 

 فرتة زمنية ببأنه مل يشاهده إال مع رجال املباحث بعد الواقعة 
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 ملحوظة 
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) .. شاهد اإلثبات الثاني ، وزوج جنله ا<ني عليه(؟؟؟؟؟ حممد / دعووبسؤال امل −٨

�قرر 
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الغ وأول مـن تلقـي الـب.. معاون مباحث قسم ؟؟؟؟؟ (؟؟؟؟؟ / وبسؤال النقيب  -٩

 فقرر .. وانتقل إيل مكان الواقعة 
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 وأضاف مقررا 

وكـان يرتـدي كامـل .. ني عليه نائما علـي ظهـره علـي سـرير بغرفـة نومـه بأنه شاهد المج�
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كمـا وجـد بالشـقة " السـرة " وكان يعاني من ستة طعنات بـالبطن أعلـي وأسـفل .. مالبسه 

 .هاتف المجني عليه المحمول وساعة اليد الخاصة به 

 ملحوظة     
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 قرر .. وشاهد اإلثبات الرابع ) حمرر حمضر التحريات(؟؟؟؟؟ / وبسؤال املقدم  – ١٠
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 واإلجابة علي هذا التساؤل فيما قرره هذا الشاهد نفسه بقوله
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 بأنه قد توافرت لديه معلومات تفيد .. حيث زعم الضابط 
وأنـه ارتكـب .. يرتكـب السـرقات بأسـلوب التسـلق  المتهم سيء السمعة ومشهود بأنـه بأن�

ٕـعـده وـقـائع مماثـلـة ، وصــادر بحـقـه ـقـرار بضــبطه واحضــاره ـمـن النياـبـة العاـمـة ـفـي القضــية رـقـم 
 .؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جنح ؟؟؟؟؟ 
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 وبدون حتديد ملكان أو زمان قرر الضابط املاثل 
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 وأردف قائال بأنه 

اصطحب المـتهم إلـي مكـان الواقعـة وسـرد لـه كيفيـه حـدوث �
اـمـة أو حضــورها اـلـزعم وذـلـك دونـمـا إذن ـمـن النياـبـة الع(الواقـعـة 

 ) .بكيفية ارتكابه الجريمة
 وعن كيفية إجرائه حترياته 

 ����������������������E����*وא��-��U
���B�3$�5א*��%�ن�$���B�)D�G;���&�ط�א�&���p��;�.�D�S����1د�z5א



 

 ٦٥

�0������i�7���E�-���
�.א

 ملحوظة ����
א��ذ��3)����ون�����������8(؟؟؟؟؟/��'��ض�� �ذ��9���>�وאل�א����ط��������

����D�3	$*دמ�������������"&د��4'���מ���و�א�������/������	*��A،�و>ن�א�����מ��&

�"�.�':	دא��"�؟؟؟؟؟

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

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

 متناقضا يف ذلك مع مجله الشهود السابقني

 ومع الواقع واحلقيقة الثابتة باألوراق 

 رروا بأن الواقعة حدثت يوم؟؟؟؟؟إذ أنهم ق
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 وعن دور حارس العقار 
) محل إقامته(دور السادس من العقار زعم هذا الضابط بأن الحارس معتاد الصعود إلي ال�

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

 واستطرد الضابط زاعما بأن املتهم ارتكب جرمية القتل 

 !تهربا من جنحة السرقة ؟
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 ملا كان ما تقدم 
لواقـعـة ـفـي الغـمـوض واإلبـهـام الـلـذين أحاطــا باالتـهـام الماـثـل ، ورغــم فشــل ضــابط اورغــم �

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

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

لعامـة ، وسيلة هي السمة السائدة علي ما سطره هذا الضابط وما قرر بـه فـي تحقيقـات النيابـة ا

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

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

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

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

فكونه قد سبق اتهامـه بالسـرقة لـيس كافيـا للقـول بارتكابـه لهـذه .. صحة ارتكاب المتهم للواقعة 

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

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

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

 لمجني رجال اإلسعاف ، الطبيب المستدعي بمعرفة نجل ا(عن استدعاء العديد من شهود الرؤية 

 ) .وغيرهم.. ؟؟؟؟؟/ عليه ، الجار المدعو

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

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

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

وـمـا ـقـد يـسـتبين ـمـن دفاعـنـا الـتـالي اـلـذي يؤـكـد مصــداقية اـلـدفاع فيـمـا يرـبـوا إلـيـه ـمـن .. لـلـدعوى 

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

  من خالل أوجه الدفاع التالية
�
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فإنه إتباعا ونفاذا للحكم الناقض الصادر يف الطعن رقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ق : ول الوجه األ

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

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

 .افرة علي تو

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

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 
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 لشأن استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا ا
 لما كان يتعين اإلشارة بادئ ذي بدء إلي أن الحكم المطعون فيه قد تردي في خطأ حينما �

أشار إلي أنه يخالف حكم محكمة النقض في أسبابه ، ألنه لم يخالف أسبابا ولكنه خالف قضاء 

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

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

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

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

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

ٕ بشــأن ـحـاالت واـجـراءات الـقـبض وـلـئن ـخـال ـمـن ـنـص مماـثـل لـمـا ١٩٥٩ لـسـنة ٥٧الـقـانون رـقـم 
 المحكمـة  مـن قـانون المرافعـات فـي فقرتهـا الثانيـة مـن أنـه يتحـتم علـي٢٦٩نصت عليه المـادة 

التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم بمـا انتهـت إليـه محكمـة الـنقض فيمـا فصـلت فيـه مـن مسـائل 
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قانونية ، فإن هذا المبـدأ واجـب اإلعمـال فـي المـواد الجنائيـة أيضـا ألنـه ال وجـه للتفرقـة بـين مـا 

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

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

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

 .تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية 

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

 ملا كان ذلك 
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 حيث أفصحت حمكمة النقض املوقرة يف شأن ظرف سبق اإلصرار مبا يلي
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 ومن خالل هذه العبارات .. هذا 
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 وحيث جيب قانونا علي حمكمة اإلعادة االلتزام .. هذا 

 له قانونا مبا قضت به حمكمة النقض علي النحو املتقدم تأصي

 وبأحكام حمكمة النقض املوقرة 

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

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

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

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨نصت املادة كما 
 للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

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

 ملقام تواترت أحكام النقض علي أن ويف هذا ا
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 –أ خطـغيـر 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 بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 
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 .تهم طبقا ألحكامهالذي طلب عقاب الموال 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 بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا بقا للقانون ، وصفها الصحيح ط

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

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

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

 ملا كان ذلك 
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 وإمنا احلد القانوني لذلك وشرطه أن تقوم احملكمة 

 رية مبا هو واجب عليها ونصت عليه الفقرة األخ

  من قانون اإلجراءات اجلنائية من أن ٣٠٨من املادة 

وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هـذا التغييـر ، ......... �
وأن تمنحـه أـجـال لتحضـير دفاـعـه بنـاء عـلـي الوصـف أو التـعـديل 

 .الجديد إذا طلب ذلك 
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 ويف هذا الصدد تواترت أحكام

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

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 
وال شــك أن هـذا االتجــاه ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة ثير مـن أحكامهـا في كالذي تبنته محكمة النقض 
 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 كما قضي بأن 
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتـل العمـد والشـروع فيـه المسـندة تعديل المحكمة الوصف  

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

مـادام العقوبة التي أوقعها الحكـم مقـرره للجـرائم المسـندة إلـي الطـاعنين مجـرده عـن هـذا الظـرف 
 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

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

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

بالواجب الذي شرعه القانون ، إذ كان يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن 

إـلـي ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال لتحضــير 

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

ي هـذا الخصـوص فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا وعلي ما أوجبه القانون ف

 .باإلخالل بحق الدفاع 

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

 ومما تقدم مجيعه يتضح 
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الدفع بعدم وجود مثة ارتباط بني جرميتي القتل والسرقة مما جيزم : ثاني الوجه ال

ومـن ثـم يتضـح .. جواز اعتبار احداهما عنصرا وظرفا مشددا لألخـرى دم بع

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

 .اإلحالة ويستوجب تعديله 

  من قانون العقوبات علي أن ٢٣٤فقد نصت املادة .. بداية 
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 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
 ـلـم يلتـفـت ـلـدفع الـطـاعن – عـلـي ـمـا يـبـين ـمـن مدوناـتـه –ولـمـا ـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه 

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

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

الذي يبطله ويوجب نقضه واإلعـادة، وال يعتـرض علـي ذلـك بـأن عقوبـة السـجن المشـدد الموقعـة 

 وبفرض أن الحكـم لـم يخطـئ –علي الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد دون اقتران بجناية أخري 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ونزـلـت بالعقوـبـة درجـتـين – وهــو مــن اطالقاتهــا دون رقاـبـة لمحكمــة اـلـنقض عليهــا –العقوـبـات 
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 ، وكان الحكم قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب ، وعاقبت الطاعن بالسجن المشدد ، لما كان ذلك

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

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

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

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

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

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

 .لنقضه واإلعادة دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 

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

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

 فال ينطبق هذا النص ولو قامت عالقة الزمنية بني القتل واجلنحة 
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 )٩٧١ ص ١٣٨/٣ ق ٩/١٠/١٩٩٦ جلسة ٤٧السنة (

 )٢٩٢ ص ٣٧/٢ ق ٨/٣/١٩٩٢ جلسة ٤٣السنة (
 )٥٢٥ ص ٨٤/٢ ق ١٩/٤/١٩٨٩ جلسة ٤٠السنة (
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 ثم االجتاه حنو تغيري قيود وأوصاف االتهام املاثل 

 وذلك كله علي النحو .. دون التقيد بوصف النيابة للواقعة 

 لتعديل والتغيري السابق تأصيله قانونا يف شأن وجوب إجراء ا

 ووجوب تنبيه املتهم ومدافعه إيل ذلك  وإمهاله

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

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

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

 األخـري ينتفـي القتـل ويتأكـد يقينـا بـأن للواقعـة الراهنـة صـورة فإنه بانتفاء

 .مغايرة متاما 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 
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 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (

 قد قضي بأن وهكذا ف
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  الزعم بالسرقة علي القول الشفوي املرسل يفوقد أرتكز 

 )وخاصة اهلريوين واألقراص املخدرة(بأن املتهم مدمن خمدرات 

  الحرتاف السرقة وذلك لتوفري املال لشراء املخدرات مبا دفعه
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 لذلك فقد كان جيب علي النيابة العامة أن تأمر بتحليل دم وبول املتهم 

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

 السيما وأن املتهم أقر بأنه بالفعل كان يتعاطى املواد املخدرة 

 ثر من ثالث سنوات ولكنه تعايف منها منذ أك
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 وإزاء التضارب والتناقض بني الروايتني .. هذا 

 وذلك بتقرير فني قاطع .. زاما أن يتم الفصل بينهما لكان 

 وجازم من مصلحة الطب الشرعي 

كمــا (خــدرات يفيــد عمــا إذا كــان المــتهم ال يــزال يتعــاطى الم�

ـر مــن ـثـالث ) ـيـزعم الضــابط ـذ أكـث ـع عــن تعاطيهــا مـن ـه امتـن أم أـن

 ) .كما يؤكد المتهم(سنوات 
 أما وأن أمسكت النيابة العامة عن اختاذ هذا اإلجراء اجلوهري 
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 وبالتايل يتجلى ظاهرا 
اســد ومعيــب ال يخلــو مــن التعســف الواضــح فــي أن االتهــام الماثــل قــائم علــي أســاس ف�

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

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

 .إليه وبجالء تام القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند 

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

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

ي ساقته النيابة العامة يف وصـف االتهـام ، فضـال عـن عـدم تـوافر ذاملشدد ال

 .رع يف جرمية القتل العمد القصد اجلنائي اخلاص الذي يتطلبه املش

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

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

ـيس ـفـي حق ـارات مرســلة ـل ـدعوى كمــا أوردهــا ـفـي صــورة الشــأن مــن عـب ـائع اـل ـد لوـق ـه إال تردـي يقـت

وبسطا لمعني سبق اإلصرار وشروط وال يعدو أن يكون تعبيـرا عـن ذلـك الحالـة التـي تقـوم بـنفس 

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

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

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

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

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

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

الجريمتين ، فإن تدليل الحكم علي ظرف سبق اإلصرار في جريمة القتل العمـد يكـون غيـر سـائغ 

 .وقاصرا عن حمل قضائه 

 )٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٣٥٨٥الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
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 ملا كان ذلك
 القضـائية أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل والثوابـت القانونيـة وبتطبيق جملة المفـاهيم 

ســـبق (النياـبــة العامـــة يتضـــح بـمــا ال ـيــدع مـجــاال للشـــك انتـفــاء الـظــرف المشـــدد اـلــذي ســـاقته .. 
وذـلــك عـلــي الـفــرض الـجــدلي .. عـلــي الـمــتهم مطالـبــة ـمــن خالـلــه بتـشــديد العقوـبــة .. ) اإلصـــرار

 : أن الثابت باألوراق ما يلي بارتكابه جريمة القتل أصال ، ذلك

  : أوال 
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 ثم بعد ذلك كله 

 فوجئ بوجود المجني عليه الذي أمسـك بـالمتهم وأراد الفتـك

علــي فــرض (فمــا كــان مــن المــتهم .. بــه واالســتغاثة بــالجيران 
ـثـم الذ .. إال أن أصــابه بالمـفـك اـلـذي بـيـده ) منـكـور بصــحة ذـلـك

 .بالهرب 
 )بفرض صحته(ومن هذا الوصف 
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 مل يتحقق يف حق املتهم يؤكد أن ظرف سبق اإلصرار وهذا يقينا 

 )بفرض ارتكابه للقتل أصال(
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 بل واألكثر من ذلك 

أن ضابط الواقعة نفسه أقر بأن المـتهم قـام بـالهرب مسـرعا �

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

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

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

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

  البيان أنفة الثوابت مجلة لخال ومن 
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 والتغيري يف احلقيقة فيما مت إثباتـه ؟؟؟؟؟ثبوت تزوير احملضر املؤرخ  : الوجه اخلامس

فيه من الزعم بقيام الضابط بالقبض علي املتهم نفاذا ألمر الضـبط واإلحضـار 

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

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

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

 .القبض يف القضية الراهنة مل يتم بناءا علي سند قانوني 

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

 .بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها 

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

 .ألدلة علي تزويرها الورقة المطعون فيها بالتزوير وا

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

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

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

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

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

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

 طريقها إلبداء رأيها فيها 

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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  ؟؟؟؟؟/ وبرغم ثبوت ما تقدم إال أن ضابط الواقعة .. هذا 
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 ؟؟؟؟؟كيف يتم القبض علي املتهم بتاريخ .. فالسؤال هنا 

 !؟؟؟؟؟؟بتاريخ ثاني نفاذا ألمر الضبط مت إثبات تنفيذه مبحضر رمسي 

حقيقـة األمر الذي يجزم بتعمد الضابط المذكور تغيير الوهو  
في األوراق ، وأنه يقوم بتحرير المحاضر ثـم يضـع لهـا التـواريخ 

وذلـك كلـه فـي محاولـة لتقنـين .. علي هواه وبما يناهض الواقـع 
 .إجراءات باطلة ومعدومة الصحة والسند القانوني 

 بعدم صحة ومن ثم فإن املدافع عن املتهم املاثل يتمسك 

 ) تغيريا يف احلقيقةوأنه ميثل( ؟؟؟؟؟املؤرخ ما ثبت باحملضر 
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 سيما وأن املتهم ال

قد تمسك في دفاعه أمام النيابة العامة بأنه لـم يـتم القـبض �

 ) ؟؟؟؟؟(المذكور ٕعليه ، وانما قام بتسليم نفسه إلي الضابط 
 .بتاريخ ؟؟؟؟؟ بعدما قبض علي أحد أقارب المتهم بال ذنب جناه

 ومما تقدم يتجلى يقينا 
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قبض علي املتهم ، وذلك بالطبع لعدم توافر حالـة  الدفع ببطالن ال:الوجه السادس 

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

أو اإلذن بالقبض صدور أمر الضبط واإلحضار بدون وإلجراء القبض ) عليها أصال

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

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

 .مقتضي أو مربر قانوني 

  من دستور مجهورية مصر العربية علي أن ٥٤/١فقد نصت املادة .. بداية 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 
ال يـجــوز الـقــبض عـلــي أي إنســـان أو حبســـه إال ـبــأمر ـمــن 

الســلطات المختصــة بــذلك قانونــا ، كمــا يجــب معاملتــه بمــا 

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

 أنف الذكر يتجلى ظاهرا
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 السـابقة جـاز لمـأمور إذا لم يكن المتهم حاضر في األحـوال المبينـة فـي المـادة

 .ٕالضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 
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ومن ناحية أخرى فقد أكدت األوراق أن القبض علي املتهم قد .. هذا 

لنيابة العامة بشأن الدعوى الراهنة وذلـك مت دومنا صدور إذن من ا

علـي النيابـة ) املزعـوم(لعدم قيام الضابط بعـرض حمضـر حترياتـه 

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

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٤فقد نصت املادة 
أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمأمور الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات  

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

 .اتهامه 
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  من القانون ذاته علي أن ٣٥كما نصت املادة 
إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط  
 .ٕئي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر القضا

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

ســـرقة أو نصـــب أو تعـــد شـــديد أو مقاومـــة لرجـــال الســـلطة العامـــة ـبــالقوة بارتـكــاب جناـيــة أو جنـحــة 
اإلجراءات التحفظيـة المناسـبة ، وأن يطلـب فـورا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ والعنف ، 

وفـــي جميـــع األحـــوال تنفـــذ أوامـــر الضـــبط مـــن النيابـــة العامـــة أن تصـــدر أمـــر بـــالقبض عليـــه ، 
 .واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 ومن هذين النصني 
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 أما إذا مل تقدم أصال أي حتريات جدية يتوافر بها دالئل كافية 

 ومن ثم تعجز النيابة العامة .. علي ارتكاب املتهم جلرمية 

 عن إصدار اإلذن بالقبض من عدمه لعدم عرض األوراق عليها أصال
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ن القبض علي املتهم وذلك حسبما هـو ومن أهم شواهد بطال. . هذا 

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

�، وهو األمر الذي ثبت إفكه وزوره 
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 وهو األمر الذي جيزم يقينا 
 أو إحضـار فـي القضـية الراهنـة بأن القبض علي المتهم قد تم بدون أمر ضبط

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

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

  فحسب هذا ليس 

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

 ؟؟؟؟؟سه واحتجازه بال مقتضي منذ تـاريخ قبض عليه بعد تسليم نف

بعدما قام الضابط بالقبض علي أحد أفراد عائلته إلجباره علي تسليم 

 .نفسه 

 بداية 
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 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض املوقرة بأن 

هــذا وقــد قــرر المتهمــان فــور اســتجوابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة .. 

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

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

ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليـه بمحتواهـا وكـان المتهمـان 

النيابة العامـة قـررا بأنهمـا منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

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

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

ممـا يهـدر الـدليل السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 كما قضي كذلك بأن 

إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  
ـدعوى  ـأوراق اـل ـه ـفـي ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـة عشــر أـن الســاعة الثانـي

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
ذن للضابط بضبط وتفتـيش المـتهم فـي أفي حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه وتفتيش المتهم ، 

مـن يـر سـند الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتيش قـد وقعـا بغ
ٕمن الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة ، واذ كان ذلـك األخذ بالدفع المبدي القانون مما يتعين معه 

اإلثـبـات الوحـيـد ـفـي ســوي أـقـوال شــاهد المنســوب إـلـي المــتهم وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام 
 ـكـان ذلـك ، وـكـان لمـا.. يتـعـين القضــاء بـبـراءة الـمـتهم وـمـن ثـم الـتـي طرحتـهـا المحكمـة ، الـدعوى 

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

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

 .متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

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

 ملا كان ذلك 
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 وحيث كان ما تقدم 
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  باإلضافة كله وهذا 

إلي أن إلقاء القبض علي المتهم واحتجازه بدون سبب أو مبرر قانوني منذ 

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

   من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن٣٦هذا وحيث نصت املادة 
ٕعلي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا يجب 

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

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

 .ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه 
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أنه بالبناء علي مجلة ما تقدم بيانه من أسباب وشـواهد تؤكـد يقينـا : سابع الوجه ال

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

 يرتتب عليه ، مبا جيزم برباءة املتهم مما هو مسند إليه 

  ضا أنه نقإن املستقر عليه ذلك 
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

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

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

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

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

 ملا كان ذلك 
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بطالن أي دليل قد يستمد مما نسب للمـتهم مـن أقـوال وزعـم بهـا : ثامن الوجه ال

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

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

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

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

 .وليده إجراءات باطلة فال يعتد بها 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (

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

 أو كـان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا ويولو كان صادقا إذا جاء نتيجة إكـراه مـادي أو معنـ
ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة 
المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنـه قـد يجنـي مـن وراء 

 .االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 
 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

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

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

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(
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 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر 

هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف 
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

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

 ملا كان ذلك 

تفيـد إقـراره أو ثمـة أقـوال لـم يصـدر عـن المـتهم الراهنة أنه قضية  من أوراق الوكان الثابت 

تحـت يـد الضـابط ظل لمدة عشرة أيام فقد  .. بل علي العكس.. محل هذا االتهام اعترافه بالواقعة 

.. وهـو يـأبى ويـرفض االعتـراف بمـا لـم يرتكـب محتجزا بال سبب أو مبرر مـن القـانون .. ؟؟؟؟؟ / 
إلـي أن ينسـب للمـتهم أقـوال مزعومـة ومكذوبـة لـم تصـدر ابط المـذكور وهو األمر الذي حـدا بالضـ

 :مؤداها كالتالي .. عنه 
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 السيما وأنها ليست جمرد سرقة أو ضرب أو شابه
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  ثالثال السبب 
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 أنه من الثوابت التي أرستها حمكمة النقض املصرية أنه 

ال يصـــح ـتــأثيم إنـســان وـلــو بـنــاء عـلــي اعتراـفــه بلـســانه أو  

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

 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (
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 ضت بأن كما ق
مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة 

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

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 وحيث أنـه بمطالعـة مـا نسـب للمـتهم مـن أقـوال ومـا ..هذا  

يتضح أنـه مخـالف للحقيقـة ومنـاهض للعقـل .. سمي باالعتراف 

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

 .لهرب المتهم فورا قبل أن يشعر به المجني عليه 
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لكان مكان العثور علـي الجثـة فـي الصـالة أو مـابين 

 الطرقة والصالة 
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مــا بــين غرفــة نومــه ، والطرقــة أي أن قدميــه كانتــا 

داخــل الغرفــة أمــا النصــف األعلــى مــن جســده كــان 
 .بالطرقة 
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 حيث لو كان ذلك صحيحا 

لكانت البنـوك قـد كشـفت عـن أمـاكن الماكينـات التـي 

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

 م خماطبة النيابة العامة للبنوكغإال أن ذلك مل حيدث ر

�باإلفصاح عما تقدم ومل تتلقي النيابة مثة رد من البنوك
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فهل يعقل رغم كل ذلك إال يترك المتهم بصـمه واحـدة 

ـلـه أو أي شــيء يمـكـن االســتدالل إلـيـه مـنـه كبصــمه 

 !.وراثية أو أي شيء من هذا القبيل ؟
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 تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي .. حيث أنه 

ـة التــي � ـد األدـل ـراف وتحدـي فــإن للقاضــي ســلطة تفســير االعـت

يستند إليها في تكوين عقيدته وله القول في مـدي االتسـاق بـين 
 .االعتراف وبين سائر األدلة 

 )٥٨١ ص ٧٦جنائية طبعة  شرح اإلجراءات ال–فوزية عبد الستار / د(
 )١٢١ ص ١٩٩٢ االختصاص واإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط –حسني نجيب / د(

  أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن كما 
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 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (
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بطالن الدليل املستمد من أقـوال الشـهود الثالثـة األوائـل الـواردة : تاسع الوجه ال

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

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

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

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

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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

 .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

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

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

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

ـارة يقومــان .. بالمـكـان  ـارة يحــاوالن بنقــل المجنــي علـيـه مــن عـلـي األرض إلــي ســريره ، فـت مســح وـت
وـتــارة يســـتدعيان ، ) ل المعمـــل الجـنــائي بســـله المهمـــالتالـتــي وجـــدها رجـــا(اـلــدماء بمنادـيــل ورقـيــة 
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) .. نجــل المجـنـي علـيـه(الشــاهد الثاـلـث وـتـارة يســتدعيان .. اإلســعاف وـتـارة يســتدعيان طبـيـب أخــر 
السـيما وقـد ثبـت (للبحث عن مالبس للمجني عليه العبث بمحتويات الشقة يقينا هذا باإلضافة إلي 

 ) .يابة العامة مختلفة عما أثبته الطبيب الشرعيأن مالبسه التي عاينتها المباحث والن

 كل ذلك
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 ل ذلك الوقت ومل ينطق أي من الشهود الثالثة ببنت شفهك
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 وال ينال من ذلك
ة بمسـرح ط تواجـده مـع الشـرمتهم حـالما زعمه حارس العقار من أنه سمع ال

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

 .االعتكاز عليه 
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 كما ال ينال من ذلك أيضا
.. ما زعمه نجل المجني عليه بأن والده كان يحتفظ بأوراقه في حقيبة جلديـة 

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

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

 .) ناقص
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 ومما تقدم مجيعه 
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الطب الشـرعي واملعمـل اجلنـائي بطالن الدليل املستمد من تقريري : عاشر الوجه ال

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

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

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

ن وقـت الكشـف عليـه ، وعـدم فحـص عينـة اnني عليه ما بني وقت احلادث ع

DNA للمتهم وبيان عما إذا كان هلا أثر يف مكان احلـادث مـن عدمـه مبـا جيـب 

 استبعاد أي دليل قد يستمد من هذين التقريرين 

 ويف ذلك قالت حمكمة النقض بأن 

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

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

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

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

تمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ومنـهـا مج
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 .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 
كـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحا 

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم   الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت أو داخلتهـــاوـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣  لسنة٩٨٥٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك
الجنـائي ، احدهما تقريـر للمعمـل باألوراق يتضـح أن وباستقراء التقريرين الفنيين المرفقين  

 مـقـررا ـبـأن كاـفـة العيـنـات البيلوجـيـه وحـيـث ـجـاء األول.. رعي الطــب الشــواألـخـر تقرـيـر لمصــلحة 

تتطـــابق ـمــع البصـــمة الوراثـيــة .. وأـثــار اـلــدماء المتخـــذة مـــن الشـــقة مكـــان الواقعـــة 
 .للمجني عليه 
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 أي أن هذا التقرير مل يثبت

وجـــود أي اـثــر أو بصـــمه أو دـمــاء أو أي عيـنــات بيلوجـيــه  

 معـه عـدمر الذي ال يفهو األ.. أو بصمته الوراثية متهم تخص ال
 بل علي العكس فهذا التقرير متهمهذا التقرير دليل إدانة حيال ال

 .يؤكد انقطاع صلته بالواقعة برمتها 
 أما تقرير مصلحة الطب الشرعي

مـن إصـابات وبيـان مـا بهـا المجنـي عليـه انحصـر فـي جثـة يتضح أن بحثه فإنه باستقرائه  
العيــوب ورغــم ذلــك فقــد شــابه .. فــي الــبطن  الطعنيــه ٕوايضــاح أن ســبب الوفــاة هــي اإلصــابات.. 

 :اآلتية

  العيب األول 
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 أما تلك املالبس التي وصفها الطبيب الشرعي فهي
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ـيـر مالـبـس المجـنـي علـيـه قـبـل لـمـاذا ـتـم تغي.. والســؤال هـنـا  

نقله إلي الطب الشرعي ؟؟ ولماذا لم يلحظ الطبيـب الشـرعي هـذا 
التغيير ؟؟ أو يبحث عن سبب له ؟؟ وهو األمر الذي يثير الشـك 

 !!.والريبة في هذه الواقعة 
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  العيب الثاني 
 ..يتضح أن الطبيب الشـرعي لـم يقـم بفحـص مالبـس المجنـي عليـه .. وفي ذات السياق  

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

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

 كما مل يقرر بأن تلك املالبس
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  العيب الثالث 

ـمــتهم أن النياـبــة العاـمــة ـقــررت أخـــذ عيـنــة بيلوجـيــة ـمــن ال 

عليـهـا لبـيـان عـمـا إذا ـكـان ـلـه أي صــلة  DNAٕواـجـراء تحلـيـل ال 
وهـو مـا لـم يـتم تنفيـذه دون أسـباب .. بمكان الواقعة مـن عدمـه 

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

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

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

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

حسبما زعـم الضـابط (اnني عليه إال أنه تركه وهرب مبجرد سقوطه عل األرض 

 ) .ومع استمرار الفرض املنكور بارتكاب املتهم للواقعة أصال

 بداية
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فقد أفردت حمكمة النقض لـه  اصوللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخل

 من أحكامهـا إليضـاح هـذا القصـد وخصائصـه مساحة ليست قليلة

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

 يغنـي ، والنيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (
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 وقضي أيضا بأن  -٢

 متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه ٕ سالح ناري والحاق إصاباتمجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

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

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

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

إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو ن ارتكابه الفعل الجنـائي مهو أن يقصد الجاني 

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

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

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه د حتما ال يفيإلطالق النار صوب المجني عليه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 

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

 )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 ن ارتكـاب الفعـل المـادي ال يفيد سوي مجـرد تعمـد الطـاع –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 وحيث كان ما تقدم
ٕوازهـاق  بشـأن وجـوب اسـتظهار نيـة القتـل ما أوردته محكمة النقض الموقرةوبتطبيق جملة  

ـسـالح حمـل الجـاني وجزمهـا بـأن .. الواجـب تـوافره  القصـد الخـاص فـي جـرائم القـتـل وهـوالـروح ، 
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لثبـوت نيـة القتـل  ال يفيـد وال يكفـي بذاتـه دلـيال منـه علـي المجنـي عليـهٕناري قاتل بطبيعته واطالقه 
 وتـنم عمـا التـي يأتيهـا الجـاني العديد مـن الظـواهر الخارجيـة واألمـارات أن تكون هنـاكبل يجب .. 

ويجـــب أن يســـتخلص مـــن الســـيما وأن نـيــة القـتــل أـمــر خـفــي ال ـيــدرك ـبــالحس ـفــي نفســـه  يضـــمره
 .المظاهر واإلمارات أنفة البيان 

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

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

باالتهـام مـتهم أن الـدليل األوحـد علـي انعقـاد صـلة أو صـفة الحيث سبق وأوضحنا .. الواقعة أصـال 
مـا فبعـد ذلـك االطـراح .. اطراحهـا ثبت أكثر مـن دليـل علـي وجـوب الماثل هو تلك التحريات التي 

 !.عة أو أنه المرتكب لها ؟ بمسرح أحداث هذه الواقمتهمهو الدليل علي وجود ال

 هذا باإلضافة إيل أنه ال جيوز القول

 بانعقاد نية القتل وإزهاق الروح مبجرد توافر قصد احتمايل
علــي إضــماره القتــل بمظــاهر يقينيــة وأمــارات جازمــة أن يســتدل علــي نيــة القتــل بــل يجــب  

كـون موجـود وقـد ال يكـون يمجـرد قصـد احتمـالي قـد نيـة القتـل علـي بثبـوت الزعم أما ٕوازهاق الروح 
أساسه وركنه تخميني وظنـي غيـر قـائم علـي دالئـل أو هذا االتهام فإن ذلك يقطع بأن .. موجود 

 .مظاهر جازمة

 أضف إيل مجلة ما تقدم
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 تهم فهل يعقل أن يكون امل

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

 .حد االستحالة 



 

 ١٠٧

 ضابط الواقعةومع االستمرار يف مسايرة 

 يف ظنه االحتمايل التخميني

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

 .وتلك املعركة الدامية احملتملة ؟؟
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 ؟؟" مبفك " كان يتسلح تهم بأن املعة ضابط الواقيزعم كما 
أي أنه علي فرض صـحة حيازتـه للمفـك .. لفتح األبواب أو النوافذ المزعوم بأنه يستخدمه 

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

 !!.ٕوازهاق الروح 

  هو مرتكب الواقعةتهمأن املومع استمرار املسايرة يف .. هذا 
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 عقال ومنطقاذلك أن املعروف 

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

فـإذا كـان .. تـى يتأكـد مـن موتـه بـل الذ بـالهرب  حمـتهمينتظر ال
لـكـان انتـظـر حـتـى تأـكـد ـمـن .. لدـيـة نـيـة إزـهـاق اـلـروح المزعوـمـة 

ووالي االعتـداء علـي المجنـي عليـه بـأي أداة أخـري أو .. الوفاة 
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 .بأي وسيلة أخري حتى يتأكد من موته 
 أضف إيل ما تقدم  
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لعله من الواضح الجلي أن تلك األشياء من األهمية القصوي أن تكون قد ضـمت لـألوراق 

أما وأنها غير صـحيحة ومخالفـة للحقيقـة فـإن ذلـك يؤكـد ) إذا كانت مزاعم ذلك الضابط صحيحة(

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

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

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

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

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

 .بوجوب إسقاط أقواله 

 ملا كان ذلك 
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  السيما وأنه مل تتوافر يف حقه مثة دوافع أو أسباب

 حتثه علي قتل اnني عليه

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

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك اصر هذه المساهمة عن
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ـفــي بـيــنهم تضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

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

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

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

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

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

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

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

 .صار إثباتها بالحكم 

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

 ويف البداية يثور تساؤل هام.. هذا 

ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك هل يتصور أن يـتم  
 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟

 بطبيعة احلال ستكون اإلجابة بالنفي
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 بداية
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 ونظرا ملا شاب هذا احملضر من تزوير

  بال شك مما أوردناه سلفا وخمالفة للحقيقة ثبتت
والقاـئــل ، ـمــتهم االتهــام للالقاـئــل بنـســبة اـلــدليل الوحيــد بــاألوراق فـقــد تــم ـهــدم .. ومــن ـثــم  

ارتكـب فعـل ضابط الواقعة بأن المـتهم وكان قول  .. لما كان ذلك.. بمكان الواقعة ابتداءا بوجوده 
هو قول مرسل ال سند لـه .. والهروب بالمسروقات للتخلص من المجني عليه واإلفالت منه القتل 

 .الزاعمة بذلك بعد انحسار أثار التحريات دليل عليه وال 
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 أما وأن يتم الزعم بأنه
ضـابط وقول .. فإن ذلك قول يجافي الفعل والمنطق .. رب من واقعة السرقة قرر قتله لله 

 .الواقعة بذلك ما هو إال تخمين من عندياته ال يصح التعويل عليه 
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 انساقت ورائه النيابة العامة ومع ذلك 
إلــي مــتهم أن تحيــل الهــا حيــث كــان مــن الواجــب علي .. دون بحــث أو دراســة أو تحليــل 

أم أنـه تعـافي منهـا منـذ أكثـر .. مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان مدمن للمـواد المخـدرة 

 .متهم ذاته من ثالث سنوات كما أكد ال

 وحيث أنها مل تفعل
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�ذא���������������������������
�وא�	�'*���א����ل�و!ز���ق�א��	و�Y،�و�� ��ل�(��Eد����Dאق�	و.��ن�א��A�و�*�8>'�:

�����د�����..�א'�د��Aא�دوא���وא���		א���A*�מ�א���&מ���	�
�?��ذ��א�وא�
Q*�3ذ��و�א.��	�א�&�

�.*�*'����'�ط�ع�)���א���&מ��&ذא�א�E&�מ�����*$زמ���	א���C�����و��+'د�!�*��

قصور النيابة العامـة يف حتقيقهـا هلـذه الواقعـة وعـدم حبثهـا :  الثاني عشر وجهال

الحتمالية أن يكون هلا تصوير مغاير لذلك التصور املعيـب واملخـالف للحقيقـة 

 ، واحتمـال أن يكـون مرتكـب الواقعـة أحـد ؟؟؟؟؟/ لضابط الواردة علي لسان ا

أقارب ا<ني عليه مبا كان يستوجب عليها اختاذ إجراءات حتقيـق مـن شـأنها 

 .الوصول للحقيقة دون االنسياق وراء مزاعم وأباطيل ضابط الواقعة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
وأن األدـلـة عـلـي مــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت النياـبـة العا 

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، 
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 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 
ة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة فـيـه الجريـمـة المســند

 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 

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

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

  ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافيه علي القضاء ببطالن المحكمة بهاانعدام اتصال 
  . 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 االبتـدائي كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق  

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

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢  مجموعة القواعد القانونية ج٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 لذلك كان جيب علي النيابة العامة
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   الثاني القصور هوج 
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 هذا ومع الوضع يف االعتبار

لهــا ثــالث مفــاتيح احــدهم مــع  ... ن شــقة المجنــي عليــهأ
) وراق ًالغائبـة تمامـا عـن األ( تـه ع نجلخر مالمجني عليه ، واأل

 !!!  ؟؟؟؟؟؟/ ، والثالث مع زوج نجلتة المدعو 
 والذي قام

والـذي .. بنقل جثـه المجنـي عليـه مـن علـي األرض إلـي السـرير رغـم تحـذير اإلسـعاف بـذلك 
ثم دلف إلي الشـقة .. قة واصطحاب صغيره من المدرسة طلب من حارس العقار أن يتوجه إلي الش

ومن ثم كان حريا علي النيابة العامة تحقيق هذه المالبسات لعل أنه في حالة عدم نقـل .. بعد ذلك 
جثه المحني عليه من مكانها إلي السرير لكـان قـد تبـين أدلـه أخـري ودالئـل تفيـد الواقعـة أو تؤكـد أن 
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 .ة التي أوردها مجري التحريات بتحرياته للواقعة صورة أخري غير الصور

  والعبث بهادلةاأل خفاءإوهذا كله من شأنه 
 تحقيـق أجـراءسـتوجب علـي النيابـة العامـة ييس كل ما تقدم يثير الشك والريبة بما كان أل

 . مطول في هذا الخصوص علها تصل للمجرم الحقيقي المرتكب للواقعة 

  الثالث قصورال وجه 
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لمـاذا لـم تقـم النيابـة العامـة باسـتدعاء كـل ... والسؤال هنـا 

مـمـا !! هــؤالء الشــهود اـلـذين ـكـان ـمـن الواجــب التحقـيـق معـهـم ؟

 . لتحقيقات يجزم بقصور ا
  واالهم رابعال قصورال هوج 
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 حضور هذه املعاينة  وهذا كان يوجب علي النيابة

 أنها مل تفعل ما وأتمثيل اجلرمية  بوالزعم

 بقصور التحقيقات مر الذي جيزم األوفه

ًيتعـين ظـاهرا مـدي ... م تقدومن جملة ما .. .لما كان ذلك 
 ةوجـه بطـالن وعـوار ومخالفـة للحقيقـأمـن هـذا االتهـام ما شاب 

 .بما يستوجب القضاء ببراءة المتهم الماثل منه .. 
أنه من خالل مجلة ما سبق وتشرفنا بعرضه علي اهليئة املوقرة : الوجه الثالث عشر 

صورة مناهضة للصورة اقعة برمتها من أوجه دفاع يتضح منها وبيقني أن للو

التي حـاول أن يرمسهـا ضـابط الواقعـة ، فضـال عـن اخـتالف الـدليل الفنـي 

وتناقضه مع الدليل القويل ، إضافة إيل ما شاب التقرير الفني من قصور وعوار 

، وهو األمر الذي اكده تقرير املعمل االستشاري املقـدم مـن املـتهم املاثـل يف 

 وهو ما جيزم برباءة املتهم مما هو مسند إليه حافظة املستندات ، 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن .. بداية 
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 )١١/٤/١٩٧١ ق جلسة ٤١ لسنة ٥٥الطعن رقم (
 )١٧/٤/١٩٨٨ ق جلسة ٥٨سنة  ل٥٩٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
كان يبين من اإلطالع علي محاضر جلسـات المحاكمـة أن دفـاع الطـاعنين قـد أنبنـى متى   

علي أن الحـادث لـم يرتكـب فـي السـاعات األولـي مـن صـباح اليـوم الـذي قيـد فيـه تـاريخ حصـول 

قـارير الطبيـة المقدمـة منهمـا الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود اإلثبات ، واستدال علي ذلـك بالت

ـب الشــرعي والتقــارير االستشــارية  ـري الطبـي ـة ســابقة قــرارا بإرســال تقرـي ، أصــدرت المحكمــة بهيـئ

المقدمة من الدفاع إلي السيد كبير األطباء الشرعيين إلبداء الرأي فـي تـاريخ وفـاة المجنـي عليـه 

لحصـول الواقعـة أم إلـي تـاريخ وهل ترجع إلي الساعات األولي من صباح اليوم الذي عـد تاريخـا 

الحق ، إال أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه قـد غضـت الطـرف عـن تنفيـذ هـذا القـرار 

استنادا إلي مـا ورد فـي التقريـر الطبـي الشـرعي الثـاني مـن أن تحديـد تـاريخ وفـاة المجنـي عليـه 

ـيـرات الزمنـيـة الـتـي عـلـي أـمـر متـعـذر فنـيـا بالنســبة لـتـداخل عواـمـل متـعـددة ـفـي درجــة تطــور التغي

أساـسـها تـحـدد الـمـدة الـتـي مضــت عـلـي حصــول الوـفـاة ، وعـلـي ـمـا انتـهـي إلـيـه ـهـذا التقرـيـر ـمـن 

الساعات األولي من صباح اليوم الذي قيد فيه تاريخ حصول الواقعـة ، وكـان الـدفاع الـذي أبـداه 

يل المقـدم فـي  دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدل– في خصوصية هـذه الـدعوى –الطاعنان بعد 

 وهو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأي في الـدعوى –الدعوى والمستمد من أقوال شهود اإلثبات 

، فإن المحكمة لم تفطن إلـي فحـواه وتقسـطه حقـه وتعنـي بتحقيقـه باالسـتحالة إلـي طلـب الـدفاع 

انتهـت إلـي أن انتظارا ورود تقرير كبير األطباء الشرعيين لمناقشته واستيفاء دفـاع الطـاعنين ، و

الحادث قد وقع في الساعات األولي مـن صـباح اليـوم الـذي قيـد تاريخـا لحصـول الواقعـة اسـتنادا 

إـلـي تقرـيـر طـبـي ـشـرعي ال ـيـؤدي فنـيـا إـلـي ـهـذه النتيـجـة الـتـي انتـهـت إليـهـا ، ـفـإن حكمـهـا يـكـون 

 .فضال عن قصوره قد انطوى علي إخالل بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )٣١/٥/١٩٧٠ ق جلسة ٤٠ لسنة ٦٢١ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 
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 أضف إيل ذلك

تقرـيـر مصــلحة .. فـقـد تـنـاول ـهـذا التقرـيـر بالبـحـث والتحلـيـل �
 اتفاـقـه ـمـع األدـلـة القولـيـه ـمـن عدمــه ، الطــب الشــرعي ، ومــدي

ٕوابداء مالحظاته علي هذا التقرير بما يسلس نحو بطالن الـدليل 

 .المستمد منه لقصوره وعواره 
 وقد انتهي التقرير االستشاري إيل احلقائق اآلتية .. هذا 

  األويل حلقيقةا     
�و	�����ق�א�+�+�� ����&מ�(���و?������ �א��'+�
�د�*ل�א��	��دאמ�א���א'

�ز��������وא��:���*��وא�ز$�$*�"Gذ�&��א�����'�	��+
���و�� �א���
و'��!

�.وא�د�و=�!� �א�"����+	�Yא�$	*���

  الثانية احلقيقة 
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  الثالثة احلقيقة 
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  الرابعة احلقيقة 
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 ومن مجلة هذه احلقائق 
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 وهو األمر 
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 :يلتمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
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علـي خـالف (ممـا هـو مسـند إليـه المؤكـدة علـي براءتـه ؟؟؟؟؟ / المـتهم مذكرة بدفاع ودفـوع �
ـه ) الحقيقــة ـه بتــاريخ ؟؟؟؟؟ .. النيابــة العامــة حيــث اتهمـت ـدائرة قســم شــرطة ؟؟؟؟؟ –بــزعم أـن  – ـب

 .محافظة ؟؟؟؟؟ 
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الخاليـة االدعـاءات المرسـلة والمعيب القائم علـي .. وبناء علي هذا الوصف الباطل .. هذا 
الـمــتهم للمحاكـمــة أـمــام محكـمــة الجناـيــات ـقــدمت النياـبــة العاـمــة الـقــاطع والـســند الفـنــي ـمــن اـلــدليل 

 .بالمخالفة للواقع والحقيقة والقانون 
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.. ومتناقضـــة مـــن مـــزاعم متضـــاربة الماثـــل فيمـــا ورد بـــاألوراق لخص واقعـــات االتهـــام تـــت

محـــرر بمعرفـــة رـئــيس لجـنــة امتحاـنــات الثانوـيــة العامـــة " محضـــر حـــرز " اســـتهلت بورـقــة مســـماة 
مقــررا بحضــور المــتهم إلــي مقــر .. بــإدارة ؟؟؟؟؟ التعليميــة ) ١٢رقــم (بمدرســة ؟؟؟؟؟ " المنعقــدة 

أن ) عضــو األمــن باللجـنـة(؟؟؟؟؟ /  صــباحا ، وعـنـدما طـلـب مـنـه الـمـدعو٩,١٥اللجـنـة ـفـي تـمـام 

ثـار آبهـا سـقط مـن جيبـه كـيس شـفاف بـه مـادة بيضـاء وسـرنجة " .. الهـاتف المحمـول " يخرج 

 .دماء 

 وعليه فقد مت 

 "وضعهم في ظرف ورقي وختمهم بخاتم اللجنة " 
الـذي  .. ؟؟؟؟؟/ ة النقيب بمعرف صباحا ١١,٤٥الساعة ؟؟؟؟؟ تم تحرير محضر مؤرخ ثم  

فـقـد انتـقـل إـلـي اللجـنـة الـمـذكورة .. مــأمور قســم شــرطة ؟؟؟؟؟ / ـقـرر بأـنـه بـنـاء عـلـي تكلـيـف الســيد 

وحينما طلـب ..  صـباحا٩,١٥مقررا بأن المتهم حضر للجنة الساعة .. ؟؟؟؟؟ / وتقابل مع المدعو

يضـاء وسـرنجة بهـا سقط من جيبه كيس شفاف به مـادة ب" .. الهاتف المحمول "إخراجمنه 

 .للقسم ) المبلغ والمتهم(ومن ثم تم اصطحاب الطرفين .. آثار دماء 

 )ظهرا(مت حترير حمضر بذات التاريخ الساعة الواحدة مساءا 
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 واسرتسل بإخراج املتهم للبطاقة

كـيس بالسـتيك شـفاف وكـذا سـرنجة بهـا آثـار دمـاء  " بنطاله" سقط من جيـب وأثناء ذلك �

 :وزعم بأن ذلك حدث أمام كال من " عالج " قرر بأنها وبسؤاله عن ذلك .. 
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وأن المضـبوطات كانـت فـي جيـب .. بينـه وبـين المـتهم وأضاف بأنـه ال توجـد ثمـة خالفـات 

 .الذي يرتديه المتهم  "البنطال"

 وبرغم ثبوت حتريز تلك املضبوطات يف مظروف واحد .. هذا 

 يزها يف مظروفني إال أن الضابط أشار إيل حتر

 األول حيوي املادة الشبيهة جبوهر اهلريوين 

 !!السرجنة حيوى والثاني 
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رغـم  " .. شـورت"وقرر بـأن المـتهم كـان يرتـدي .. استفاق الماثل لنفسـه . .وعقب ما تقدم 
 !.؟" بنطال " أنه سبق وقرر حال ضبطه للمتهم أنه كان يرتدي 
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 قام بتفتيشه ومل يعثر معه علي شيء  ؟؟؟؟؟ وقرر بأن مسئول األمن ب
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 قررت النيابة إخالء سبيل املتهم .. وبناء علي ما تقدم 

�؟؟؟؟؟/ كما طلبت التحريات واستدعاء النقيب 
تقريـر المعمـل ..  صـباحا ورد إلـي النيابـة العامـة ١١,٤٥وبتـاريخ ؟؟؟؟؟ السـاعة .. هذا �

 الكيماوي الذي انتهي إلي 
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.. وكــان مقــرر لبــدء االمتحــان التاســعة صــباحا .. بأنــه كــان معينــا أمــين بلجنــة ؟؟؟؟؟ �

فقـام بـإخراج البطاقـة .. عـن تحقيـق الشخصـية وبسـؤاله ..  صباحا ٩,١٥وحضر المتهم حوالي 

ـفـتم " دواء " وبـسـؤاله عنـهـا ـقـرر بأنـهـا .. الشخصــية وأثـنـاء ذـلـك ـسـقط ـمـن جيـبـه المضــبوطات 
ثم تم تبليغ رئيس اللجنة الذي أبلغ القـوة الموجـودة أمـام .. ٕ وادخاله الستكمال ؟؟؟؟؟ ضبطها

 .ت المتهم ثم حضرت قوة من قسم الشرطة واصطحب.. ؟؟؟؟؟ لتأمينها 
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بأنه أجري تحريـات بمفـردة باالسـتعانة بمصـادرة السـرية والتـي توصـلت إلـي ذات مـا جـاء 

وقـد اسـتدل علـي ذلـك .. زاعما بأن المتهم يحوز هـذه المـادة بقصـد التعـاطي .. بمحضر الضبط 

 !.من تحرياته المزعومة ؟

 وبناء علي مجلة ما تقدم.. ا هذ
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علي فرض (بطالن القبض علي املتهم وضبط ما لديه من مواد خمدرة : الوجه األول 

وذلك إلجرائه ممن لـيس لـه صـفة وال حيمـل صـفة ) صحة أنه ضبط معه شيء

الضبطية القضائية ، وحيث أن القائم بالضبط هو جمرد مدرس تربية رياضية 

 .ه من إجراءات يكون باطل وال يعتد به فإن مجلة ما قام ب

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة .. بداية 
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 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض بأن 
أن ـمـأمورو الضــبط القضــائي مــن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة  ٢١دة المـقـرر بمقتضــي الـمـا�

إفـالت مجــرم ال يضــير العدالـة ولمـا كـان يختصـون دون غيـرهم بالبـحـث عـن الجـرائم ومرتكبيـهـا ، 
وقـد كفـل والقبض عليهم بغير وجه حـق ، االفتئات علي حقوق الناس بقدر ما يضيرها من العقاب 

الحريـة " الطبيعيـة لإلنسـان بمـا نـص عليـه مـن أن قدس الحقـوق باعتبارها أالدستور هذه الحريـات 
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 تسـتلزمه ضـرورة التحقيـق وصـيانة أمـن إال بـأمر.. الشخصية حـق طبيعـي وهـي مصـونة ال تمـس 
وـكـان الثاـبـت أن ـمـن أـجـري تفـتـيش الـطـاعن والـقـبض علـيـه ـلـيس ـلـه صــفة ..........." المجتـمـع 

فإن ما وقع علي الطاعن هو قـبض لـيس لـه مـا الضبطية القضائية وقد أجراه بدون أمر قضائي 

 .يبرره وال سند له من القانون 

 )١١/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ٣٢٤٣٢الطعن رقم (

  من القانون ذاته علي أن ٢٣وقد نصت املادة .. هذا 
 يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم  - أ
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 ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية  - ب
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 ملا كان ذلك
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 ومن ثم فهو ال ميلك صفة الضبطية القضائية 

 ن سري عملية االمتحانات كما أن دوره يقتصر علي التأكد من حس

 وحتديدا القيام باملهام اآلتية دون غريها 
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 فإذا ما مت اكتشاف جرمية أو الشك يف ذلك 
رئيس اللجنة الذي يجب عليه إبالغ قوة فإنه علي عنصر األمن أن يبلغ 

وذلك .. الشرطة التي تتولي الحراسة والتأمين من الخارج التخاذ الالزم قانونا 

 .دون أن يتخذ عضو األمن ثمة إجراء ال يدخل في اختصاصه

  ؟؟؟؟؟/ أما وأن املدعو
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 وتناسي هذا الشاهد بأنه لديه عصا الكرتونية 

 من شأنها اكتشاف ما إن كان املتهم لديه هاتف حممول 

 أو أي أجهزة الكرتونية أخري من عدمه
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 أن لصحة الواقعة صورة أخري وهذا التضارب يؤكد ب

 خبالف ما مت تسطريه باألوراق 
ذلك أن .. كما أنه لم يصحح البطالن الذي عاب إجراءات الشاهد المذكور 

تؤكد علي وجوب إغالق جميع .. التعليمات الواجب علي مسئول األمن إتباعها 

لجنة أبواب اللجنة عند بدء زمن االمتحان وعدم السماح بدخول أي فرد إلي ال

 . أو الخروج منها

 وهذا يؤكد وجود خمالفة أخري يف اإلجراءات 

  ؟؟؟؟؟/ املتخذة مبعرفة الشاهد املذكور 
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 وهذا جيزم مبخالفة املذكور للقانون والتعليمات 

 واالختصاصات املنوطة به 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٥حيث نصت املادة 
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى 

 .أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها 
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 حـال ؟؟؟؟؟ باسـتيقاف املـتهم/ وترتيبا علي عـدم اختصـاص املـدعو: الوجه الثاني 

دخوله لالمتحان وإجباره علي إخراج ما يف جيوبـه بغـري سـبب أو مقتضـي ، 

فهو األمر الذي يؤكد أن مثة إكراه مورس علي املتهم إلجبـاره علـي التخلـي 

وهـو مـا يبطـل ) علي فرض أنه كان حيوز املضبوطات املزعومـة(عما يف حوزته 

 ه ال تلبس مع اإلكراه الضبط املزعوم أنه قائم علي التلبس ذلك أن القاعدة أن

 فإن املقرر .. بداية 
��� �Gמ���–>ن�א�����ل�((4
�–���������دמ���ذ�*���	א
�و�(��ل�>و��)�	=�!	אد�3،�وא#��


ن�א��د*�8(ن���G �א���' �א�)��*;���'و'���!ذא���מ������*�Eמ�Dאد�،�و�ن�	א#

��
	א#����� ���Gون����..�א����
��س������א��������C���:�'�������د�*�*'�
Q*�����و���و�


	א��)��:	ض�و$ود�(א�" �Cא����وط�א���G �(ن�א���د��>و�!�A����*�G�.�

 وحيث أن الثابت .. هذا 
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 ومن أحكام النقض املوقرة يف هذا الشأن أنه 
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 )١٧٥ ص ٢٢ ق ١٧ س ٢١/٥/١٩٦٦النقض أحكام (
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 كما قضي بأن 
ـوال   ـي تشــككه ـفـي صــحة أـق ـالبراءة عـل ـام قضــاءه ـب ـد أـق وحـيـث أن الحكــم المطعــون فـيـه ـق

وحيـث أن المحكمـة بعـد استعراضـها لظـروف "  وذلـك بقولـه –ر الضبط القضـائي  مأمو–الشاهد 

الــدعوى ووقائعهــا ال تطمــئن إلــي االتهــام القــائم فيهــا بــل ويســاورها الشــك فيــه آيــة ذلــك عــدم 

معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المـتهم بلفافـة علـي األرض أمـام ضـابط الواقعـة ثـم 

ك وكأنه يقول له هاك دليـل إدانتـي فاضـبطه ، كمـا وأنـه مـن جهـة أخـري فـإن اللوذ بالفرار بعد ذل

طبائع األمور ال يستقيم معها سير المتهم في الطرقـات فـي هـذا الوقـت المتـأخر مـن الليـل حـامال 

لفافة المخدر كأنها شاهد عليه إذ لم يذكر ضابط الواقعة إذا كان المتهم قد أخرجهـا مـن مالبسـة 

 .يديه وهو الذي أبصر اإللقاء أم كانت في إحدى 

 )٤/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٩٥٤الطعن رقم (

 وأيضا قضي بأن 
 ـقــد جـــرت عـلــي الصـــورة الـتــي ـقــدمها شـــاهدها مـــأمور المحكـمــة ال تطـمــئن إـلــي أن الواقـعــة

 فيما أورده تأييدا لزعمـه وحيـث أن الحكـم المطعـون فيـه قـد ويساور وجدانها الشكالضبط القضائي 
وحيـث أن " وذلـك فـي قولـه ببراءة المطعون ضده علي تشككه في أقـوال شـاهد اإلثبـاتأقام قضاء 

تراها قاصرة عـن المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من أدلة في سبيل دعم االتهـام 

 بلوغ حد الكفاية والمحكمة ال تطمئن إلي أن الواقعـة قـد جـرت علـي الصـورة التـي قـدمها شـاهدها
ويساور وجدانها الشك فيمـا أورده تأييـدا لزعمـه ذلـك بأنـه ال يسـتقيم فـي ضبط القضائي مأمور ال

 إلـي الجهـر بمـا همنطق العقل ويتأتى مع المجري العادي لألمور أن يبادر المتهم وهو في مجلسـ

ٕوالقائـه أمـام الضـابط وبـين  والكشف عما يخفيه من مخدر عامدا إلـي إظهـار مسـتورة بمالبسـه معه

 ومناديـا إلـي ضـبطه وهـو مـا يتجـافى مـع طبـائع األمـور وغريـزة الحـرص والتـوقي ، نـا عنـهيديه معل
 المحكمــة تلــك الروايــة وتــرفض هــذه الصــورة وتــري فيهــا مجــرد مجادلــة إلســباغ ومــن ثــم فــال تتبــع

وفي غير موجباته باختالف حالة تلبس ال الشرعية علي إجراءات تمت علي خالف أحكام القانون 

طراحهـا وعـدم التعويـل علـي شـهادة مـن قـام بهـا إع وتتنـاقض مـع الحقيقـة فيتعـين يصادفها الواق

واالعتداد بإنكار المتهم ومـا أبـداه مـن دفـاع تـراه المحكمـة أولـي باالعتبـار عمـا عـداه ، لمـا كـان 

ذلك فتضحي األوراق خلوا من دليل علي نسبة المخدر المضبوط للمتهم تغدو الواقعـة غيـر ثابتـة 

 . حتما القضاء ببراءته في حقه ويكون

 )١٤/٣/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٣٩٩٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
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 ـفـي اســتخدمه الـمـذكور ـفـي إـكـراه الـمـتهم عـلـي التخـلـي عـمـا 

وتحت وطأه هـذا اإلكـراه المعنـوي سـقطت المضـبوطات .. جيوبه 
 ) بفرض وجودها في األساس(المزعوم ضبطها مع المتهم 
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 ومن ثم 
اءات ضــبط الـمـادة المـخـدرة المزـعـوم ضــبطها ـمـع يتجـلـى ـظـاهرا أن اـلـبطالن ـقـد ـطـوق إـجـر�
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المتهم ، ويبطل ببطالنها كافـة اإلجـراءات التاليـة عليهـا وهـو مـا يحـق معـه للمـتهم طلـب البـراءة 

 .مما هو مسند إليه 

انعدام وجود دليل فني قاطع بـأن املـتهم يتعـاطى املـواد املخـدرة  : لثالوجه الثا

الزمة لبول املتهم أو دمائه لبيان عما حيث مل يتم إجراء التحاليل الطبية ال

إذا كان يتعاطى هذه املـادة املزعـوم ضـبطها معـه مـن عدمـه ، السـيما وأن 

النياـبـة العاـمـة أمـسـكت ـعـن إثـبـات وـجـود أي عالـمـات جبـسـد اـملـتهم تفـيـد 

التعاطي عن طريق احلقن ، كما قطـع تقريـر  املعمـل اجلنـائي خبلـو السـرجنة 

واد خمدرة ، مما يؤكـد بـراءة املـتهم ممـا هـو املزعوم ضبطها معه من أي م

 .مسند إليه 

 ضت حمكمة النقض بأن فقد ق
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي ليس وقتئذ بنقطة البو

ثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة آفي صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن 

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

 .معيبا 

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

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

 كما قضي كذلك بأن 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ة جلس– ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
 ة ،مختلفـ الأدلتهـا أو عناصـرها مـن ةأن تسـتخلص الواقعـلما كان من حق محكمـة الموضـوع 

ًستخالصــا ســائغا اإال أن شــرط ذـلـك أن يكــون  ًقائمــا ـفـي أوراق نتهــت إليــه اوأن يكــون دليلهــا فيمــا ً
فـإذا اسـتند الحكـم إلـى مـن أوراق الـدعوى، علـى أسـس صـحيحة فاألحكام يجب أن تبنـى الدعوى، 

بحيـث إذا د ه على أساس فاسـئبتناً أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيبا الةرواي
ًنتزاعـا اًبتـداعا للوقـائع وا فـي هـذه الصـورة يعتبـر يفإن عمل القاض منها يءكان ال أثر لها في ش

 . لها من الخيال

 )٦/٢/٢٠١٦ ة جلس– ق ٨٥ لسنه ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وحيث كان هذا اإلجراء جوهري 

���م������
+.�0	�����Lא��	
)��,U

	���#������)�א�&� �5א�O U,א��;
�8 ن�א6و5אق����=	�����;���Vد
+���l'����0و�����������������Bو$�و��،�B��.

���م��U-��A @?�א
����S$ א��7א���#���.@�زم�$J���p�א�א



 

 ١٣٤

  ثانيا الثابت أن كما 
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 بل واألكثر من ذلك 
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  رابعا الثابت فإن وأيضا 
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 وهذا جيزم وبوضوح تام 
 علي خالف –ت إلصاق االتهام أن الواقعة برمتها مختلقة وحاول من خاللها شهود اإلثبا

في إشارة إلي استعمالها من " .. السرنجة بأن بها آثار دماء "  للمتهم بتكرارهم عبارة –الحقيقة 

 ثم يأتي تقرير فني معتبر وجازم بأن .. جانب المتهم في الحقن بالمواد المخدرة 
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 القائم بالضـبط باملخالفـة ؟؟؟؟؟/ وبطالن الدليل املستمد من أقوال املدع : رابعالوجه ال

ـانون مغتـصـبا الختـصـاص ـمـأموري الـضـبط القـضـائي ، وذـلـك لتناقـضـها  للـق

هـو تقريـر (وتضاربها ، ولثبوت انعدام صـحتها بتقريـر فنـي ومـادي معتـرب 

 ) املعمل الكيماوي

  هقضا أنناملستقر عليه ف
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأن ذلـك لـو صـح أن يغيـر وجـه 

الرأي في الدعوى ، كـان لزامـا علـى المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بنفسـها 

مسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه أبما يدحضه إن هي أو ترد عليه فيه بلوغا إلي غاية األمر 

 االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة الـدفاع ةردا عليه بقال

 .ن حكمها يكون معيبا فإ

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

 كما قضي بأن 
لتحقيـقـات الـتـي تجريـهـا ل ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أنـهـا إنـمـا تبـنـي عـلـي ااألصــ

المحكمة في الجلسة وتسـمع مـن خاللهـا الشـهود مـادام سـماعهم ممكنـا وذلـك 

ـأمر  ـدفاع ـفـي أداء مأموريـتـه وأن ـت ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن تعــاون اـل

ٕبالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوة ألداء الشهادة حتى يدلي بشهادته فـي 
أحقـيـة اـلـدفاع ـفـي تمســكه بوجــوب مجـلـس القضــاء ماداـمـت المحكـمـة ـقـد بـنـت 

 .مناقشته 

 ) ق٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض (
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 ملا كان ذلك 
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 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 
فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـدم التعويـل لما كـان بطـالن القـبض والتفتـيش  

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

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

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

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

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

 وعمال مبا تقدم 
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 ومن ثم فهو ليس من مأموري الضبط القضائي 
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 السيما وأن املتهم قد أقر 
مشاجرة ..؟؟؟؟؟/في أقواله صراحة بأنه قد نشبت فيما بينه وبين المدعو

مما يجعل األخير ليس بمنأى عن إلصاق االتهام ..حال دخوله للجنة

 لتلفيق االتهام للمتهم علي أو التالعب بأي مضبوطات يزعمها..بالمتهم

 .خالف الحقيقة انتقاما منه لتشاجره معه 

 ومما تقدم مجيعه 
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  األول التناقض 

 يف مستهل الواقعـة أن ؟؟؟؟؟/ ومعه رئيس اللجنة  .. ؟؟؟؟؟/ زعم املدعو

مـنـه إـخـراج .. ؟؟؟؟؟/ بداـيـة التعاـمـل ـمـع اـملـتهم ـكـان بطـلـب اـملـدعو

 ) .اهلاتف احملمول(املوبايل اخلاص به 

 ثم عاد وقرر 

أمام النيابة العامة بأنه كان يطلب مـن المـتهم إبـراز بطاقتـه �
 !.علي شخصيته إلدخاله االمتحان ؟الشخصية ليتعرف 
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 ورغم ذلك 
.. لم يفلح هذا التغيير والتعديل في تصحيح السـقطة التـي هـوى فيهـا المـذكور 

ـك أنــه لمــن المعلــوم أن مســئول األمــن يجــب أن يطلــب مــن الطالــب إبــرا ز وذـل

بطاقة رقم الجلوس للتأكد من أنه طالب في هـذه اللجنـة ثـم البطاقـة الشخصـية 

أـمـا وأن يطـلـب البطاـقـة الشخصــية فـقـط فـهـو إجــراء .. إذا تشــكك ـفـي شخصــه 

�.غير معمول به وال يفيد في العلم بأن الطالب يتبع هذه اللجنة من عدمه 
 وهذا كله يؤكد 
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  الثاني التناقض 

قرر وبوضـوح تـام يف حمضـر الشـرطة احملـرر عـن  .. ؟؟؟؟؟/ أن املدعو 

" بنطال"أن املتهم كان يرتدي .. الواقعة املزعومة حمل االتهام املاثل 

 ) .املزعومة(حد جيوبه املضبوطات أ وكان خيفي يف

 ثم عاد أمام النيابة العامة ليزعم 

وذـلـك بـعـدما انتـبـه ـلـذلك "  ـشـورت "ـبـأن الـمـتهم ـكـان يرـتـدي �
بعدما وصفت النيابـة مالبـس المـتهم حـال مناظرتهـا لـه مـع بـدء 

 .التحقيقات 
 هما .. وهلذا التناقض أهميتني بالغتي اخلطورة

 األويل  
لعاـمــة ـحــال مـنــاظرة الـمــتهم ـقــررت وبوضـــوح ـتــام ـبــأن أن النياـبــة ا 

المتهم يرتدي قمـيص رمـادي اللـون ، وكـذا شـورت رمـادي اللـون ، 

 .وينتعل حذاء رياضي أبيض 

 ومل تشر من قريب أو بعيد 

إـلــي أن الشـــورت اـلــذي يرتدـيــه الـمــتهم ـلــه أي جـيــوب ـفــي  
فـــأين كـــان يخفـــي .. األمـــام أو فـــي الخلـــف أو فـــي أي مكـــان 

ت ؟؟ وأـيـن ـكـان يحـمـل البطاـقـة الشخصــية أو الـهـاتف المضــبوطا
 المحمول ؟؟ 
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  والثانية����
؟؟؟؟؟ ال يعلـم الفـارق / أنه من غير المعقول عقال أن يكون المدعو�

وهذا يؤكـد .. كما ورد في هذا التناقض .. والشورت ما بين البنطال 

اـخــتالق واقـعــة ـســقوط األـشــياء ـمــن الجـيــب تبـعــا الـخــتالق الواقـعــة 

 .الراهنة برمتها 

..�؟؟؟؟؟�/�����$��Eوא�������;��	�����������م��ن���� אل�א���. ����������������..������ن�������م�����
������������5 �L���%א� 

��O5�Sوא
�,����א��M�Uوא�����$�3ن���+����א�$���U���7)��-������������������7א

��������������E��&K>�0+
����B�
��¤� ز�א
�% -��0.	����� א�V��
J �وא5د�$�6و5אق�.	���
��Uن�א���� �5א
�.1+�ل�א���#�

��א��8��Dא�+�?�

4
د�(دמ�)��&��و(دמ��)دא�*�&���ن�7Gل���	*	��' �	+�� �����������)�؟؟؟؟؟(��زא(מ�א��ذ
و	����>ن�

�ن��و�و���	*	�א����ل�א�
*��و�3א�ذ�3>
د��4ن�א�+	'$��א��ز(�������*��Gوמ���ط&�����א���&מ�

�א�د���C����*$زמ���دמ�)���>�وאل�א��ذ
و	�

���0��Kم�א�����������L#�א����� �5.	����א
��G.#�$��3ن��..���n���X�������X�l��� ��;و5אق�א
و
%	���5��i��Bن��z��Jא
�U�����������²(א
U���²א�G. م��&>�����lא���#������{ £���5��Kد����������������

�)�.�����א
U&?�א
�(+�X��Uא
�X�eZא���#

 ثبت تقرير املعمل الكيماوي أيف حني 

وأنها تحوى سائل يخلو .. أن السرنجة ليس بها ثمة آثار لدماء �

 .تماما من أي مواد مخدرة 
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 ملا كان ما تقدم 
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 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 

 ما بني علي الباطل فهو باطل 

 )١٦/١/٢٠٠٨ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (
 )٢٠/٣/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٩٠١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٢٧/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٢ لسنة ٩١٩الطعن رقم (

الـزاعم بإجرائـه .. ؟؟؟؟؟ / الدليل املستمد من أقوال الضـابط بطالن  : امسالوجه اخل

حتريات حول الواقعة بعد ستة أشهر تقريبا من حدوثها ، وذلك لثبـوت عـدم 

علـي الطبيعـة بـل سـطرت جدية هذه التحريـات املزعومـة ، وعـدم إجرائهـا 

مكتبيا فهي مل تضف مثة جديـد عمـا ثبـت زعمـا بـاألوراق ، مبـا جيـدر معـه 

إطراحها وعدم التعويل عليها إذ هي ال خترج عـن كونهـا جمـرد رأي للضـابط 

 املذكور 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 كذلك قضي بأن و
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 
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إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـي الواقعـة  من أدلة لما ساقته

فــي حــق همــة قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التوكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 . في االستدالل قاصرا في بيانه هفإنه يكون فضال عن فسادالطاعنين ، 

 )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 تكونط البحـث  من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بسالما ساقته
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

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

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

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

 ملا كان ذلك 

���#+Jא�����	�����������0و$�>&+!���Kم�א������..�وא
n א$��א
��S(+�������א
����.	���و5אق�א
;��8��~��+��S�
و<¬��������h������J.��;�..�����;������0���.�5א
��Z�'��א$����א�א�-������Sن��z���Jא

���������)�S�
و���א��p��دو������5א
��Uد������7..�א}���1��O�pא�ci6ص��=��3��E�L�p �5א
�M&Sא
���������������M������SQא��-��ل�$�� �

���� א¡#�.	��א>����%
�	�#��..�א
S&�ط�א
�-;�א*��%��א
,+�$��א

������������Eא�א��@>�����c�-�~�0و$�E�-�}����#�,��V���¤�����#1+��ل�א�����..��������	.�B���.����1
�������������������

���+!��Xא
 א�%��،�و�����E5,���א
 J	���א6و�$�������
�b-5���$؟؟؟؟؟���(א
,+�$��א
%����وא

$����D=m*��&+�0א�����#�،�و'	&��������
}�e��E���-א�&���1����1 ل���)���Vذא�E-�� م�א
 א�%���
�.א
 א�%��

 وظلت النيابة العامة تلح يف طلبها ملا يقرب من ستة أشهر 
ـ ـبـدون (ـمـدعيا شــفاهة .. بـتـاريخ ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / ل أمامـهـا الضــابط حـتـى مـث

وزعــم ـفـي بداـيـة أقواـلـه ! بأـنـه أجــري تحرـيـات حــول الواقـعـة ؟) محضــر مكـتـوب

بالديباجــة الـتـي تســطر دائـمـا ـمـن رجــال الشــرطة بأـنـه اســتعان بمصــادر ســرية 

 أحـاد أمينة وطاهرة ومنزهة عن الكذب والتلفيق ويؤدون الوشاية واالدعاء علي
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 !.الناس زاعمين بأنهم يخدمون الوطن ؟

 ثم يأتي هذا الضابط بذات ما هو مسطر باألوراق 

 يف حمضر مجع االستدالالت 
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 وعلي الرغم مما تقدم 
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  اآلتية احلقائق يؤكد الذي األمر وهو 

  احلقيقة األويل����
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  احلقيقة الثانية
���������������(����
د�*�*'Q*����و������������>ن�������9..��و	د������*����א�+

��������(� �א���	*��Aא��ز(و����מ��D��A4���د�*ل�>و���]��	*'��(�

��]�א�ز(מ��4ن��)د�א���&מ��ن�!�	אز�א�����وط���������A..����+ط	��&�����

�د	���(G�א���د��א��+��$'	���ط �����)�א�+��	د�	>������3..���و�א��$��E��و�!�����

���$	�3א���	*��Aو�מ�*�מ�(�*��D���د�*ل���د�3

 لعكسبل علي ا
فقد توافر دليل قاطع علي انتفاء قصـد التعـاطي وهـو تقريـر المعمـل الكيمـاوي الجـازم بـأن �

كمـا أنهـا تحتـوى علـي .. كمـا زعـم ضـابط التحريـات .. السرنجة المضبوطة ليس بها أثـار دمـاء 

وأضـف إلـي مـا .. وهو ما يؤكد بأنها لم تستعمل فـي التعـاطي .. سائل ليس به ثمة مواد مخدرة 

ـفـإن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن ثـمـة  تحلـيـل ـلـدماء الـمـتهم أو بوـلـه حـتـى يتســنى الـقـول بأـنـه  .. تـقـدم

 .يتعاطى المواد المخدرة 

 وهذا دليل جازم
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  احلقيقة الثالثة
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ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا عدم جدية التحريات وعدم إجرائها علـي .. لما كان ذلك �

فضـال عـن أنهـا لـم تـأت بثمـة .. ؟؟؟؟؟ / الطبيعة وأنها مسطرة مكتبيا ومستقاة من أقوال المـدعو

بفـرض (مـر الـذي يجعلهـا مجـرد رأي لمجريهـا معلومة يمكن اتخاذها دليال حيال المتهم ، وهـو األ

وهو مـا يسـتوجب القضـاء ببـراءة المـتهم .. ال يمكن االعتداد به أو التعويل عليه ) صحة إجرائها
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 .مما هو مسند إليه 

بطالن الدليل املستمد من تقرير املعمل الكيماوي حيث أن مـا قـر : س سادالوجه ال

واد املخدرة فإن ذلك ال يعد دليال علـي به من أن املادة املرسلة إليه تعد من امل

أنها كانت حبوزة املتهم حيث مل يتم حتليل دمه أو بوله إلثبات تعاطيه هلذه 

فضال عن أن ما أكده التقرير من أن السرجنة لـيس بهـا مثـة .. املادة املزعومة 

آثار لدماء أو ملواد خمدرة فهو دليل علي براءة املتهم وانتفاء صحة االتهام يف 

 حقه وليس دليل إثبات مبا يستوجب اطراح هذا التقرير 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي ن أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دو
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

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

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم لي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطتها ع
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

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

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

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

مهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادام حكإســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا عوى التي قدمتها النيابة في الدلم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

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

 وكذلك قضي بأن 
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ة القواعد القانونية ج  مجموع٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك
سـندا إلثبـات هـذا االتهـام  ال يصـلح  بحالتـه الراهنـةأن تقريـر المعمـل الكيمـاويوكان الثابـت  

.. المــتهم أو بولــه بالبحــث والفحــص والتحليــل دمــاء فلــو كــان التقريــر تنــاول .. فــي حــق المــتهم 
لـكـان .. بمــا يثـبـت تعــاطي المــتهم لثمــة مخــدرات مـخـدرة يـحـوي ـمـواد وصــوال لمــا إذا كــان أـيـا منهمــا 

 .لهذا التقرير شأن آخر 

 أما وأن يأتي مقررا 
المرسلة إليه هي عبارة عن مادة الهيروين المخدرة الواردة بجدول بأن المادة 

فهل ذلك يعد دليال علي أن تلك المادة كانت بحوزة المتهم أو .. المخدرات 

 .بالطبع ال ! اطاها ؟أنها ضبطت معه أو أنه يتع
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 فقد كان أهم من القول بأن املادة حمل الفحص من املواد املخدرة من عدمه

 هو فحص دماء وبول املتهم إلثبات وجود أي خمدر من عدمه
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 حيث أكد التقرير بأن السرجنة املزعوم ضبطها 

 مع املادة املخدرة لدي املتهم 

ال تـحــوى ثـمــة دـمــاء ، وأنـهــا تحـتــوي عـلــي ـمــادة ســـائلة ال �

 .تحتوي علي ثمة مواد مخدرة 
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 ومع الوضع يف االعتبار أن كمية املادة املخدرة .. هذا 

 فال يتصور حيازتها إال لقصد التعاطي) جرامني(املزعوم ضبطها 

 رباءة املتهم مما هو مسند إليهبفإنه جيزم .. وحيث انتفي هذا القصد 
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 وهذا عني ما قررت به حمكمة النقض بقوهلا
المحاكمات الجنائية تقوم أساسا علي التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور 
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وأنـه ال يصـلح فـي أصــول االسـتدالل أن تبـدي المحكمـة رأيـا فـي دليـل ـلـم الطـاعن والمـدافع عنـه 

يعــرض عليهــا الحتمــال أن يســفر إطالعهــا عليــه ومناقشــة الــدفاع فيــه عــن حقيقــة يتغيــر بهــا 

اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى وال يقـدح فـي ذلـك أن يسـكت الـدفاع عـن طلـب إجـراء التحقيـق 

 .بة بإجرائه صراحة مادامت منازعته تتضمن المطال

 ) ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥نقض (
 ) ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

قصور حتقيقات النيابة العامة حيث أنها أغفلت حبث ومتحيص عـدة  : بعالوجه السا

وقائع طرحت عليها وكان من شأنها تغيري وجه الرأي يف الـدعوى ، فضـال عـن 

يد من اإلجراءات لبيان صحة الواقعة مـن عدمـه وهـو إمساكها عن اختاذ العد

 األمر الذي جيزم بعدم قيام هذا االتهام علي سند صحيح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
 وأن األدلة علي إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة  

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

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

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـاتلقانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي  ومواد اللعقوبة
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 

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

ن  عـلـي القضــاء ـبـبطالة ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيالمحكـمـة 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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الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا 

 . .ةوال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك
يتضـح أن النيابـة العامـة لـم  نفة البيان علي أوراق االتهـام الماثـلجملة المفاهيم آوبتطبيق  

الواجـبــة عليـهــا والـتــي العديــد ـمــن اإلجــراءات وـلــم تتـخــذ هـــذه القضــية االهتـمــام المطلــوب ، تــولي 

بــالعوار والقصــور عــاب هــذه التحقيقــات وهــو األمــر الــذي ..تســاعد علــي كشــف حقيقــة الواقعــة 
 :ذلك علي النحو التالي .. وقد تعددت أدلة هذا القصور .. المبطلين 

  األول لدليلا 
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 وهو األمر الذي كان جيب معه بداهة 

�علي النيابة العامة وبدون أي تفكري 

 بإحاـلـة الـمـتهم إـلـي المعـمـل الجـنـائي ألخــذ أن تصــدر قرارهــا�

وتحليلهـمـا للكشـف عـمـا إذا ... عينـه مـن بوـلـه وأخـري ـمـن دمـه 

 .كانا يحويان ثمة آثار ألي مادة مخدرة من عدمه 
 أما وأنها مل تفعل 
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  الثاني الدليل 
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 وما قرره املتهم يعني 
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 السيما وأن الواقعة جاءت علي صورتني 

  ؟؟؟؟؟/ حداهما علي لسان املدعوإ

 رى قرر بها املتهم املاثل واألخ
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 ملا كان ذلك 

ومن خالل كافة الدفوع وأوجه الـدفاع .. ومن جملة ما تقدم 

آنفـه البيـان يتضـح وبجـالء أحقيـة المـتهم فـي طلـب البـراءة مـمـا 
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 .هو مسند إليه 
 بناء عليه 

 تمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم يل
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 )سبق الحكم عليه(  ؟؟؟؟؟ / السيد  -
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ـوا  -  عمــدا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد لســبق وجــود خالـفـات ؟؟؟؟؟/ قتـل

ثأريــة بيــنهم بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه وأعــدوا لتنفيــذ 

وكمنوا له في مكان بـالقرب ) مسدس مششخن(مقصدهم السالح الناري 

أيقـنـوا ـسـلفا تواـجـده فـيـه وـمـا أن الح لـهـم وظـفـروا ـبـه ـمـن منزـلـه واـلـذي 

حتى صوب المتهم األول العيار الناري تجاه المجني عليه والـذي أحـدث 

به اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه 

قاصــدين ـمـن ذـلـك قتـلـه وأـشـهر ـكـال ـمـن الـمـتهم الـثـاني والثاـلـث الســالح 

ه لـيــتمكن الـمــتهم األول ـمــن الـفــرار باـســتقالل الـنــاري اـلــذي كاـنــا يـحــرزا

 .الدراجة البخارية خلف المتهم الرابع 

أحـــرز المتهمـــين األول والثـــاني والثالـــث بغيـــر تـــرخيص ســـالح نـــاري  -

 ) .مسدس(مششخن 

أحرز المتهمين سـالفي الـذكر ذخـائر ممـا تسـتخدم علـي السـالح النـاري  -

 .حرازها ٕأنف البيان دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها وا

ـحـاز الـمـتهم الراـبـع بواســطة الغـيـر بغـيـر ـتـرخيص ـسـالح ـنـاري مششــخن  -

 ) .مسدس(

حاز المتهم سالف الذكر ذخائر مما تستخدم علي السالح الناري أنف  -

 .ٕالبيان دون أن يكون مرخص له حيازتها واحرازها 

�
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 ا تقدم موقد تناقض وتعارض .. هذا 

 أمحد أبو زيد / ما أثبته أمني الشرطة مع 

  أيضا ؟؟؟؟؟يف التقرير الصادر عن املستشفي واملؤرخ

  مساءا حيث جاء بهذا التقرير ٩٫٥٠كن الساعة لو

ــــي قســـــم الطـــــ� وارئ بوصـــــول المجنـــــي عليـــــه المـــــذكور إـل
وبـهــذا القســـم تـمــت محاوـلــة إنـعــاش " جـثــة هاـمــدة"بالمستشـــفي 

 !!.القلب إال أنه لم يستجيب ، فتم نقله إلي المشرحة 
 ملحوظة     
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بل سيتضح مع استقراء أقوال هـذا الشـاهد أن ثمـة عـدم معقوليـة .. ليس ما تقدم فحسب 

 وذلك علي نحو ما يلي من أقواله .. وتناقض واضح مع الشاهد الثاني .. أو مصداقية 
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  هذا الشاهد دثم استطر

بأن كل ما تقدم حـدث أمـام جميـع الجيـران والنـاس .. زاعما  

أين هم هؤالء الجيران والنـاس  .. والسؤال هنا(المارة في الشارع 

 !!!.ة شاهد للواقعة سوي المذكور فاألوراق خلت من ثم! ؟
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هو حدوث مشاجرة فيمـا بـين .. ف السابق علي الواقعة الراهنة الخبأن سبب ال

وبين شقيقة المتهم الثالث ، كمـا تعمـد إخفـاء أن والـده .. ؟؟؟؟؟ / زوجة عمه 

 .قد اشترك في مقتل شقيق المتهم األول .. ؟؟؟؟؟ / 

  التي رتلها هذا وبرغم روايته للواقعة وفقا للتصوير والتفاصيل

 ديد نوع ووصف السالح املزعوم استعمالهإال أنه عجز عن حت

 !؟"لونه أسود " يف الواقعة مكتفيا بالقول بأنه 
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 :والذي انتهي إيل نتيجة مفادها .. التشرحيية للمجني عليه 
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طلبت النيابة العامة تقرير تكميلي يوضح ما إذا كان من المتصور حدوث اإلصـابة وحيث  

ومـن ثـم ورد .. المذكورة بالتقرير عاليه وفق التصـور الـوارد بـاألوراق علـي لسـان الشـاهد األول 

 :التقرير التكميلي بنتيجة مفادها 
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  أي دليل ماديإيلومما تقدم يتضح وجبالء افتقار األوراق .. هذا 

 )؟؟؟؟؟(ويقيني وجازم حيال املتهم املاثل 
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 أن أمر اإلحالة فيما تضمنه مـن اتهـام نسـبة للمـتهم املاثـل حبيـازة :الوجه األول 

قد أفسد يف استدالله وذلك أنه علي الرغم من أن .. وإحراز سالح ناري وذخائر 

قطعت مع أقـوال حمررهـا بـأن )  التحفظ علي ما ورد بهامع(حتريات املباحث 

مل حيمل أيا منهما مثـة سـالح ، وهـو األمـر ) املاثل(املتهمان الثاني والثالث 

 .الذي جيعل أمر اإلحالة من املتعني تصويبه 

�ن�=>��3א
,+�$���א
%������Xא2*�,�د�¤�?��ن����$	���������������������89�B..�ذ
��B���e;�א��������5
��P++8א
 א�%������ �������L����++8+���،�و<.>�(����و�������������Lא� � ع�$�
��V�pوא���#K�،�!+���


�����$�+,
א���!�א
����V¤��?��ن�-��&.�H	��������L����*+������;�א6و5אق�،����mذא�����ن�و�P��Lא
����������������#����	
�0
�$�B	�eא6و5אق���ن�.	�����89א� � ع�$ ����Lא�Dذ�א6=�/�L���
	 א�%��

�����)��,

	����#�<ذ���������Jن����=�$�0)+/�א
���..�و@��Bא
���+!�א��,�U�0%א��	
��� ���
 �PLא
�������������#�K�;و���،�B��%+&<$��)����/{�PL 

	 א�%��1+���ن�J�א�א����Lوو��$�+,
���+��$���+!�א��

��+�p
�.���B�m;�وא@?����89א� � ع��ن��U&°�.	��א
 א�%��و����Lא

 أن  بالتي تقرر..  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

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

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر افة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة بإضــ

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
ضــرب المجـنـي علـيـه الضــرب ـنـت المحكـمـة ـمـن تضــافر المتهـمـين عـلـي يمهـمـا ب

مهـمـا تكـن األداة الـتـي اسـتعملت فـيـه هـي مـمـا الشـديد الـذي أدي إـلـي وفاتـه ، و

يستعمل في القتـل ، فإنـه ال بـد لهـا مـن ذكـر نيـة القتـل وثبوتهـا عنـد المتهمـين 
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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 

ٕصح أيضا أن يكون ضربا أفضي إلي موت ، واذ كان البـد مـن التفريـق أوردته ي
بين األمرين كان عليها أن تتناول قصد القتل استقالال وتقيم الـدليل علـي تـوافره 

 .عند المتهمين 

 )٢٠/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٤٦ لسنة ١٣٨ الطعن رقم(

 كما قضي أيضا بأن 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، يابة عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه الن 

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 جلسة  ق٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

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

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

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

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

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

 الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

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

 ملا كان ذلك
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 وهو األمر الذي أكدته صراحة 

 حتريات املباحث وأقوال جمريها 
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 ومن صريح عبارات هذه التحريات 

 يتضح أنها ) مع عدم التسليم مبا جاء فيها(
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 فحسب هذا ليس 

ثــاني والثالــث لــم يكنــا بــل أنــه تأكيــدا علــي أن المتهمــان ال

) ؟؟؟؟؟/ النقـيـب (يحـمـال ثـمـة أســلحة ، فـقـد ـقـرر ضــابط الواقـعـة 

ـبـأن دور ـهـذين المتهـمـين ) ٣٢/،٢٣ص (ـفـي تحقيـقـات النياـبـة 

كـان فقـط التـأمين والمراقبـة واإلشـارة للمـتهم ) بفرض صحة ذلك(

 .األول حال خروج المجني عليه من المسجد 
 بشأن ما توصلت إليه حترياتهبعبارة أكثر وضوحا فقد قرر بأنه 

 عن األسلحة واألدوات املستخدمة يف الواقعة

 )وبعبارة ال لبس فيها وال غموض (

 قرر الضابط بأنه

؟؟؟؟؟ ولـم / هو سـالح نـاري واحـد ، وكـان بحـوزة المـتهم " �

تتوصــل التحرـيـات لوجــود ثـمـة أســلحة أخــري أو إـلـي حـمـل ـبـاقي 
 ".المتهمين أي أسلحة أخري 

��	�������و..��ذא��������������������A(�ن�7Gل��ذ��א�*	������C��$����� ����دמ�א��+��*מ���)�������)�و�&'W�
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�).א.ول�،����C "�34+*�وמ���4�*'��؟؟

 لعله قد ثبت يقينا لدي عدالة اهليئة املوقرة أن أمر اإلحالة 
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ويف سياق متصل مع الوجه السابق ، وحيـث أن االتهـام املاثـل .. هذا : الوجه الثاني 

برمته قائم علي دعامتني أحداهما تتمثل يف حتريات املباحث وأقوال جمريهـا 

وثانيهما تتمثـل يف ) تهم لثمه سالحوقد قطعت بعدم حيازة أو إحراز هذا امل(

 والذي تأكد يقينـا عـدم حياديتـه وأن - شاهد اإلثبات األول– ؟؟؟؟؟/ أقوال املدعو

شهادته جتلب له منفعة وهي االنتقام لوالده مـن املتهمـني ونظـرا للكراهيـة 

والضغينة التي يضمرها للمتهمني ، مبا جيزم بوجوب عـدم االعتـداد بأقوالـه 

 .منها ما تضارب مع التحريات وعلي األخص 

 ال ريب يف أن القاعدة 
�����������E� �?�>ن����وמ�(�� �א�$�زמ�وא�*��*ن�א���ذ*ن$*�����מ�א�$'��*
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�מ���ط����و��H�A��*	�� �دא����و(�

�.و�+����&מ�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠املادة لذلك فقد نصت 
يجــب أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا ، وـكـل حـكـم باإلداـنـة 

يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت 

 .انون الذي حكم بموجبه فيها ، وأن يشير إلي نص الق

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 
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 )٦/٢/٢٠١٣ جلسة ٨٢ لسنة ٤٨٢٢الطعن رقم (

 ي بأنكما قض
الحكم يكون معيبا إذا كانت المحكمة قد بترت واقعة الدعوى فـأدي ذلـك إلـي عـدم إلمامهـا 

إلماما صحيحا بحقيقة األساس الذي قامت عليها مع أنها لو بينتـه لكـان مـن المحتمـل أن يتغيـر 

وجه رأيها في الدعوى ، وال يقدح في ذلك ما هو مقـرر أن مـن حـق محكمـة الموضـوع أن تجـزئ 

لشــاهد والواقـعـة فتأـخـذ ـبـبعض منـهـا دون اـلـبعض األـخـر ، ألن ـحـد ذـلـك ومناـطـه أن يـكـون ـقـول ا

واضحا من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بكـل هـذه األمـور والوقـائع 

أحاطه تامة وألمت بها إلماما كامال ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواهـا إذ أن وقـوف 

ـم تفطــن إليهــا ممــا يصــم اســتداللها بالقصــور ـفـي المحكـمـة ع ـنـد هــذا الحــد ينصــرف إـلـي أنهــا ـل

 .التسبيب 

 )٢٥/١/١٩٧٤ ق جلسة ٤٤ لسنة ٨٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وهذه الواقعة تتمثل يف أن والده 

 هو أحد املتهمني .. ؟؟؟؟؟/ الذي يدعي 

  مبقتل شقيق املتهم األول حاليا قبل شهر واحد تقريبا 

 قعة الراهنة من الوا
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 افال يستساغ أن تطرح حتريات املباحث وأقوال حمرره.. ومن ثم 

 )الذي ال مصلحة له علي اإلطالق يف إلصاق االتهام أو نفيه عن املتهمني(

 ويتم التعويل علي أقوال شاهد مصلحته 
�'&מ��������������7=�א���*����،�א'����G� �)מ������&�*ن�و�و��&�E*?�� �!�)�ق�א	�7�������
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 وبإهدار أقوال هذا الشاهد األول يتضح .. هذا 
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فإنه باسـتقراء أمـر اإلحالـة يتضـح .. ويف ذات إطار الوجهني السابقني : الوجه الثالث 

القتـل أورد وجبالء تام أنه قد شابه تناقض ظاهر ، حيث أنه إبان وصف االتهام ب

بينمـا أثنـاء وصـف .. واحـد ) مسدس مششخن(بأن املتهمني أعدوا سالح ناري 

االتهام الثاني أورد بأن املتهمني الثالثة األوائل أحـرزوا سـالح نـاري مششـخن 

مبا يشري إيل تعدد األسـلحة ، وهـو مـا ينـاقض مـا ورد بوصـف التهمـه األويل ، 

جمريها املؤكدين علي أن املتهمـان ويتناقض كذلك مع حتريات املباحث وأقوال 

وهو ما يستلزم تدخل عدالـة احملكمـة الثاني والثالث كانا ال حيمالن مثة أسلحة 

 .لتصويب هذا العوار يف أمر اإلحالة 

 أشرنا سلفا 
أن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ، والمالذ األخير لتحقيق دفـاع 

كمال ما فات النيابة من إجـراءات ، وأن المتهم ، فيجوز له أن يطلب إليها است

ٕعلـي المحكمـة أن تسـتدرك أي نقـص أو خطـأ ، واال كـان حكمهـا معيبـا ، وـهـو 



 

 ١٧١

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

أن النياـبـة ـلـم تـعـر ذـلـك اهتماـمـا وـلـم تحـقـق فـيـه ، الـثـاني إـلـي المباحــث ، بـيـد 

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 

�. يجعل هذا الحكم معيبا مستوجبا نقضه ما

 )٣/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٩٠٤عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
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  "أمر اإلحالة"اقض الظاهر وعالوة علي ما تقدم فقد طال التن

 علي حنو يبطله وحيتم علي عدالة اهليئة املوقرة التدخل لتصويبه
�و��������� �א��'+����א.و���&�����:����ل�و)��دא������،�و��د*��	�א#������&ل�>��+���C���$�8��*�–�
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وجـود خالفـات ثأريـة عمدا مع سبق اإلصـرار والترصـد لسـبق ،  ؟؟؟؟؟/ قتلوا " 

" بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه وأعــدوا لتنفيــذ مقصــدهم ، بيــنهم 
 ...................." وكمنوا  مسدس مششخن" السالح الناري
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 إال أن أمر اإلحالة قد عاد وقرر أثناء وصف التهمة الثانية 

 أنهم .. للمتهمني الثالثة األوائل ) بهتانا(املنسوبة 
ي مششخن أحرز المتهمين األول والثاني والثالث بغير ترخيص سالح نار" 

 ) " .مسدس(
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  كله وذلك 
ال لما هو مقرر من أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي التحقيقـات التـي تجريهـا إعما��

المحكمة في الجلسة ويسمع فيها القاضي الشهود ، حيث أن التفرس فـي حالـة الشـاهد النفسـية 

وقت أداء الشهادة أو اضطرابه ممـا يعـين القاضـي علـي تقريـر أقوالـه حـق قـدرها ، والحتمـال أن 

 .تي يسمعها القاضي ألول مرة بما يقنعه بغير ما اقتنع به قبل سماعه تجئ الشهادة ال

 )٢/١٠/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٠٥الطعن رقم (

 وبالتايل 
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 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦ لسنة ٤٠٧١الطعن رقم (

 وذلك ألن 

واد الجنائـيـة ـهـو واـجـب المحكـمـة ـفـي تحقـيـق األدـلـة ـفـي الـمـ 

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 

 .مشيئة المتهم أو المدافع عنه 
 )٢٥/١١/١٩٨٤جلسة  ق ٣٥ لسنة ٨٢١الطعن رقم (

 فالتحقيقات األولية 
�Eמ�
�>ن�*Q+س�א�� ��ل�א�وא$?�دא��� ���' �(�*��א.�
�מ�، �+�+<�;�(�

�.(� �א����*ق�א�ذ$��3	*��א���
����':+&��� �א�$�+��

 )٣٥ ص ٤ مجموعة عمر ج ١/١/١٩٣٣نقض (

 ذلك أن 

المحكمة هي المالذ األخيـر الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق  

وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيده في ذلك بأي الواقعة 

 .قيد ، وال يصح أن يكون ذلك رهن مشيئة المتهم أو مدافعه
 )٢٣/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٥١٧الطعن رقم (

 )٩/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٣٨الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
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وجه أخر يؤكد فساد أمر فضال عما ورد باألوجه الثالثة املار ذكرها ، فإن هناك : الوجه الرابع 

 وهـو – ومبا يؤكد أيضا براءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه –اإلحالة يف االستدالل 

رغم ثبوت عدم حيازة املتهم املاثل لثمـه أسـلحة وفقـا ملـا قررتـه (أن النيابة العامة 

وبرغم عدم ضبط مثة أسلحة لدي املتهم أو يف مسـكنه أو ) التحريات وأقوال جمريها

ت حيازته وبرغم عدم وجود تقرير فني لفحص أية أسلحة ، فقد جتاوزت عـن ذلـك حت

كله بوصفها للسالح بأنه مششخننا ، مما جيزم بعـدم قيـام هـذا االتهـام علـي مثـة 

 .سند صحيح مبا جيدر معه القضاء برباءة املتهم املاثل 

 املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة بأن .. ذلك أن 
ـه دان المطـعـون ضــده ومــن حـيـث أن   ـة العامــة تنعــي عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـن 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 ٣٢دة المطـعـون ضــده ـمـا يقضــي ـبـه ـنـص الـمـا

األشد وهي عقوبة إحراز السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة 

 ـفـي ١٩٥٤ لـسـنة ٣٩٤الملـحـق بالـقـانون ) ٢(لنارـيـة غـيـر المشـشـخنة اـلـواردة ـفـي الـجـدول رـقـم 

 المصـــقولة ـمــن اـلــداخل وـبــين األـســلحة ـشــأن األـســلحة واـلــذخائر وـهــي األـســلحة ذات الماـســورة

وـهـو ـمـا ـكـان ماـسـورة الســالح مصــقولة ـمـن اـلـداخل أم ) ٣(المشـشـخنة اـلـواردة ـفـي الـجـدول رـقـم 

مششــخنه دون اعتبــار لنــوع الســالح وهــي مســألة فنيــة بحتــه تقتضــي فحــص ماســورة الســالح 

يـق ، فـال يكفـي بواسطة احد المختصين فنيا حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجـب التطب

في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعـون ضـده كـان يحمـل بندقيـة آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة أو 

ضبط مظروف فارغ مما يستخدم علي هذه البنادق ، ولما كان الحكم قد دان المطعون ضده رغـم 

أنـه أن الثابت باألوراق أن السالح المستخدم في الجريمـة لـم يضـبط ولـم يجـر فحصـه ولـم يثبـت 

من البنادق اآلليـة أو أنهـا مششـحنة فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون خـالف القـانون وأخطـأ فـي 

 .تطبيقه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 مبخالفة األوراق تكتف السيما وأن النيابة العامة مل 

 وإسنادها للمتهم املاثل تهمة حيازة وإحراز سالح بدون ترخيص 

 ا لسالح بأنه مششخن فقد متادت ووصفت هذ
�ذא����Gن����..����دس��""��ل��+�
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 أما املسدس املششخن 
بها خطوط لولبية تعمل علي إعطاء  الذي يحتوى علي ماسورة إطالق فهو

وهو األمر ) دائرية حول نفسه(حركة لولبيه " أثناء مروره منها" المقذوف 

الذي يزيد من سرعة العيار الناري ، ومن ناحية أخري يحفظ للعيار توازنه 

 .واتزانه ويمنع انحرافه 
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 ملا كان ذلك
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 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مجـــرد قـــول ! معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟
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 غ مظـروف فـارأو ضـبطآليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .ن خطأ في تطبيق القانو.. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

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

 كما قضي بأن 
 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل المأســـورة المصـــقولة وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات  ٢٠١٢

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه الناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

لبيـان مـا إذا ن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـ
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن وتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

مــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــة آليــة وقــت ارتكــاب الجري

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

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

 ما تقدم ملا كان 
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  ذلك من ينال وال 
�����������������������D$ن����	�א�'��	�3א��+��G	ج��*��ن�>ن�א��� )	��	�א�ط�?�א�"*	�������>و	د

�Gن�������"�א��$' �(�*����""��3	�'�Y7+�����9.........."��د�>ط�ق�(�*���ن����8>ن�ذ�*�

�Gن�،���������""��3	��'�Y7��ل��+D��מ�א�&���د��ط���د�*ل�(� �!�	אز�א��*�E��9�وذ�

��*�Sא�?��+]�:�

�ن�א
�n$��$�6و5אق��ن�א
%+��5א�>	!�| �א.�HI	���������B+: ول األ
�������������0�+��V��
وא*������B�D'>������،�B�n@�X;�א
DU\�א

)�.	����ض�����Lذ
����B�3$)�����eن�� ز�7א���#�א6ول������
�����������
���%	��א
��ض�$3ن�J�א�א
cZZ��\DU;�����א���
و$�
������0�Kא����#�א���zز �©�V�
-%��د
+�0.	���ن�א
DU\�א

���ن��cZZ,��)�و@ دDL��z$��ض�(


+������������B:السبب الثاني >�5��Zא����-���
��ن�א
>&+?�א
Z�.��9��5א
����������������z5��+.و�V5��,

����� ع�א
>	�!�א>�0�L �
���.�G�x.�;�א

��B����
)�5�i������(���������\D�*�;���!	<��B�3$ذن�>�#	.�P+8�
�!.�cZZ;�؟

����i�������B�����*	���������M&���#��-�~*�	����������:السبب الثالث 

���V-���;�א����������������~��
���
����م�א���0�K،�و$������Xא

-�#����D�*�V��d\�،�و�J �א��6��א
��G�¤�Vم�$�3ن����������������
���-��א
>?�א
Z�J�X��.�א�א����م����د��� ل������zو5د�

�B+	.�0- %�
����n��و��¤ ز�א��
�.א���1
�د�3���"�?�>�	�א#������ن�>و$���ط7ن�و(وא	��+�و$?�(�� ������������..�و�ن�Dמ�*�4
د�*�*'�������

������א�&*������������(دא��*'�����&Dن�����)�7�����،���������'و'��و����*�&���ل�'�����Yא��$��و�	��!�+���א��

����������ل��*�����א���ول�א�:)��ون��
*��،�������א�$'��*��ص��� �א.د��(G��و�،� )	�"�?����د(��Cط�*+��

����Cא	���و�	�������א����
���א�����دא���A���D*�������،���&�	�D!ق��������א�+����ل�א�:'*��ق�����+����*

�.א���&מ�א���Dل������و��+'د�!�*��



 

 ١٧٨

 انتفاء وجود مثـة دليـل أو حـىت قرينـه علـي وجـود اتفـاق ربـط بـني :امس الوجه اخل

مل يثبت اشرتاكه فيهـا بـأي أنه املتهم املاثل وبني غريه من املتهمني، السيما 

ذلـك أن دافـع ( صورة من صـور االشـرتاك ، فضـال عـن انتفـاء مثـة دافـع لديـه

وال يتصور وجوده لدي . . األخري االنتقام ملقتل شقيق املتهم األول قد يولد لدي

وبالتايل تنتفي الواقعة برمتها يف حقه مبا يؤكد براءتـه ممـا هـو ) املتهم املاثل

 مسند إليه  

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
�ن����������
�*�������	���+و+�����دون�������Bמ����*������ �א�$	*����	א��9��"Eن�א<�		���ن�א�����

�����������������
�و�����ن���	و=���������אE+�دEل��&��(�*��،�و*
: ���Dو���>ن��
ون�א���(���Aد�د�א(��

�ون������������
� �>ن��P�'*���'<�E�א�د(و�Zو��7+��&��و�&��>ن��+�� �(�*د�&���ن���	א�ن�א����ل�،�!

�د�*ل�����ون�א��
��(د��،�و>ن�*���ق�>و�א��+�:�Eض�>و�א*	�����א������ �وא���)������	א�ن��')���9א�����

�ق�،������ل�وא��'ط������א����[����$�*�E� �P����+�������د��'&����א��+��ون��*���מ�א��ط�
��8دאن�א���و�*

�د�����א��	א�و��+��ون���)�
�מ�*�
�Wن�א�����،����� �א�$	*����	א��9�"Eא������ن����*���('*ن�دون��*��ط

��.אE+�دEل�����*�ط���و*و$?�'���

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا  قصرت المحكمة اإذ

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا اـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل والـثـاني ـمـع الث

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

دة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال وذلك لوح نيالطاعن الثا
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

وأن تـبـين األدـلـة كـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة عـلـي المح
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

 وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينأورده الحكم 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي وافر االتفاق الجنـائي ال يكفي لت
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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 –جة فعله الذي ارتكبه نتي
 )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 (

 وكذلك قضي بأن 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ق 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 

ن صـور االشـتراك ينبغي أن تكون هناك شـواهد ودالئـل تكشـف عـن وجـود اشـتراك بـأي صـورة مـ

ومـن ثـم يجـب اسـتخالص .. وأن ترشـح هـذه الـدالئل وجـودة ) التحريض ، االتفـاق ، المسـاعدة(

 .واستظهار هذه الشواهد بما ال يتنافر مع العقل والمنطق 

 وحيث أن املنسوب للمتهم املاثل .. هذا 
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 !نه حيمل سالح ناري ؟فكيف يتصور قيامهما بتأمني ومحاية من قيل بأ

وكـيـف ينســب لشخصــين كالهمــا أعــزل أنهمــا قامــا بحماـيـة 

ـــأي شــــيء  ـــاري ؟؟ وـب ـــه ســــالح ـن ـــرض حمـل شــــخص ـمـــن المفـت
ســـيحميانه ؟؟ ألـــيس مـــن المستســـاغ عقـــال أنهمـــا المحتاجـــان 

 !.للحماية؟
 ذلك إيل أضف 
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 وهذا كله يؤكد يقينا بأن للواقعة صورة مغايرة متاما 

 ملا وصفه الشاهدين األول والثاني ، وأن هذين املتهمني 

 مل يكنا يف مكان الواقعة أصال) الثاني والثالث(
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 تقدم ما مجلة ومن .. ثم ومن 
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 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ال يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، والعقوبـات شخصـية الجرائم 

 .ذ إال في نفس من أوقعها القضاء عليه محضه ال تنفي
 )٢٠/١١/١٩٧٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (

 ويف مقام أخر قضت بأن 
عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة 
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ـــا تبــــين األدلــــة علــــي ذلــــك وأن أن تســــتظهر عناصــــر هــــذه المســــاهمة ،  بياـن

وكـان مجـرد  مـن واقـع الـدعوى وظروفهـا ، وذلـكيوضحها ويكشف عـن قيامهـا 

بـل فـي المسـئولية الجنائيـة بيـنهم تضـامنا ال يرتب في صحيح القـانون التوافق 
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 

 .ور يعيبه ويستوجب نقضه بذلك مشوبا بقص
 )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

كمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا المأخذ تمكينا لمح

 .صار إثباتها بالحكم
 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

ومع التمسك بانتفاء صلة املـتهم املاثـل بالواقعـة وانعـدام .. هذا : الوجه السادس 

يل بوجود أي صلة له فإنه علي فرض جد.. فيها له وجود أي دور أو فعل مادي 

بها ، فإن الثابت بال مراء انتفاء نية القتـل وإزهـاق الـروح لـدي هـذا املـتهم 

بفرض (وغريه من املتهمني فإنه مبجرد إحداث املتهم األول إصابة ا<ني عليه 

هرب اجلميع من مسرح الواقعة دومنا التأكد من وفاته ، ومل تـتم ) صحة ذلك

زم بانتفاء هذا القصـد وتلـك النيـة عـن مجيـع  التعدي عليه وهو ما جيةموال

 .املتهمني وعن املتهم املاثل حتديدا 

 بداية 
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 وجيب علي احملكمة أن تستظهر هذه األدلة 
 حـد  في عبارات واضـحة وجليـة قائمـة علـي تحقيـق تجريـه بنفسـها فـال تقـف عنـدوتبرزها�

الطـعـن (إذ أـنـه وصــف غـيـر نـهـائي وال يقـيـد المحكـمـة .. وصــف النياـبـة للواقـعـة بأنـهـا قـتـل عـمـد 

، وال تســتدل فــي هــذا المقــام بالتحريــات التــي ) ٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلســة ٧٨ لســنة ١٠١١٨

الطـعـن رـقـم (عرفتـهـا محكمتـنـا العلـيـا بأنـهـا مجــرد رأي لمجريـهـا يحتـمـل الـكـذب والصــدق والتأوـيـل 

ـلـذلك فإـنـه يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع بـيـان ) .. ١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلـسـة ٧٠ لـسـنة ١٠٣٢٣

ٕأدلة توافر نية القتل وازهاق الروح لدي الطاعن بواسطة تحقيق تجريه بنفسها بلوغا لغايـة األمـر 
المطروح لـديها والتأكيـد علـي تـوافر نيـة القتـل بنـاء علـي أدلـة يقينيـة أو انتفائهـا ، وخـالف ذلـك 

 ق جلســـة ٥٠ لســـنة ١٩١٦الطعـــن رقـــم (دفاع الـــذي يعيـــب الحكـــم ينـــدرج تحـــت مصـــادرة الـــ

١٢/١٢/١٩٨٥. ( 

 ومما تقدم مجيعه 
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 ونظرا للطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص فقد أفردت له حمكمة النقض 

 مساحة ليست بالقليلة من أحكامها إليضاح ماهية املظاهر والشواهد 

 الدالة علي توافر هذا القصد وما ال يصلح سندا للقول بتوافره 

 وذلك علي حنو ما يلي 
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 ملستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن فإن ا
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 )١٤/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٦٩١الطعن رقم (
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٦٩٢٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي صراحة بأن 
وعلــي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجنــي علـيـه ح ـنـاري لســالالمــتهم مجــرد اســتعمال 

، وال يغنـي عـن ذلـك نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 
ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد ما قالـه الحكـم مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه 

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١رقم الطعن (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وهو األمر الذي أكدته صراحة 

���+1�L�5�א��1و$�ون����)���J�iא�E�&K2א
})�����n��E�-א�&���1،�و�� אل���-���������
���������
�n

&���و�}� ض�$3ن�א���#�א�V�)�0�Kא���(�����������n
~�©��زא��و�©� زא������..�و�%��Bא����#�א

���u�،����-5�����	��*�������������+����-������$��3ن���� ل�א
��J���Zא6ول���J�X�א�א�����م�±���
�Pא
���������������$���+8
ذ
��X�B����eא
 ����������)�و.	���א�d�=6א����#�א���������0�K(و$)�ض�א������م�وא

�����-5�����	*6��
�n
..�����.������Gx.�;�و�������L..�א
���V���B+��5+�ز�7א�����ن�א
����nوא
���ن��)�$���ض�����Lذ
����e(©� ز�zא����#�א6ول����������������$�
� ل�$3ن�א
DU\�א
�����Vن���������


����	�#�-��������������������p..��* د�א
	 ن����n
����א
��1DUא
	�-;��������1�X ز�7א������ن�א
�����nوא

	 ن������$� 
��*��V��B	�����������L�����-���Aو5د��������������������..�$���nو�PLو�J��Zم�$%��م��G�¤א���Jو



 

 ١٨٦


���-��Eو�� אل���-����$.�

 أضف إيل ذلك 
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 ومفاد مجلة ما تقدم
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 ذلك أن الثابت يف قضاء النقض أن 
ي حـق أن نيـة القتـل ثابتـة فـ" تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه �

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علـي المجنـي عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل األمـر 
وكانـت جنايـة لما كان ذلك ،  " الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليه

ي بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـانقانونا عـن غيرهـا مـن جـرائم التعـدي علـي الـنفس تتميز القتل 

إزـهـاق روح المجـنـي علـيـه وـهـذا العنصــر ذو ـطـابع ـخـاص يختـلـف ـعـن ـمـن ارتكاـبـه الفـعـل الجـنـائي 

ولمـا كـان مـا أورده الحكـم ال يغيـر الـذي يتطلبـه القـانون فـي سـائر الجـرائم ، القصـد الجنـائي العـام 

ال إلطـالق النـار صـوب المجنـي عليـه ذلك أن عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن سوي الحديث 

 تتـجــاوز نيـتــه فــي ـهــذه الحاـلــة مـجــرد الالحتمــال أن أن الجــاني انـتــوى إزهــاق روحـــه يفيــد حتـمــا 

، كما أن إصابة المجني عليه في مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نيـة القتـل فـي حـق اإلرهاب أو التعدي 
إذا ـلـم يكشــف الحـكـم ـعـن قـيـام ـهـذه النـيـة بنفســه ألن تـلـك اإلصــابة ـقـد تتحـقـق دون أن الطــاعن 

 .فر نية القتل العمد تتوا

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (
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 )ومعه املتهم الثاني(وحيث أن املنسوب للمتهم الراهن .. هذا 

 أن دورهما احنصر يف تأمني ومحاية املتهم األول

 إبان إطالق النار علي اnني عليه 
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 فكيف كانا سيحميان ويؤمنان املتهم األول 

 .إبان ارتكاب الواقعة ؟

أمين وهل يعقل أن يقـوم شخصـان كالهمـا أعـزل بحمايـة وتـ�
 !.شخص مسلح بسالح ناري؟

 ومن ثم يتضح انتفاء االشرتاك يف الواقعة 

 يف حق املتهم املاثل 
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 وذلك كله وفقا ملا استقرت عليه أحكام حمكمة املقض املوقرة بأن 
وعلـي مسـافة فـي مقتـل ٕقاتل بطبيعتـه واصـابة المجنـي عليـه لسالح ناري المتهم مجرد استعمال 

، وال يغنـي عـن ذلـك مـا نيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته قريبة 
ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد م من أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه قاله الحك

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

المجنـي عليـه ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم مجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 
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 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

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

ٕق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل المتهم األول من تعمده إطال
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 

اق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو إزهمن ارتكابه الفعل الجنـائي هو أن يقصد الجاني 

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

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

الحتمـال أن ق روحـه أن الجـاني انتـوى إزهـاال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن 
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 
تعمال سـالح قاتـل مـن اسـال يفيد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي  –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (
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بطالن الدليل املستمد من أقوال الشاهد األول ، وذلك لثبـوت سـوء : الوجه السابع 

ته جتلـب إليـه نفعـا نيته يف إخفاء احلقيقة عن النيابة العامة تؤكد بأن شـهاد

ومغنم وهو االنتقام من املتهمني لكراهيته الشديدة هلم لسابقة اتهام أبيـه 

بقتل شقيق املـتهم األول حاليـا ، مبـا جيعلـه قـد أديل بأقوالـه متـأثرا بهـذه 

خبـالف عـدم .. الضغينة والكراهية مما أسلس إيل تضاربه وتناقضه مع نفسـه 

 .جيعل هذا االتهام بال سند معقولية أغلب ما زعم به ، وهو ما 

 كانت حمكمة النقض قد قرت بأن فلئن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٨٣م الطعن رق(

 )١٤/٣/١٩٩٩ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
ن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهد فلـم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أوقتئذ بنقطة البـوليس 

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

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

 .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
وبتطبيق جملة المفاهيم أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل يتضـح بمـا ال يـدع مجـاال  

تسـاندت فـي اتهامهـا للشك أن النيابة العامـة قـد تـرددت فـي حومـة الفسـاد فـي االسـتدالل حينمـا 

رغـم جملـه المطـاعن .. ؟؟؟؟؟ / للمتهم الماثل وباقي المتهمـين علـي أقـوال شـاهد اإلثبـات األول 

والمأخذ التي عابت هذه الشهادة التي كان يجب طرحها وعدم التعويل عليها وذلك وفقـا لألسـانيد  

 :اآلتية 

  األول لسندا 
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 ا<ني عليه حاليا ولدي مقتل .. هذا 

 )؟؟؟؟؟/ املرحوم (
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 للحقيقة فـي شـأن القـول بارتكـاب المتهمـين للواقعـة  مخالفته:األول 

ثأرا لشقيق المتهم األول لمخالفة هذا الباعث للحقيقـة وعـدم 

وجود ثمة دليل علي صحته ، فإذا كان مـن المتصـور تـوافره 

لواقعـة السـابقة لكون المجنـي عليـه فـي ا(لدي المتهم األول 

ـاقي المتهمــين ؟ فضــال ) شــقيقه فكـيـف يتصــور ـفـي جاـنـب ـب

عــن أنــه إذا أراد األخــذ بالثــأر فإنــه كــان ســيقدم علــي قتــل 

أو غـيـــره ـمـــن أنجــــال ) لكوـنـــه نجــــل أحــــد الجـنـــاة(الشــــاهد 

ــك الكهـــل  ــي ذـل ــن يتجـــه إـل ــك الواقعـــة وـل ــي تـل المشـــتركين ـف

 ) .المجني عليه(

خصـومه حقيقيـة وفعليـه فيمـا بـين  يقينا وجـود أنه قد ثبت: الثاني 

 ووجــود المهتمــين وبــين الشــاهد األولمــتهم األول وبــاقي ال

ضـغينة وكراهيـة فـي جانـب األخـيـر تجعـل أقوالـه غيـر منزـهـه 

وهو مـا يجعـل هـذه األقـوال تجـر مغـنم .. عن الكيد والتلفيق 

فكمـا شـهدا فـي .. إلي هذا الشاهد ، ويكون قـد انـتقم مـنهم 

ـقـــم ؟؟؟؟؟ لـســـنة ؟؟؟؟؟ جناـيـــات مرـكـــز القضــــية الـمـــذكورة ر

شــهد هــو األخــر ضــدهم لـيـزج بـهـم ـفـي .. ؟؟؟؟؟ ضــد واـلـده 

 .براثن هذا االتهام 

  مجيعه تقدم مماو 
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  الشاهد ويف مقام أخر زعم هذا
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 ض والتضارب عن الشاهد األول وذلك حىت يتم رفع التناق

  الرابع السند ����
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 بل أن جنل عمه املشار إليه أيضا مل ميثل للتحقيق معه 

 واإلدالء بأقواله رغم طلب النيابة العامة له 
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أما بشأن أهم عنصر من عناصر هـذا االتهـام وهـو السـالح 

فـقـد زعـم الشـاهد بأـنـه ال يعلـم نوعـه وال ـشـكله .. المسـتخدم فيـه 
بـأن السـالح الـذي زعـم حيـازة وال عياره واقتصر فقط علي القـول 

 !بأنه أسود اللون ؟المتهم األول له 
 رة أخري يعود ليقرر بأنه غري متأكدثم تارة يقرر بأنه مسدس ، وتا

 ثم يرد باالتهام بأنه مسدس أسود.. وال يستطيع اجلزم بأنه مسدس 


	�-&�������L�X אل�ذ
�eא
�U-��A��J�Z @?�<'�א����������������1� .�-�ei�D$�B	��e
وذ
���+	.�0- %�
�.و.�م�א

  -:ن أحيث جري قضاء يف هذا اخلصوص علي 
ًستكمل الحكم شـكال معينـا ، بـل ين أسباب أليراد اإالمشرع لم يقصد من وجوب  ً

لمـــت بـــالواقع أن المحكمـــة أه مـــا يطمـــئن المطلـــع عليـــه دوناتـــن تتضـــمن مأ

 المتهمين مـن دفـاع أبداهة وما لدأليها من إالمطروح عليها ، وفحصت ما قدم 

نزلـت عليـه حكـم القـانون ، وذلـك أليـه ، ثـم إيـؤدي ا ، وحصلت من كـل ذلـك مـ

ســباب صــحته ، وينطــق بعدالتــه ، ويمكــن محكمــة أاتــه  يحمــل الحكــم بذحتــى

 . ًال كان باطال ٕا منها وهستخلصأ وما دلةالنقض من مراقبة صحة الوقائع واأل
  )١٣/٦/٢٠١٦ جلسة –ق ٨٥ لسنة ٦٥١٨الطعن رقم ( 
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) شاهد اإلثبات الثاني(؟؟؟؟؟/ بطالن الدليل املستمد من أقوال الضابط : الوجه الثامن 

طر يف حترياته الغري جدية التي اختذت من أقوال الشـاهد األول الباطلـة وما س

سندا وركيزة ، فضال عن تناقض مـا ورد بهـا وبـأقوال حمررهـا مـع مـا قـرره 

ويضحي االتهام املاثـل معـدوم .. الشاهد األول مبا يسقط داللة كال الشهادتني 

 منه السند والدليل مبا يستوجب القضاء برباءة املتهم املاثل 

 فإن املقرر يف قضاء النقض أنه .. بداية 
 تتكــون ومنهــا مجتمـعـة يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندةالمــواد الجنائيــة فــي األدـلـة  

 تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعدإذا سـقط إحـداها بحيث عقيدة القاضـي 

 .من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، 
 )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 ،  إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
ليل مـــادام حكمهـــا يشـــتمل عـلــي مـــا يفـيــد أنهـــا محصـــت واقعـــة اـلــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا تـقــدير اـلــد

ـاع المــتهم أو وبأدلــة الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام  ـة النـفـي فرجحــت دـف ـين أدـل ووزاـنـت بينهــا وـب

 .داخلتها 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(

 ملا كان ذلك 
ابة العامة يتضح وبجالء تام أنـه أقـر فـي ء أقوال ضابط الواقعة المذكور أمام النيوباستقرا 

مستهل أقوالـه بمـا ينبـئ بوضـوح عـن أن كافـة معلوماتـه عـن الواقعـة مسـتقاة مـن أقـوال الشـاهد 

األول التي اتخذها ركيزة وعماد لما قرر به ، وذلك دونما إجراء تحريات فعليه وحقيقيـة ، ودونمـا 

عن تقديم دليل يعضد مزاعمـه ومـزاعم ذلـك يضيف ثمة معلومة عما أفاد به الشاهد األول وعجز 



 

 ١٩٦

الشاهد فلم يأت بشاهد واحد علي الواقعـة ، كمـا عجـز عـن التوصـل إلـي نـوع السـالح المسـتعمل 

.. وبالجملـة ) بفرض صحة الواقعة في حقه أصال(في الواقعة وكيفية حصول المتهم األول عليه 

 مـمـا يـجـزم بانـعـدام تحرياـتـه وـعـدم ـلـم تـجـد اإلجاـبـة.. ـفـإن أي معلوـمـة ـتـم االستفســار عنـهـا مـنـه 

مصــداقية أقواـلـه بـمـا يـجـزم بأـنـه ـمـن الواـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع االلتـفـات ـعـن أقواـلـه وـعـدم 

وذلك لما شابها مع محضر التحريات مـن عيـوب ومآخـذ نوضـحها تفصـيال فيمـا .. العويل عليها 

 :يلي 

 األول العيب 
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لمنـزل عمـه ) الشـاهد األول(؟؟؟؟؟ / أنه أثناء زيارة المـدعو
 ) . تحقيقات٢١ص ) .................. (المجني عليه(
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 الثاني العيب 
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 حيث أن الثابت من أقوال الشاهد األول 

أن الواقعــة حــدثت عقــب صــالة المغــرب .. بفــرض صــحتها �

 مباشرة أي في غضون السابعة مساءا علي األكثر مما يؤكد 
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 .عدم صحة أقوال الضابط في هذا الشأن 
 والدليل علي ذلك أنه قد سبق لذات الضابط وحرر حمضر 

 بوصول ا<ني عليه للمستشفي ؟؟؟؟؟تلقيه إشارة مستشفي 

 ثم وفاته إيل رمحة اهللا وقد كان هذا احملضر 

  مساءا ٩ الساعة ؟؟؟؟؟مؤرخ 
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  الثالث العيب 
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 وذلك كله وفقا للواجبات التي يلقيها املشرع علي عاتق الضابط 

  إجراءات جنائية علي أن ٢١نصت املادة فقد 
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  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
 الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد  يجب علي مأموري

ن يبعثوا بها فورا إلي النيابة العامة ، ويجب عليهم إليهم بشأن الجرائم ، وأ

ويجروا المعاينات مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع اإليضاحات ، 

أو  لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، الالزمة

 ............... التي 
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 ومن خالل هذين النصني يتضح أن الضابط املذكور 

 مل يقم مبا أوجبه عليه القانون 
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 ستخرجة وذلك لبيان ما إذا كان يتفق مع الرصاصة امل

 من جسد ا<ني عليه من عدمه 
مـمـا يؤـكـد أن للواقـعـة .. إال أن الضــابط ـلـم يـقـم ـبـدوره المـنـوط ـبـه وواجـبـه الحتـمـي علـيـه 

 .صورة أخري بخالف ما أورده هذا الضابط ، بما كان يستوجب طرح أقوال هذا الشاهد 

  الرابع العيب 
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 مما تقدم يتضح أن 
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 هذا كله من ناحية

ومن ناحية أخري فلم تأت التحريـات أحسـن حـاال حيـث أنهـا أيضـا 

الغـري صـحيحة والصـادرة (معظمها مستقاة من أقوال الشاهد األول 

أما البعض األخر فهو من صنع خيـال ) عنه كيدا وتلفيقا للمتهمني

عويـل وهو ما جيزم بعدم جـديتها وعـدم جـواز الت.. ضابط الواقعة 

 .عليها 
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 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

إال قرينة وال ترقي إلي مرتبة الدليل ، فهـي ال تعـدو أن 

تـكـون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة 

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

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

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

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

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

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

 كما قضت بأن 
 للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة ٕوان ـكـان األصــل أن 

إال أنـهـا ال تصــلح وـحـدها ألن تـكـون 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  

وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا  .. والقانون
 أو ببراءتـه  يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمأن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التيهو 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 تكوين عقيدتها علي التحريات يشاركه فيها غيره
إال أنـهـا ال ا كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث ، باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة ، طالمــا أنهــ

 .تصلح وحدها ألن تكون قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 
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 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 وبتطبيق مجله ما تقدم علي أوراق االتهام املاثل 
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 وهذا خيالف احلقيقة ألمرين 
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قيقات النيابة العامة يف هذا االتهام قد شابها القصـور ، حيـث أن حت: الوجه التاسع 

أمسكت النيابة عن ما هو واجب عليها من إجراء معاينة ملكان الواقعة أو عـن 

استدعاء شهود متسك بهم املتهمان األول والثاني إبان التحقيقات ، وهو األمر 

در معـه القضـاء الذي جيزم بأن هذا العيب جيعل هذا االتهام بال سند مبـا جيـ

 برباءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه 

  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 الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 
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فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

 وينـدب قـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـاتأ 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

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

  ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافيه علي القضاء ببطالن المحكمة بهاانعدام اتصال 
  .ن الحكم لهذا السبب بالنظام العام تعلق بطال–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  

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

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا ضوع بما تحكم به المو
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 قصور النيابة العامة يف التحقيقات يتضح جليا فيما يلي و
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 بداية فإن املستقر عليه نقضا أنه 
انهـا اسـتنادا إلـي أن الدفاع القائم علـي المنازعـة فـي مكـان حـدوث الواقعـة وزم

المكان المحدد بأقوال الشهود جاء خاليا من أثار الدماء التي البد أن تكون قـد 

سـالت مـن إصـابات المجنـي عليـه وكـذا خلـو ذلـك المكـان مـن الطلقـات النارـيـة 

ٕالفارغة رغم كثرة ما أطلق منها والي أن الحالة التي وجدت عليها الجثة وحالـة 
عليها الجثتين رغم إيداعها ثالجة المشرحة كل ذلـك التيبس الرمي التي وجدت 

كان يستوجب معاينـة مكـان الواقعـة وحيـث كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أغفـل 

دالله ذلك وهو في صورة دفاع جوهري لما يبني عليه لو صح النيـل مـن أقـوال 

شهود اإلثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطـن إليـه وتعنـي بتحقيقـه أو 

ه بما ينفيه ، أما وقد أغفلت الرد عليه جملة ، فإن حكمها يكون معيبـا ترد علي

 .بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٦٦٧٠عن رقم الط(

 هرية هذا اإلجراء ورغم جو.. ملا كان ذلك 
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  من قانون اإلجراءات اجلناية علي أن ٩٠حيث نصت املادة 
ي أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشياء ينتقل قاضي التحقيق إل

 .واألشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته 

 وإعماال لصريح هذا النص 
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 مما كان يستوجب 
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 ورغم ذلك مل يتم تنفيذ قرار النيابة يف هذا الشأن 

 ة التحقيق أنها مل تعيد الطلب مرة أخري حىت نهايإال 

 مباشــرة إحاـلـة األوراق إـلـي محكـمـة الجناـيـات دونـمـا وـقـررت�

وهـو األمـر الـذي .. االعتناء حتى بإثبات عدولها عن هذا القرار 
 .يستوجب علي المحكمة العمل علي تداركه 

 وذلك بأن تقوم هي باستدعاء املذكور 

 لزم األمرا أو األمر بضبطه وإحضاره إذ
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 وهو ما كان يستوجب علي النيابة استدعاء هؤالء الشهود
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  أنه حىت انتهاء التحقيق مل يتم تنفيذ قرار النيابة إال

 املار ذكره كما مل تقم بإعادة الطلب ، بل مل تعن بإثبات عدوهلا عنه

 أو االستغناء عن استدعائهما 
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مصـلحة الطـب (بطالن الدليل املستمد من تقريـر الصـفة التشـرحيية : الوجه العاشر 

فضـال عـن يف حق املتهم الراهن وذلك لعدم محله مثة دليل حيالـه ، ) الشرعي

إيل نتيجة احتمالية ال تتسم بـاجلزم ) وعلي األخص التقرير التكميلي(انتهائه 

 واليقني  

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
لما كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين علي الواقع الذي 

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

العتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم وا

المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 

والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان 

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

لتشريحية ، ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما ا

يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة 

إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي 

ني عليه وال ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المج

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 
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تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي المجني عليه بعد 

اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، 

قائق ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الح

القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وال يصح أن يؤسس حكمه علي 

ٕرأي غيره ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها 
علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت 

ينة مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قر

معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر 

التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه 

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 

ؤيد ٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، واذ كانت تصح كدليل ي

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 (

 وكذلك قضي بأن 
تتكــون ومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة المــواد الجنائيــة فــي األدـلـة 
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  لسنة٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة  ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب
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ى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعو
 ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها لثبوت التي قام عليها االتهام 

 .الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 ملا كان ذلك
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 األويل احلقيقة  

قد تضارب مـع .. الشرعي أن تقرير الصفة التشرحيية الصادر عن مصلحة الطب �

  صباحا٧٫٤٥ر خبط يد الطبيب الشرعي واملؤرخ ؟؟؟؟؟ الساعة التقرير املبدئي احملر
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 وجتدر اإلشارة هنا

إلي أن الطبيب الشرعي لـم يـورد ثمـة ذكـر إلـي كـون العيـار  

النـاري ال ـيـزال مسـتقرا داـخـل دمـاغ المجـنـي عليـه ، كـمـا لـم يـشـر 
 .إلي ثمة إصابات أخري سواء في الدماغ أو في عموم الجسد

 اآلتيقرر ب) األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 
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  يقينا يتأكد وبذلك 
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مــن أـيــن أـتــت اإلصــابتين اللـتــين وردـتــا .. كمــا أن الـســؤال 

 .رير المبدئي ولم يردا بالتق) األول(بالتقرير النهائي 
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  الثانية احلقيقة  

 مع الـدليل القـويل) األول(فقد تناقض تقرير الطب الشرعي النهائي .. لك ذوك�

حيـث أن األخـري قـرر بإصـابة اnنـي عليـه .. ؟؟؟؟؟ / املستمد من أقوال الشاهد األول 

 بعيار ناري يف وجهه 
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 )األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

 قرر بوجود إصابتني 

)  اإلصـــابة الناجمـــة علـــي العيـــار النـــاريبخـــالف(أخـــرتين �
ووصفهما بأنهما إصابتين احتكاكيين سطحيتين محـدودتين علـي 

 .يسار الجبهة 
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 وهذا ما جيزم بالتضارب والتناقض ما بني الدليلني الفني والقويل 

  ةثالثال احلقيقة  

ن مل يتضم) األول(فإن تقرير الطب الشرعي النهائي ..أضف إيل مجلة ما تقدم ��

تطبيقا لظروف ومالبسات الواقعة حسبما وردت علـي لسـان شـاهدي اإلثبـات األول 

علي ما تبني با<ني عليه من إصابات لذلك طلبت النيابة إعداد تقرير تكميلي يف 

�حماولة لعالج هذا القصور 

 إال أن التقرير التكميلي مل يعاجل القصور 

 اجلزم بل أكده حيث انتهي إيل نتيجة جدلية ال تتسم ب

 حيث تقرر بأنه .. واحلزم واليقني 
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 ضت حمكمة النقض بأن يث قوح
 ال يصح أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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

 .معيبا 

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

  الشرعي يف تقريره التكميلي يبي إليها الطبوحيث أن النتيجة التي أنته
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  مجيعه تقدم ومما 
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 السيما وقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـه إجــراء هــذا ال محــل للقــول  ـام مرافعـت ـم يطـلـب فــي خـت ـاع الطــاعنين ـل ـأن دـف ـب

التحقيق صراحة وأن المحكمة غيـر ملزمـة بـإجراء تحقيـق لـم يطلـب منهـا ألن 

هذا الطلب مستفاد داللة وحتما من سياق دفـاع الطـاعنين إذ ال يفهـم منـه إال 

ي هذا المعني وال يسـتدل منـه إال تلـك الداللـة ولمـا هـو مقـرر مـن أن العبـرة فـ

ــي تجريهـــا المحكمـــة بالجلســـة وتســـمع  ــة بالتحقيقـــات الـت المحاكمـــات الجنائـي

المحكـمـة ـمـن خاللـهـا الشــهود وتحـقـق فيـهـا األدـلـة ســواء إلثـبـات التهـمـة ضــد 

المتهمين أو نفيها عنهم ، ولمـا هـو مقـرر كـذلك مـن أن المحاكمـات الجنائيـة 

ـات الـتـي تجريهــا المحكمــة وهــو واجــب علي ـي التحقيـق هــا ـفـي تـقـوم أساســا عـل

 المقام األول وال يجوز بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه 

 )٤٤٢ ص ٢٩ سنة ٢٤/٤/١٩٧٨نقض (
 )٢١ رقم ٨٧ ص ٢٤ سنة ٢٢/١/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 
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 يلتمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم
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 املوضوع 
 ) :شقيقاه(اتهمت النيابة العامة المتهم ومعه آخران 

 -: محافظة ؟؟؟؟؟ -أنهم في يوم ؟؟؟؟؟ بدائرة المركز 
دا بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي التعــدي عليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض ؟؟؟؟ عمــ/ ضــربوا  -

واستدرجوه إلـي داخـل منـزلهم ومـا أن ظفـروا بـه حتـى ) سنجه ، شوم ، مطواة(أسلحة بيضاء 
انهالوا عليه بالضرب باألسلحة البيضاء أنفة البيان فأحـدثوا بـه اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر 

جرائهـــا عاهـــة مســـتديمة يســـتحيل برؤهـــا وهـــي تحدـيــد ثـنــي الطـــب الشـــرعي والـتــي تخـلــف مـــن 
ســــبابه الـيـــد اليمـنـــي وضــــعف مشــــاركته بقبضــــتها الحرصــــيه ، وتحدـيـــد ثـنـــي أصــــابع الســــبابة 
والوسطي والبنصر لليد اليسرى وضعف قبضتها الحرصية ، وكـذا تحديـد ثنـي الركبـة اليمنـي 

 .ثالثون بالمائة%) ٣٠(عند منتصفها والتي تقدر بنسبة 

 وحجـــزوا بـــدون أمـــر أحـــد الحكـــام المختصـــين وفـــي غيـــر األحـــوال التـــي تصـــرح بهـــا قبضـــوا -
الـقـــوانين والـلـــوائح ـبـــالقبض عـلـــي ذوي الشــــبهة ، عـلـــي المجـنـــي علـيـــه ســــالف اـلـــذكر وعــــذبوه 

 .بالتعذيبات البدنية موضوع التهمة األولي 

 أن ممــا تســتخدم ـفـي االعـتـداء عـلـي األشــخاص دون) ســنجه ، شــوم ، مطــواة(أحــرزوا أدوات  -
 .يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية 

 وبناء علي ما تقدم 
 .طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين وفق مواد االتهام الواردة باألوراق وأمر اإلحالة  

 الوقائع 
ا والـــذي تضــــمن  صــــباح٩بـــدأت واقـعـــات االتهـــام الماـثـــل بالمحضـــر الـمـــؤرخ ؟؟؟؟؟ الســـاعة 

) الـذي وصـف الحقـا بأنـه المجنـي عليـه(؟؟؟؟؟ / وتضرره مـن المـدعو) ؟؟؟؟؟(شكوى المتهم الثالث 
إال أن .. لقيام األخير بكسر القفل الخاص بحظيـرة المواشـي الخاصـة بـالمتهم وذلـك بغـرض السـرقة 

 .لح المتهم الثالث قد تمكن من القبض عليه وتسليمه إلي شيخ الخفر بناحية بني صا

 وعن تفصيل الواقعة قرر املتهم الثالث 
تـنـاهي إـلـي ســمعه صــراخ ـفـانتفض لتحــري الســبب )  صــباحا٣الســاعة (بأـنـه أثـنـاء نوـمـه فجــرا  

فـــتمكن مـــن .. ففـــوجئ بوجـــود كســـر ببـــاب حظيـــرة المواشـــي وأن القـــائم بـــذلك هـــو المجنـــي عليـــه .. 
الي الـذين مـا أن علمـوا بالواقعـة حتـى إلـي أن تجمـع األهـ.. اإلمساك به واشـتبكا باأليـدي يتضـاربان 

 .انهالوا بالضرب علي المجني عليه 
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 وعقب ذلك 
وـقـام .. حضــر شــيخ الخـفـر وأحــد مخـبـري الشــرطة واإلســعاف وـتـم تســليم المجـنـي علـيـه إـلـيهم  

بمحاولـــة ســـرقة المواشـــي ) الـــذي وصـــف الحقـــا بأنـــه المجنـــي عليـــه(الشـــاكي باتهـــام ذلـــك الشـــخص 
 .وطلب اتخاذ الالزم قانونا ..  الخاص بالحظيرة الباب قفلٕواتالف وكسر 

  وردت إيل الشرطة إشارة ١٠ر٢٠ويف متام الساعة .. هذا 

 تفيد وجود اnني عليه باملستشفي العام 

 بسبب ادعاء ضرب من آخرين وبه إصابات 
 توجه أحد رجال الشرطة إلي المستشـفي المـذكورة.. وفي تمام الثانية عشرة ظهرا .. ومن ثم  

 :وتبين أن حالته هي 
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 وبالفعل مت سؤاله فأجاب 
" مبلغـــا إـيــاه ـبــأن ) المـــتهم األول(؟؟؟؟؟ / ال هاتفـيــا مـــن بأـنــه كـــان بمنزـلــه حـيــث تلقـــي اتصـــا 

اشـتعلت بـه النـار وأن عليـه الحضـور لتبيـان .. والمتواجـد أمـام مسـكن المـتهم الخاص به  "اللودر 
 .األمر 
فـإذا ـبـه يـجـد ذات .. فعلـي الفـور ـقـام بـالخروج مـن منزـلـه متوجهـا إـلـي حيـث منـزل المتهـمـين  

راكبـا دراجتـه !!!) مسـكن المجنـي عليـه (ينتظـره أمـام مسـكنه ) تفيـاالذي حادثـه ها(المتهم األول 

فقـام بـالركوب  .. المشتعلة به النـار" اللودر " ويطلب منه الركوب لتوصيله إلي حيث .. البخارية 
وهــو ذاـتـه مـكـان وجــود ( ومـا أن وصــلوا أـمـام مســكن المتهمـين – حســبما ـيـزعم –خلـف الـمـتهم األول 

ولديهم سالح أبيض عبارة عن مطواة وسنجه وشـوم ) الثاني والثالث(آلخران وجد المتهمان ا) اللودر
ـع " ثــم إجبــاره علــي التوقيــع علــي عــدد .. وتــم اصــطحابه إلــي داخــل منــزل المتهمــين بــالقوة ..  " أرـب

كمــا ـتـم إجـبـاره عـلـي تســجيل بعــض المكالمــات عـلـي هــاتف .. إيصــاالت أماـنـة تحــت تهدـيـد الســالح 
 .د اعترافه بواقعة الشروع في السرقة تفي" خاص بهم " محمول 

 واستطرد قائال
في الوجه وكسر بالـذراع وكسـر ٕبأن المتهمين قاموا بالتعدي عليه بالضرب واحداث إصابته  
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وقـرر بـأن ذلـك كـان بتـاريخ ؟؟؟؟؟ السـاعة .. بالرجل اليسري وطعنات بـالمطواة فـي أنحـاء جسـمه 
 .الرابعة فجرا 

 كما أردف بأن 
" مخبــر "  احتجــزوه بمنــزلهم حتــى قــام والــده باالتصــال بالشــرطة والتــي حضــر المتهمــين قــد 

كمـــا قـــرر بـــأن المتهمـــين حـــاولوا اســـتوقاع والـــده علـــي .. وتـــم تســـليمه إلـــيهم ..  مـــع اإلســـعاف منهـــا
بأخــذ هاتفــه المحمــول اـلــذي ) حــد زعـمــهعلــي (ـثــم قــام المتهمــون .. إيصــاالت أمانــة إال أنــه رفــض 

 .تي قام بها إليه المتهم األول يحتوي علي المكالمة ال

 وعن سبب قيام املتهمني مبا زعمه
ويقـوم بتشـوين مـواد " لعمهـم " مسـكن المتهمـين مملوكـة أمـام قرر بأنه يستأجر قطعـة أرض  

وأنهم لم يكونوا راضيين عن ذلك ألنهم كانوا يستفيدون من هذه األرض قبل اسـتئجارها .. البناء بها 
وال يمكنـــه تـــرك " عمهـــم " رغـــم أنـــه مـــرتبط بعقـــد إيجـــار مـــع .. رده منهـــا لـــذلك فـــإنهم يريـــدون طـــ.. 

 .إال أنه لم يقدمه .. وتعهد بتقديم هذا العقد .. األرض لوجود شرط جزائي 

 واختتم أقواله 
ٕبأـنـه ـيـتهم المتهمــين الثالـثـة باســتدراجه إـلـي مـنـزلهم والتعــدي علـيـه بالضــرب واحــداث إصــابته  

 .ره علي التوقيع علي إيصاالت أمانه علي بياض ٕواجبا.. تحت تهديد السالح 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة .. هذا 

 قررت باألتي ) بدون أطراف(
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  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 
تحــرر محضــر إلثبــات حصــول المعاينــة وتبــين عــدم وجــود تلفيــات بالبــاب وعــدم وجــود أثــار  

 .عنف أو صدمات بالباب 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 حترر حمضر التحريات األول
والـــذي قـــرر بـــأن تحرياتـــه .. رئـــيس مباحـــث مركـــز شـــرطة ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / بمعرفـــة الرائـــد 
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أقاربه من أن المجنـي عليـه قـام بمعاكسـه إحـدى أقـاربهم فقـاموا علـي شك المتهم و" أسفرت عن 

 " .أثر ذلك باستدراجه والتعدي عليه بالضرب لتأديبه علي ذلك ثم توقيعه علي إيصاالت أمانة

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 حترر حمضر التحريات الثاني 
 قـــرر بـــأن تحرياتـــه والـــذي.. مفـــتش مباحـــث مديريـــة أمـــن ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / بمعرفـــة العقيـــد 

ٕقيام المشكو في حقه وأقاربه بالتعدي بالضرب علي الشاكي واحـداث إصـابته وذلـك " أسفرت عـن 
علي أثر قيام الشاكي بمعاكسه إحدى أقاربه ، ولم تتوصل التحريـات إلـي قيـام المشـكو فـي حقـه 

 " .وأقاربه بأخذ توقيع الشاكي علي إيصاالت أمانه من عدمه 

 ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

بدأت النيابة العامة حتقيقاتها يف االتهام املاثل 
 فقرر .. واستهلت ذلك بالتحقيق مع المجني عليه 

 فـي ارتكـاب وأضـاف عـن تحديـد دور كـل مـنهم.. بذات أقوالـه بمحضـر جمـع االسـتدالالت 
كمـا قـام .. أحضر دفتر إيصاالت األمانة واستوقعه علي اإليصاالت ..  األول  ؟؟؟؟؟ بأن الواقعة 

يـده اليسـري (فقد أحدث إصـابته فـي .. أما   الثاني  ؟؟؟؟؟ .. بقدمه ) بيده اليمني(بإحداث إصابته 
 .فقد قام بربطه وتقييده فقط .. والثالث ؟؟؟؟؟ ..      باستخدام مطواة ) ، وقدمه

 )١٥أعلي ص       (

 وعن وصف اإليصاالت .. هذا 

 التي يزعم أنه وقع عليها 

 قرر 
خالـيــة مـــن البياـنــات وـقــد ـقــام بتوقـيــع عـــدد أربعـــة " ســـماوي " ـهــا إيصـــاالت مطبوعـــة لونـهــا بأن
 .واستخدم قلم أزرق " مصطبة " وكان آنذاك يجلس علي األرض ويسند علي . إيصاالت 
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 قرر .. التي حلقت به وعن اإلصابات 
عليه بالضرب ) ؟؟؟؟؟(نتيجة تعدي المتهم الثاني .. أنه مصاب بكسر في اليد اليسري  �
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 " شومه "باستخدام 

عليه بالضرب باستخدام ) ؟؟؟؟؟(نتيجة تعدي المتهم األول .. ني انه مصاب في يده اليمو �
 " .رجله"

عليه بالضرب ) ؟؟؟؟؟(ني أيضا نتيجة تعدي المتهم الثا.. وأنه مصاب في رجله اليمني  �
 " .ظهر السنجه "باستخدام 

 )١٥أسفل ص (

 وتالحظ للنيابة العامة 
وقـــرر بأـنــه ـتــم عالجـــه بمستشـــفي .. وجـــود جـــبس طـبــي بـيــدي المجـنــي علـيــه وقدمـــه اليمـنــي 

 .وطلب عرضه علي الطب الشرعي .. ؟؟؟؟؟ 

 فضال عن أنه 
 .ما نفي ما جاء بمحضر التحريات ك.. نفي تماما ما جاء علي لسان المتهم الثالث  

 وبسؤال والد اnني عليه الذي .. هذا 

 ؟؟؟؟؟/ يدعي

 قرر 
عمـل مشـكلة "هاتفيا وأخبره بأن يأتي ليأخذ ابنه ألنـه أتصل به ) ؟؟؟؟؟(بأن المتهم الثالث  

وـقــام .. وبالفـعــل توجـــه إـلــي هـنــاك فوجـــد المجـنــي علـيــه داخـــل الحظـيــرة مرـبــوط ـفــي ـيــده ورجـلــه  .. "
ـبـإخراج دفـتـر إيصــاالت أماـنـة وأمــره ـبـالتوقيع حـتـى يســتطيع اصــطحاب نجـلـه ) ؟؟؟؟؟(مــتهم الـثـاني ال

ــالجيش " وهـــدده بأنـــه إذا لـــم يوقـــع ســـيقوم باالتصـــال  إال أنـــه رفـــض وخـــرج مـــن المنـــزل وقـــام .. " ـب
تسـليمه نجلـه ) حسـبما يـزعم(وبحضـور اإلسـعاف رفـض المتهمـين .. باالتصال بالشـرطة واإلسـعاف 

.. ـقـــام بتهدـيـــدهم فـقـــاموا ـبـــإطالق ســــراحه " المخـبـــر " إال أن .. د التوقـيـــع عـلـــي اإليصــــاالت إال بـعـــ
 .وأخذته اإلسعاف إلي المستشفي 

 وأضاف 
) ؟؟؟؟؟(وقـرر بأنـه رأي المـتهم الثـاني ..  صـباحا ٥ر٣٠ السـاعة ٣بأن ذلك كان يـوم ؟؟؟؟؟ 
فكـــان ) ؟؟؟؟؟(وأن الـمــتهم األول ، " ـشــومه " كـــان مـعــه ) ؟؟؟؟؟(والـمــتهم الثاـلــث " مـطــواة " يحـمــل 
 .وينزف دماء من قدمه وزعم بأنه رأي نجله مصاب  .. "سنجه " يحمل 
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 وعن سبب التعدي علي جنله 
ألنه يسـتأجرها .. وبين المتهمين ) أي الوالد(قرر بأنه بسبب الخالف علي قطعة أرض بينه 

ن المجـنــي علـيــه ـقــد ـقــرر ـبــأن كـــا: ملحوـظــة (لمـنــزل المتهـمــين مـجــاوره وـقــرر ـبــأن هـــذه األرض .. 
وقــدم والــد المجنــي عليــه عقــد إيجــار صــادر لصــالحه مــن عــم ) .. األرض مواجهــة لمنــزل المتهمــين

 ) .؟؟؟؟؟(المتهمين 

 وقد حضر مع اnني عليه أحد السادة احملامني .. هذا 
مـة ثم قررت النيابـة العا.. المنطقة ، وسائق سيارة اإلسعاف " مخبر" وطلب سماع شهودهم  

كما طلبت التحـري عـن الواقعـة بمعرفـة إدارة البحـث الجنـائي .. ٕضبط واحضار المتهمين الثالثة .. 
وبالفعــل تــم إرفــاق محضــر التحريــات الثــاني المــؤرخ ؟؟؟؟؟ الســالف اإلشــارة .. بمديريــة أمــن ؟؟؟؟؟ 

 .إليه 

  حضر من تلقاء نفسه ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 املتهم الثالث إيل النيابة العامة 

 قرر  .. تحقيق معهوبال
مقـررا بأنـه كـان نائمـا فـي بيتـه واسـتيقظ علـي صـوت ..  كافة االتهامات الموجهة إليـه بإنكار 

وفــوجئ بوجــود المجنــي عليــه يصــعد الســلم ووجــد .. وبناتهــا ) المســافر للكويــت(صــراخ زوجــة أخيــه 
 الجيـران الـذين مـا وقـد تجمـع.. فقـام باإلمسـاك بـه واشـتبك معـه باأليـدي .. قفل باب العقار مكسور 

وكـذا .. ؟؟؟؟؟ / ثـم تـم إبـالغ شـيخ الخفـر .. أن تبينوا األمر حتى انهالوا علي المجنـي عليـه ضـربا 
فقام والد المتهمين بسؤال والد المجني عليـه .. والدته تم إبالغ والد المجني عليه الذي حضر ومعه 

" غلطـان " لمجنـي عليـه بـأن نجلـه فـأقر والـد ا.. " حرامي " عن سبب حضور نجله لديهم فقد ظنوه 

 .ورفض استالمه 
وعـن سـبب تواجـد المجنـي عليـه بمسـكنه .. إال أن شيخ الخفر قـد قـام باسـتالم المجنـي عليـه  

 " .حرمة المنزل " أو التعدي علي "  السرقة " قرر بأنه بغرض .. 

 ومبواجهته بأن معاينة الشرطة.. هذا 

 باب  أثبتت عدم وجود كسور أو تلفيات بال

 القفل املكسور استبدل بأنه قام بإصالح الباب و.. قرر 
ـلـم يكــن ) ؟؟؟؟؟(ونـفـي المــتهم الثاـلـث جمــاع مــا ـقـرره المجـنـي علـيـه مـقـررا ـبـأن شــقيقه .. هــذا 
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 " .مريض بالقلب " لم يكن موجود بالواقعة حيث أنه ) ؟؟؟؟؟(موجود وكذلك شقيقه 

وقــرر بــأن محــدث إصــابات .. والثــاني كمــا نفــي تمامــا مــا جــاء بمحضــري التحريــات األول 
وأضــاف بأـنـه ـلـيس لدـيـه اســم شــهرة وـلـيس لدـيـه  .. هــم األـهـالي والجـيـران وهــو معـهـمالمجـنـي علـيـه 
واختــتم أقوالــه بإنكــار االتهــام .. وال توجــد بينــه وبــين المجنــي عليــه خــالف ســابق .. ســوابق جنائيــة 

 .المسند إليه 

 وعليه 
كمـا طلبـت .. المتهم الثالـث بضـمان مـالي قـدره ألـف جنيـه قررت النيابة العامة إخالء سبيل 

 ) .زوجة شقيق المتهم الثالث(؟؟؟؟؟ / استدعاء 

 وحيث حضر إيل ديوان النيابة .. هذا 

 )شاهد نفي (؟؟؟؟؟/ السيد 

 قرر .. وبالتحقيق معه 
 وفي يوم الواقعـة سـمع صـوت صـراخ مـن منـزل ؟؟؟؟؟ ويقولـون .. بأنه جار لمنزل المتهمين  

.. يمســك بــالحرامى ويقــوم بضــربه ) شــقيق ؟؟؟؟(فــذهب إلــي هنــاك فوجــد المــتهم الثالــث " حرامــي " 
 .كما تجمعت الجيران وضربوا معه 

 وعقب ذلك
ثم حضر شـيخ الخفـر وأخـذ المـذكور مـع اإلسـعاف .. ؟؟؟؟؟ / علم بأن هذا الشخص يدعي  

 .ألنه كان مصاب 
وقــرر بأنــه ) .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(األول والثــاني وأضــاف بأنــه لــم يشــاهد أي مــن المتهمــين ..  

 .مجرد جار وال تربطه صله قرابة بأي من الطرفين 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 حضر إيل النيابة العامة شيخ اخلفراء 

 وقرر .. ؟؟؟؟؟
.. بأـنـه ســمع صــوت صــراخ فتوجــه إـلـي مصــدره فوجــد كثـيـر ـمـن الـنـاس أـمـام مـنـزل المتهمــين 

فظــل واقفــا حتــى حضــرت اإلســعاف وقــام .. عليــه مربــوط بالحبــال فــدلف إلــي البيــت فوجــد المجنــي 
 .رجال اإلسعاف بفك الحبال وأخذوا المجني عليه إلي المستشفي 
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 وأضاف أنه 
ولكنــه ال يعلــم مــن .. رأي المتهمــين الثالثــة ووالــدهم وكــانوا يقفــون إلــي جــوار المجنــي عليــه  

تندات أو أوراق وـقـع عليـهـا المجـنـي علـيـه كـمـا أـنـه ـلـم يشــاهد أي مســ.. محــدث إصــابة المجـنـي علـيـه 
  .آنذاكوال يتذكر الحوار الذي دار .. 

 كما قرر 
.. ولكنــه يعلــم بــأنهم أصــدقاء .. بأنــه ال يعــرف ســبب تواجــد المجنــي عليــه بمنــزل المتهمــين  

 . الخاص به أمام منزلهم "بركن اللودر " وكان المجني عليه يجلس معهم ويقوم 
.. أقوال المتهم الثالث أو المجنـي عليـه أو مـا جـاء بمحضـر التحريـات ونفي علمه بما جاء ب 

 .وقر بأنه ال عالقة له بالطرفين 

 حضرت أمام النيابة العامة ..  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ السيدة 

 )زوجة شقيق املتهم الثالث(

 وبسؤاهلا قررت 
نــدما أطلــت خــارج وع.. بأنهــا كانــت نائمــة فــي بيتهــا واســتيقظت علــي صــوت تكســير القفــل  

حـتـى حضــر المــتهم .. فأخــذت هــي وأوالدهــا تصــرخ .. شــقتها فوجـئـت ـبـالمجني علـيـه داخــل المـنـزل 
ثـــم .. الثاـلــث ومســـك المجـنــي عليـــه واشـــتبكا باأليـــدي وتجمـــع الجيـــران واعـتــدوا علـــي المجـنــي عليـــه 

جــدا شــيخ وكــان متوا.. حضــر واـلـد زوجهــا وأنقــذ المجـنـي علـيـه مــن الـنـاس وـقـام باالتصــال بالشــرطة 
 .الخفر 
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 وأضافت 
ولـم يـقـم .. ت تضــربه بأنهـا ال تعلـم شــخص محـدث إصـابة المجـنـي عليـه ألن ـكـل النـاس كانـ 

 .أحد بتوقيع المجني عليه أي إيصاالت 

 وقررت 
 .؟؟؟؟؟ /ووالده الحاج.. فقط المتهم الثالث ) ؟؟؟؟؟(بأنه لم يكن متواجد من المتهمين سوي  
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 ونفت متاما 
 .ما جاء بمحضري التحريات األول والثاني 

  حضر أمام النيابة العامة؟؟؟؟؟وبتاريخ 

   ؟؟؟؟؟/  السيد 

 مقررا.. ئق سيارة اإلسعاف سا
؟؟؟؟؟ /أنه قد تبلغ إلي غرفة العمليات بوجود مشاجرة وباالنتقـال إلـي المنـزل الخـاص بالحـاج 

إال أن زميلــه .. ولكــن تــم رفــض تســليمهم المصــاب فــي البدايــة .. تبــين وجــود مصــاب بالــداخل .. 
ده فـي فـك قيـود المجنـي عليـه دلـف إلـي العقـار ثـم قـام بمناداتـه ليسـاع) .. المسعف(؟؟؟؟؟ / المدعو

وال توحــد .. وأضــاف بأـنـه ـلـم يشــاهد أي اعـتـداء عـلـي المجـنـي علـيـه .. وحمـلـه إـلـي ســيارة اإلســعاف 
 .صلة بينه وبين أي من الطرفين 

 :ملحوظة  
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  حضر إيل النيابة العامة ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 )املسعف (؟؟؟؟؟/ السيد 

 مقررا 
بأنه بالوصول لمكان الواقعة وجد المجني عليه نائم علي جانبه ويديه مربوطة بقطعـة قمـاش  

أحد األشـخاص أمـره بعـدم أخـذ المجنـي عليـه إال بعـدما تحضـر .. وعندما هم لينادي علي زميله .. 
ثــم أخــذوا المجنــي عليــه بســيارة ) المخبــر(ضــرت الشــرطة ممثلــة فــي شــخص وبالفعــل ح.. الشــرطة 

 .اإلسعاف إلي المستشفي 
وـلـم يشــاهد أي أســلحة بالمـكـان مــع .. وأضــاف بأـنـه ـلـم يشــاهد أي تـعـدي عـلـي المجـنـي علـيـه  

 .أي شخص 
 :ملحوظة  
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  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. ا هذ

  ؟؟؟؟؟/ حضر شخص يدعي 

 وقرر بأن .. وقرر بأنه وكيل شيخ اخلفر 
شـاهد الـمـتهم األول !! وحـال عودـتـه مـن الـغـيط ؟.. وفـي الســاعة الثالثـة فجــرا .. يـوم الواقـعـة  

 .ثم ركبا الدراجة البخارية ثم رحال .. ومعه المجني عليه أمام منزل األخير 
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  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

   ؟؟؟؟؟/ حضر الرائد 

 حمرر حمضر التحريات األول 

 وبالتحقيق معه قرر 
وقــــام ـبـــالتحري عــــن طرـيـــق جمــــع .. بأـنـــه أجــــري التحرـيـــات بمفــــرده وـلـــم يشــــاركه فيهــــا أحــــد  

وزعم أنه تأكـد بنفسـه مـن عـدم وجـود خـالف .. دره السرية التي لم يفصح عنها المعلومات من مصا
 .بين المصدر وطرفا الواقعة 

ثـم أردف ـبـأن تحرياـتـه أســفرت عـن أن المتهـمـين ـقـاموا بالتـعـدي بالضـرب عـلـي المجـنـي علـيـه  
توقيـع ولم تتوصل تحرياتـه إلـي ٕواحداث إصابته وذلك علي أثر قيام األخير بمعاكسه إحدى أقاربه 

 .المجني عليه علي إيصاالت أمانة من عدمه 

قرر بأن تحرياته لم تتوصل لـذلك .. ة التي يـدعيها وبسؤاله عن كيفية حصول تلك المعاكس 

زوجـــة شـــقيق (؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ / وأضـــاف بـــأن الســـيدة التـــي قـــام المجنـــي عليـــه بمعاكســـتها تـــدعي .. 
 ) .المتهمين
قـرر بعـدم توصـل تحرياتـه إلـي ذلـك .. زل المتهمـين وعن كيفية انتقال المجني عليه إلـي منـ 

 .ٕوانما تحرياته أسفرت عن أن المتهمين هم مرتكبا الواقعة .. 
ـك .. وعــن تحديــد دور كــل مــتهم بالواقعــة   ـي ذـل ـم تتوصــل إـل ـه ـل ـأن تحرياـت ولكــنهم .. قــرر ـب

 .دها لم تتوصل تحرياته إلي تحدي.. جميعا قاموا بتقييده وضربه باستخدام أسلحة بيضاء 

 ومبواجهته 
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 ومبواجهته 
وـقــرر .. تحرياـتــه ـلــم تتوصـــل إلــي ذـلــك ـقــرر بــأن ) جـــار المتهمــين(؟؟؟؟؟ / بــأقوال الســيد  

 .ء علي لسان شيخ الخفر ووالد المجني عليه بصحة ما جا

 ومبواجهته 
ـقـــرر ـبـــأن مــــا توصــــلت إلـيـــه التحرـيـــات هــــو مــــا هــــو مســــطر .. ؟؟؟؟؟ / بمــــا قررـتـــه الســــيدة  

 .بالمحضر 

 وأضاف 
بــأن تحرياتــه أســفرت عــن عــدم وجــود خالفــات بــين الطــرفين ســوي واقعــة قيــام المجنــي عليــه  

 .بمعاكسة إحدى أقارب المتهمين 
وأضـاف بـأن .. قرر بـأن تحرياتـه لـم تتوصـل لـذلك .. ذا كان للمتهمين أسماء شهرة وعما إ

 .ليس لدي أي المتهمين سوابق 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ حضر العقيد 

  حمرر حمضر التحريات الثاني 

 وقرر 
 .بذات أقوال سابقه حرفيا  

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ـتـداولت .. مــة المتهمــين للمحاكمــة ـقـدمت النياـبـة العا.. وبالبـنـاء عـلـي جمــاع مــا تـقـدم  

وبهــا قــررت المحكمــة إعــادة عــرض المجـنـي علـيـه عـلـي مصــلحة .. القضــية بعــد إحالتهــا بالجلســات 
الطـب الشــرعي لفحـص إصــابته ولفحــص التقـارير الطبـيـة الخاصـة ـبـالمجني علـيـه لبيـان مصــير تـلـك 

 .اإلصابات 

 وبالفعل عرض اnني عليه علي الطب الشرعي

 فاد بأنه والذي أ
أن حالتـه ) بعـد نحـو سـتة أشـهر مـن أخـر منـاظرة(تبين مـن إعـادة فحـص المجنـي عليـه  

ـة والســاعد األيمــن  ـد اليســرى وبالركـب ـد اليمـنـي ومشــطيات الـي �'��Aاإلصــابية بســبابة الـي��د���+��
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 ما يقطع بانقطاع عالقة السببية وهو 
وـبــين ) وذـلــك عـلــي الـفــرض الجـــدلي بوجـــود فعـــل خـــاطئ مـــن المتهمـــين(ـبــين فعـــل المتهمـــين 

 .امات المنسوبة لهم النتيجة التي لحقت بالمجني عليه بحيث تنتفي عنهم االته

 هذا باإلضافة 
إـلـي مــا شــاب الواقعــة مــن تهــاتر وانعــدام ثمــة دلـيـل أو ســند عـلـي صــحتها ـفـي حــق المتهمــين 

وهــو .. ٕوأنهــا وان صــحت ال تعــدو أن تكــون الواقعــة دفاعــا عــن الــنفس والمــال والعــرض .. الثالثــة 
وذلـك .. لي األخص المـتهم الثالـث األمر الذي يقطع ببراءة المتهمين الثالثة مما هو مسند إليهم وع

 :كله علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

علي فرض نسبة االتهام املاثـل للمـتهم فقـد أجلأتـه إيل ارتكابـه ضـرورة وقايـة : أوال 

نفسه وماله وعرضه من خطر تعدي اnني عليه وهو ما جيعل املـتهم ال عقـاب 

 .لة دفاع شرعي عليه ذلك أنه كان يف حا

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
 علي من ارتكب جريمة ألجأته إلي ارتكابها ضـرورة وقايـة نفسـه أو غيـره مـن خطـر ال عقاب 

جســيم علــي الــنفس علــي وشــك الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن إلرادتــه دخــل فــي حلولــه وال فــي قدرتــه 
 .منعه بطريقة أخري 

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥صت املادة كما ن
 مطلقـا علـي ـمـن قتـل غيـره أو أصـابه بجـراح أو ضــربه أثنـاء اسـتعماله حـق اـلـدفاع ال عقوبـة

الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد اآلتية الظروف التـي ينشـأ 
 .عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  أن ٢٤٦ادة حيث ورد بامل
 – إال فـي األحـوال االسـتثنائية المبينـة بعـد -حق الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس يبـيح للشـخص 

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون
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 وحــق اـلـدفاع الشــرعي عــن المــال يـبـيح اســتعمال الـقـوة ـلـرد أي فعــل يعتـبـر جريمــة مــن الجــرائم
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي ال يشــترطاألصــل أنــه 
مجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن الالنفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠تب فني  ق مك٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت مــن خــالل واقعــات االتهــام الماـثـل أن المــتهم مـنـذ فجــر التحقيـقـات وهــو متمســك  

ي ودخـل المنـزل وكـان البـاب الخـارج" قفـل " وقـام بكسـر  .. بأن المجني عليه دلف إلي منزله ليال
 .إما السرقة أو انتهاك حرمه ملك الغير قاب قوسين أو أدني من ارتكاب إحدى جريمتين 

 وكالهما من اجلرائم التي تبيح الدفاع الشرعي 
 الـسـرقة وارده بالـبـاب الـثـامن وانتـهـاك حرـمـه مـلـك الغـيـر وارده بالـبـاب الراـبـع عـشـرذلـك أن  

 مـــن ذلـــك القـــانون ٢٤٦وهـــو مـــا يؤكـــد عمـــال بالمـــادة .. مـــن الكتـــاب الثالـــث مـــن قـــانون العقوبـــات 
 .متهم لحقه في دفاع الشرعي استعمال ال

 وهو ما قد كان 
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 ومن ثم يتضح 
مـا بـه مـن  بأن المتهم هو الـذي أحـدث بـالمجني عليـه – المنكور –أنه علي الفرض الجدلي  

مطلقـا كونـه كـان يـدافع عـن مالـه وعرضـه فإنه ال عقاب وال لوم علي المتهم فـي ذلـك .. إصابات 

 .وحرمه منزله 
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 وعلي الرغم من عدم تسليم املتهم .. هذا 

 مبا جاء مبحضري التحريات املرفقني باألوراق 

 إال أنه 
ي عـلـي هــو قياـمـه علـي ـفـرض جــدلي بصــحة ـمـا جـاء بهـمـا ـمـن أن ســبب التـعـدي علـي المجـنـ 

إال أن  – فمـــع إنكـــار ذـلــك –بمعاكســـه إحـــدى قريـبــات المـــتهم فكـــان التعـــدي علـيــه بالضـــرب لتأديـبــه 

 .المستقي منه هو التأكيد علي أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والغير والعرض

 فسواء كان االطمئنان ألقوال املتهم 

 أو ملا جاء مبحضري التحريات 
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 وال ميكن القول بأي حال من األحوال 

  حق الدفاع الشرعي أن املتهم قد جتاوز
 – وفـقـــا لحــــق اـلـــدفاع الشــــرعي –ذـلـــك أن األفعــــال الـتـــي أتاهــــا المجـنـــي علـيـــه تـبـــيح للمــــتهم  

 .االعتداء علي لدرجة تصل إلي القتل وليس بمجرد الضرب أو الجرح 

  من قانون العقوبات بأن ٢٤٩فقد قررت املادة 
إال إذا ـكـان مقصــودا ـبـه دـفـع حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن اـلـنفس ال يجــوز أن يـبـيح القـتـل العمــد  

 :أحد األمور اآلتية 

�� ........... يتخوف من يحدث منه الموت فعل  :�و

�+��K  : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. 

�n
�K  :ختطاف إنسان ا. 

  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
كــان مقصــودا ـبـه دفــع حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن المــال ال يجــوز أن يـبـيح القـتـل العمــد إال إذا  

 :أحد األمور اآلتية 

�� ) .الحريق العمد(فعل من األفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب :��و
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��+��K : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. 

��n
�K : الدخول ليال في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. 

 ..........فعل يتخوف أن يحدث منه الموت : 5א$%��

 ملا كان ذلك 
ـفـي الثالـثـة أو الرابـعـة فـجـرا وـمـع األخــذ ـفـي االعتـبـار دـلـوف المجـنـي علـيـه إـلـي مـنـزل المــتهم 

وهو ما يقطـع بـأن المجنـي عليـه لـم ..  وسيلة لهذا الدخول الغير مشروع متخذا من كسر قفل الباب
وهمـا حالتـان ال شـك  .. بـل دخـل العقـار إمـا للسـرقة أو انتهـاك حرمتـه.. يكن ينتوي خيرا بالتأكيد 

 .تبيحان للمتهم استعمال حق الدفاع الشرعي لدرجة تصل إلي حد القتل العمد 

 وهو األمر الذي يؤكد
اســـتحالة تصـــور أن يكـــون المـــتهم قـــد تجـــاوز حـــد الـــدفاع الشـــرعي إذ كـــان رد فعلـــه طبيعـــي  

 .حداث إصابته ٕ وا– وذلك علي الفرض الجدلي –وسائغ وهو التعدي علي المجني عليه بالضرب 

 وال ينال من ذلك كله 
تلــك الرواـيــة الهزليــة الـتــي رواهــا المجـنــي عليــه ـمــن الــزعم باســـتدراجه للتعــدي علـيــه ألســـباب  

ذـلـك أن تـلـك الروايــة مخالفــة للحقيقــة والواقــع وال ســند لهــا وال دلـيـل وذلــك .. المختلقــة الـتـي قــرر بهــا 
 .علي نحو ما سيرد الحقا 

 يعه وبالبناء علي ما تقدم مج
يتجلي ظاهرا بأن النيابة العامة حينما التفتت عن توافر حالـة الـدفاع الشـرعي وقـدمت المـتهم 

فإنها تكون قد خالفـت القـانون علـي نحـو يسـلس إلـي بطـالن أمـر اإلحالـة ويؤكـد ببـراءة .. للمحاكمة 
 .المتهم مما هو مسند إليه 

 وذلك لتوافر عدة أدلة علي انعقاد حق الدفاع الشرعي 

 دي املتهم وهذه الدالئل كالتايل ل

 الدليل األول 
متضررا من قيام المجنـي  .. مستهلة ببالغ مقدم من المتهم الماثلأن أوراق االتهام الماثل 

فـي .. ودلـف إلـي هـذا المنـزل  .. بالتعدي علي حرمه منزله وقام بكسر القفل الخاص بالبابعليـه 
 ٢٤٦رتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم الموصـــوفة بالمـــادة توقـيــت يقطـــع بأـنــه مـــا دـلــف إـلــي المـنــزل إال ال

 .عقوبات والتي تبيح للمتهم استعمال حق الدفاع الشرعي 
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 وقد كان بالغ املتهم 
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 الدليل الثاني
ـة الـتـي يحــاول مــن خاللهــا وهــو المســتقي   ـوال المجـنـي علـيـه وروايـتـه الهزلـي مــن تهــاتر أـق

 فـيـه صــراحة بوجــود خالـفـات ســابقة بيـنـه وـبـين فـفـي الوـقـت اـلـذي أـقـر .. إلـبـاس الباطــل ـثـوب الحــق
بـه الخـاص  " اللـودر" يأتي ليزعم بأن المتهم األول قد اتصـل بـه هاتفيـا مبلغـا إيـاه بـأن .. المتهمين 

 .مشتعل به النيران 

وبـــين الطـــرفين خالفـــات ومشـــاحنات .. فكيـــف يتصـــور ذلـــك  

ـفــــإذا ! ســـــابقة ومـــــن المؤكـــــد أن أيهمـــــا ال يتمـنــــي لألخـــــر الخـيــــر ؟

حت الواقـعــة وهـــي اشـــتعال الـلــودر الخـــاص ـبــالمجني علـيــه ـفــال صـــ

 .يتصور تدخل المتهم أو أقاربه إلنقاذه أو لتنبيه المجني عليه 
  اnني عليه بهذا الزعم يومل يكتف

فـإذا بـه .. فقد استمر في روايته الهزلية بأن زعم بأنه بمجـرد تلقيـه االتصـال نـزل مـن منزلـه  

 !!!!!!!!!!.اره أسفل مسكنه يجد المتهم األول في انتظ

 وهذا أمر أيضا غري متصور
أن يتطوع المـتهم األول بالـذهاب إلـي فال يتصور فبين هذين الشخصين خالفات ومشاحنات  

أن يطمــئن المجـنـي علـيـه لتـلـك الواقعــة الهزلـيـة ويقــوم وال يتصــور .. مســكن المجـنـي علـيـه إلحضــاره 
 .ي وصفها بالتوجه مع المتهم األول بهذه السالمة الت

 ومما تقدم 
ومـــع ســـقوط تـلــك الرواـيــة الهزلـيــة وثـبــوت انعـــدام صـــحتها مـــا يؤكـــد صـــحة رواـيــة المـــتهم وأن 

  . بما كان يلزم رد هذا االعتداء..المجني عليه من دلف إلي منزل المتهمين معتديا 
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 لثالدليل الثا
حـاول السـرقة سـوي أنـه ي.. أنه ليس هناك من سـبب سـائغ يبـرر التعـدي علـي المجنـي عليـه 

) .. مـــع التمســـك بإنكـــار صـــحتها(أو مـــا جـــاء بتحرـيــات الشـــرطة .. أو انتهـــاك حرمـــة مـنــزل المـــتهم 
 .وجميعها أسباب تؤكد أحقية المتهم في استعمال الدفاع الشرعي 

 أما السبب الذي زعمه اnني عليه 
ها وزعــم فـقـد زعــم ـبـأن ســبب الخــالف قطعــة أرض يســتأجر.. فهــو غـيـر ســائغ وال دلـيـل علـيـه  

ذـلـك أن الثاـبـت أن المســتأجر لهــذه األرض هــو  .. وهــو ـقـول إـفـك.. ـبـأن المــتهم يريــد إخراجــه منهــا
 .وال توجد خالفات في هذا الخصوص .. ومستأجرها منذ عدة سنوات .. والده وليس هو 

 وهو ما يؤكد
وراق وأن السـبب الحقيقـي هـو مـا أسـفرت عنـه األ.. تهاتر السبب الذي يزعمـه المجنـي عليـه  

 .وهو محاولة المذكور انتهاك حرمه منزل المتهم والسرقة منه بما يحق للمتهم الدفاع الشرعي 

 رابعالدليل ال
 أنهـا أقـرت بأنهـا اسـتيقظت مـن )زوجة شـقيق المـتهم (؟؟؟؟؟/ من أقوال السيدة أن الثابـت  

نـي عليـه داخـل فتوجهـت لتحـري مـا فـي األمـر فوجـدت المج.. نومها علي صوت تكسير قفل البـاب 
وتجمـع الجيـران ) المتهم(فما كان منها ومن أوالدها إال الصراخ حتى حضر شقيق زوجها .. العقار 

وهـذا دليـل قـاطع علـي انتهـاك المجنـي عليـه حرمـه منـزل المـتهم .. وقاموا بضـرب المجنـي عليـه 

داء علـيــه وهـــو مـــا يؤكـــد أن مـــا كـــان مـــن اعـتــ .. محـــاوال الســـرقة أو غيرهـــا ـمــن األفـعــال المؤثـمــة
 . كان باستعمال حق الدفاع الشرعي – بفرض صحة ذلك –بالضرب من جانب المتهم 

 امسالدليل اخل
اـلـذي تـنـاهي إـلـي ســمعه صــوت صــراخ جــار المــتهم .. ؟؟؟؟؟ / أن الثاـبـت مــن أـقـوال الســيد  

ـمــن مـنــزل الـمــتهم ـفــذهب لتبـيــان األـمــر فـفــوجئ ـبــالمجني علـيــه داـخــل المـنــزل وتـقــوم األـهــالي 

 .داء عليه جراء فعلته باالعت

 سادسالدليل ال
ما جاء بأقوال سائق سيارة اإلسـعاف والمسـعف واللـذين قـررا بـأن والـد المـتهم رفـض تسـليمهم  

ٕإال بعد حضور الشـرطة إلثبـات الحالـة واثبـات أن المجنـي عليـه هـو المعتـدي علـي المجني عليـه 
ـقـاء المـتهم وواـلـده علـي المجـنـي علـيـه ولـعـل إب .. حرمـه المـنـزل فـكـان تـعـدي الـمـتهم واألـهـالي علـيـه
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داخل المنزل حتى تحضر اإلسعاف والشرطة لخير دليل علي سالمة موقفهم وأنه هو المعتدي وأنـه 
فلـو كـان الغـرض الضـرب واإليـذاء .. بفرض حصول اعتداء عليه فـإن ذلـك لـرد اعتـداء لـيس أكثـر 

لكـان تـم االعتـداء عليـه خـارج لكان تم إخراج المجني عليـه مـن المنـزل قبـل حضـور الشـرطة أو 

أمـــا إصـــرار المـــتهم وواـلــده عـلــي إبـقــاء المجـنــي علـيــه داخـــل المـنــزل حـتــى .. المـنــزل ـفــي األســـاس 
 .حضور الشرطة واإلسعاف كان ألنهم يقينا يعلمون بسالمة موقفهم 

 سابعالدليل ال
ي تــراه بــه أنــه يســتفاد مــن تقييــد المجنــي عليــه بتلــك الصــورة وبــذات الكيفيــة وعلــي النحــو الــذ

الشرطة مع التمسك بحضورها وعلي النحو أيضا الذي يراه به الجيـران ورجـال اإلسـعاف مـع اإلبقـاء 
أن المســتفاد مــن هــذا المشــهد أن المجنــي عليــه قــد تعــدي .. علــي المجنــي عليــه علــي ذات الوضــع 

لمعاكسـة علي حرمة المكان سواء بهـدف السـرقة أو كمـا جـاء بتحريـات المباحـث التـي أكـدت واقعـة ا
وـقـد يكــون ذهــاب المجـنـي علـيـه ـفـي تـلـك الســاعة المـتـأخرة مــن اللـيـل لغــرض وهــدف غـيـر مشــروع .. 

وقـد يكـون المتهمـين علـي علـم بنيـة المجنـي عليـه .. أراد أن يتحصل عليه في غيبة من أهـل البيـت 
 الواقعـة وتـم اإلبـالغ عـن.. في اقتحام منزلهم فقاموا بقيده لحين حضور رجال الشرطة وتسليمه لهـم 

التـي قـد يـكـون لهـا صـورة أخــري لـم تفصـح عنـهـا األوراق ولـم يفصـح عنـهـا المتهمـين حفاظـا عـلـي .. 
وقـد تكـون تحريـات المباحـث أشـارت مـن بعيـد عـن السـبب الـذي .. القيم والمبادئ والعادات والتقاليد 

ن أوراق وأن كاـنـــت إشــــارة ضــــعيفة ال ـتـــؤدي إـلـــي المعـنـــي المســــتور عــــ.. ـلـــم تظـهـــره أوراق اـلـــدعوى 
كــل هــذه االفتراضــات كــان حريــا علــي النيابــة العامــة أن تحقــق فيهــا وتتحقــق منهــا حتــى .. الــدعوى 

ال سـميا وأن .. يستبين وجـه الـرأي فـي الـدعوى وحتـى يتسـنى لهـا تقـديم المـتهم الحقيقـي فـي الـدعوى 
 أفصـحت ظروف ومالبسات الدعوى تؤكد بداللة واضحة أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التـي

عنها أوراق الدعوى وأن الدليل قد اسـتقام علـي عـدم صـحة أقـوال المجنـي عليـه وهـو األمـر الـذي لـم 
 .تلتفت إليه النيابة بما يؤكد قصور التحقيقات بشأن هذه الواقعة 

 ملا كان ذلك
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بطالن الدليل املستمد من أقوال اnنـي عليـه لتهاترهـا وانعـدام صـحتها أو : ثانيا 

معقوليتها وعدم وجود مثة دليل مـن الواقـع أو األوراق يسـاندها ممـا جيعلهـا 

 .غري صاحلة لالستدالل بها علي إدانة املتهم 

 ر يف قضاء النقض أن حيث أن املقر
األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام 

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨النقض (

 كما قضي بأن 
حكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك م 

المــتهم كــي تقضــي لــه بــالبراءة إذ أن مرجــع ذلــك لمــا يطمــئن إليــه القاضــي فــي تقــدير الــدليل مــادام 
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )٢٩/١١/١٩٦٦جلسة  ق ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانت النيابة العامة قد استندت فـي اتهامهـا للمـتهم علـي أقـوال المجنـي عليـه رغـم مـا شـابها  

مـــن أوجـــه قصـــور وعيـــوب تهـــدرها وتجعلهـــا هـــي والعـــدم ســـواء وال تصـــلح مـــن الناحيـــة الموضـــوعية 
ومعيبــة بــالعيوب  والمعقوليــة ذلــك أن هــذه األقــوال افتقــرت للمصــداقية.. والمنطقيــة لالســتدالل بهــا 

 :اآلتية 

 العيب األول
وهـذا .. قرر المجني عليه صـراحة بـأن ثمـة خالفـات سـابقة فيمـا بينـه وبـين جميـع المتهمـين  

وـمـع ذـلـك ـيـزعم ـبـأن المــتهم  .. يقـطـع بأـنـه ـبـالغ الـحـذر والحيـطـة ـفـي التعاـمـل ـمـع ـهـؤالء المتهـمـين
 .الخاص به تشتعل به النيران "  اللودر " األول قام باالتصال به هاتفيا لتنبيهه بأن 

 وهنا فإنه ملن العقل واملنطق 
فكـيـف للمــتهم األول وهــو عـلـي خــالف مــع .. أن يســترعي هــذا األمــر انتبــاه المجـنـي علـيـه  

لمـاذا لـم !!  ؟؟ولماذا المـتهم األول تحديـدا!!  ؟؟المجني عليه أن يتصل به وينبهه إلي هذا األمر
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 .ان اآلخرين ؟؟يرجيقم بذلك أي من ال

 ومع ذلك فإذا سايرنا اnني عليه 

 وانه مل يفكر يف هذه األمور 

 هلول اخلرب الذي تلقاه 
حيث استطرد المجني عليه قـائال .. إال أن ما حدث عقب ذلك يدعو بل يجب التوقف عنده  

 هونــزل مــن مســكنه وجــد المــتهم األول يقــف فــي انتظــاره أســفل مســكنأنــه مــا أن تلقــي الخبــر : 
 !!.ويطلب منه الركوب معه علي دراجته البخارية لتوصيله ) !!! مسكن المجني عليه(
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 كل هذه األمور 
تؤكد استحالة تصور حصول الواقعة علي نحو ما قرره المجني عليه وأنهـا لهـا صـورة أخـري  

 .مغايرة لما تم تسطيره باألوراق 

 الثانيالعيب 
قــرر المجـنـي عليــه بأـنـه قــام بــالركوب مــع المــتهم األول الــذي قــام بتوصــيله إلــي حـيـث مكــان  
وقـام ) المتهمـان الثـاني والثالـث(فإذا بـه يجـد شـقيقي المـتهم األول ) أمام مسكن المتهم األول(اللودر 

 .جميعهم بإجباره علي الدلوف لمسكنهم لالعتداء عليه 

 وال دليل عليها وهذه الواقعة ال سند هلا 

 وال تتفق مع العقل واملنطق 
 وعلـي مـرآي فلمـاذا يـتم ذلـك داخـل مسـكنهمفإذا أراد المتهمون االعتداء علي المجني عليـه  -

 !!.ومسمع من كل الجيران ؟؟

إلـي ) حـال ركوبـه معـه الدراجـة البخاريـة(لماذا لم يقم المتهم األول باصطحاب المجني علـي  -

 !!.بعيدا عن منزله ؟.. ثم يعتدي عليه بها  .. هولةة أو غير مأيأي منطقة نائ

إذا كان الغرض إيذاء المجني عليه فلماذا لم يقـم المـتهم األول أو غيـره مـن المتهمـين بصـدم  -
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 !!.المجني عليه بالدراجة البخارية أو التعدي عليه بأي طريقة بعيدا عن سكنهم ؟؟

 وذلك مع الوضع يف االعتبار 
وهــو توقـيـت مناســب جــدا لالعـتـداء عـلـي أي ) الرابـعـة فجــرا(ـيـه الواقـعـة التوقـيـت الـتـي حــدثت ف 

وهــذا كلــه يؤـكــد عــدم صــحة مــا قــرر بــه المجنــي عليــه وعـــدم .. شــخص مــع صــعوبة وجــود شــهود 
 .مصادقته للعقل والمنطق 

 العيب الثالث

 ������������������	.�zن�א��������@� و��;���z5������+��B+	.�HIא.#�אGزو�5و$���ن����&�����
+� �
��9�P ل�א�J��	.א���F.�0א+xU���B�����Eو�p->��	.�l.�

 يف حني قطعت حتريات املباحث الثانية 

  ؟؟؟؟؟املسطر حمضرها بتاريخ 

 وأقوال حمرري حمضري التحريات 

أـنـه ـلـم يثـبـت ـلـديهما صــحة مــا زعـمـه المجـنـي علـيـه مــن الـقـول  

 .بأن المتهمين أجبروه علي التوقيع علي أي إيصاالت أمانة 
 تشاف بهتان هذه الواقعة وزورها واك

 ممـا يجعلهـا جـديرة أن أقوال المجني عليه برمتها معيبة ومحـل شـك وريبـةيدعو بل ويؤكد  
 .باإلطراح وعدم االستناد إليها 

 العيب الرابع 

 يســــتأجر قطـعـــة أرض مواجهــــة أـنـــهـقـــرر المجـنـــي علـيـــه أن ســــبب تعــــدي المتهـمـــين علـيـــه  

  كانوا ينتفعون بها لذلك فهم يرغبون في إخالئه من هذه األرض وأنهم) ؟؟؟؟؟(لمسكنهم من عمهم 

 وقد تبني عدم صحة ذلك كله 
بـل أن مسـتأجرها هـو ..  األرض المشـار إليهـا أن المجنـي عليـه ال يسـتأجرفقد ثبت بداءة  

 .الذي قدم أصل عقد إيجاره لها إلي النيابة العامة  .. ؟؟؟؟؟/ والده 

 ليس هذا فحسب 
وهـو مـا .. منذ عدة سنوات ة األمر أن والد المجني عليه يستأجر هذه األرضـي بل أن حقيق 

فمــا الــداعي اآلن أن يــتم .. يؤكــد اســتقراره وانتفاعــه بهــا دون أي اعتــراض مــن المتهمــين أو غيــرهم 
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!! االعـتــداء علـيــه بســـبب هـــذه األرضـــي ؟؟ ولمـــاذا ـتــم االعـتــداء عـلــي المجـنــي علـيــه وـلــيس واـلــده ؟؟
 !.االعتداء علي هذه األرض وطرده منها عنوه ؟ولماذا لم يتم 

 أضف إيل ذلك كله 
ـك لعــم المتهمــينأن هــذه األرض   فــإذا كــانوا يريــدون إخــالء هــذه األرض ) شــقيق والــدهم (مـل

 .إذ يتوجهون إلي عمهم ويطلبون إليه ذلك .. فاألمر بالغ السهولة 

 هذا كله فضال عن 
حريات قد أقرا في أقوالهمـا أمـام النيابـة العامـة أن الضابطين القائمين بتحرير محضري الت 

 :أن تحرياتهما أسفرت عن 

عدم وجود أي خالفات سابقة بـين طرفـي النـزاع سـوي الواقعـة  

 )واقعة المعاكسة المزعومة بمحضري التحريات(المماثلة 
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد زور وبهـتـان مــا زعمــه المجـنـي .. ـفـال خالـفـات .. أـمـا ـمـا دون ذـلـك  

 .يه ووالده بشأن هذه الواقعة المكذوبة عل

 وذلك بدليل
ـلــم ـيــدعى أي ـمــنهم وـجــود .. أن أي مــن الشـــهود الــذين أدـلــوا بــأقوالهم أـمــام النيابــة العاـمــة  

وهو مـا يقطـع بـأن أقـوال  .. خالفات سابقة بين الطرفين بسبب قطعة األرض المزعومة أنفة الذكر
 .يقة والمصداقية المجني عليه في هذا الخصوص ال تتسم بالحق

 العيب اخلامس 
تضــارب وتنــاقض أقــوال المجنــي عليــه فيمــا بينهــا علــي نحــو يؤكــد عــدم مصــداقيتها وبعــدها 

 :وذلك علي النحو التالي .. التام عن الحقيقة والواقع 

 التضارب األول 
بخصوص األرض المواجهة لمسكن المتهمين والتي زعم المجني عليه بهتانـا بأنـه مسـتأجرها 

رمـل وزلـط (يقـرر بأنـه يقـوم بتشـوين مـواد بنـاء .. وتـارة أخـري .. بأنهـا أرض زراعيـة فتارة يقرر  ..
  .وهذين أمرين ال يجتمعان أبدا!! عليها ؟؟) وأسمنت وخالفه

 التضارب الثاني 
 عـبـارة عــن ـكـانوا يحمـلـون أســلحه بيضــاءزعــم ـبـأن المتهمــين حــال االعـتـداء المكــذوب علـيـه 
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 .في حين لم تسفر األوراق عن ضبط أي أسلحة أو أدوات ) وممطواة ، وسنجه ، وش(

 بل ومل يأت أي شاهد 
بفــرض (بادعــاء رؤيتــه أي أســلحة أو أدوات تــم اســتعمالها فــي االعتــداء علــي المجنــي علــي  
 ) .حصوله

 التضارب الثالث 
أي أنه باستقراء أقوال المجني عليه وبسؤاله عن تحديد دور كـل مـنهم فـي إحـداث إصـابته وبـ 

 قرر زاعما أنه .. شيء أحدثها 
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 ) . التحقيقات من١٥ص (

 هذا وعقب ذلك يعود ليقرر  
 قرر .. حينما تم سؤاله عن ماهية إصاباته تحديدا  
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 ومن ثم 
يحمــل ) ذات المــتهم ( وتــارة أخــري"مطــواة " يتجلــي أنــه تــارة يــزعم أن المــتهم الثــاني يحــوز  

وهذا تناقض يؤكد عدم صحة أقـوال المجنـي !! ؟" شومة " يصيبه باستخدام .. وتارة ثالثة " سنجه"

 .عليه برمتها 

العيب السادس 
ومع .. فقد ورد في أقوال المجني عليه الزعم بأن المتهمين قد أخذوا منه هاتفه المحمول  

 .ذلك حينما تم سؤاله عن اتهاماته الموجهة للمتهم 
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 مل يشر من قريب أو بعيد 
وهـــو األمـــر الـــذي يؤكـــد عـــدم مصـــداقية .. إلـــي اتهـــامهم باالســـتيالء علـــي هاتفـــه المحمـــول  

 .المجني عليه 

 بع العيب السا
ولعــل خـيـر دلـيـل عـلـي زور وبهـتـان مــا زعمــه المجـنـي علـيـه أـنـه ـقـرر ـفـي أقواـلـه بأـنـه مصــاب  

فقـد زعـم .. بإصابات لم تظهر تمامـا ونهائيـا فـي أي مـن التقـارير الطبيـة سـواء المبدئيـة أو النهائيـة 

 أقوالـه بمحضـر ٤ص ("مطـواة " أنه مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسـمه باسـتخدام 
 ) .لشرطةا

 ومع ذلك 

لــــم يــــأت أي مــــن التقــــارير الفنيــــة مقــــررا بوجــــود أي طعنــــات  

األمر الذي يؤكد اختالف الـدليل القـولى المسـتمد .. بالمجني عليه 

من أقوال المجني عليه مع الـدليل الفنـي المسـتمد مـن تقريـر الطـب 

وهــو األمــر .. الشــرعي وذلــك علــي النحــو الــذي ســوف يــرد الحقــا 

 مصــداقية المجنــي عليــه فــي أقوالــه وبمــا يؤكــد أن الــذي يؤكــد عــدم

للواقعــة صــورة أخــري غيــر الصــورة التــي حــاول أن يرســمها بــأوراق 

 .الدعوى 
 ملا كان ذلك 

ومــن جملــة العيــوب الواضــحة فــي أقــول المجنــي عليــه أنفــة البيــان يتجلــي ظــاهرا بطــالن أي  
وحيـث طرحـت النيابـة .. يـر صـادقة دليل قد يستمد من هذه األقوال التي أقل ما توصف بـه بأنهـا غ

العامة ما قدم واتخذت من أقوال المجني عليه علـي حالتهـا المزريـة أنفـة البيـان دلـيال ضـد المتهمـين 
بمــا يقطــع ببــراءة المــتهم ممــا هــو .. فإنهــا تكــون قــد خالفــت الواقــع والقــانون ومــا هــو ثابــت بــاألوراق 

 .مسند إليه 
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أقوال والد اnني عليه لعـدم جـواز قبـول شـهادة بطالن الدليل املستمد من : ثالثا 

فضـال عـن تضـارب أقوالـه مـع أقـوال اnنـي عليـه وخمالفتهـا .. األصل للفرع 

 للحقيقة 

 فمن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

االســـتثناء شـــهادة .. شـــهادة القرابـــات بعضـــهم ـلــبعض مقبوـلــة  

 .الفرع ألصله واألصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه 
 )ق٤٩ لسنة ٤٥ طعن رقم ٢٤/١١/١٩٨١نقض (
 ) ق٥٠ لسنة ٩ طعن رقم ٢٩/١٢/١٩٨١نقض (

 كما قضي صراحة بأن 

شهادة األصل لفرعه والفـرع ألصـله وأحـد الـزوجين لصـاحبه ،  

 .غير مقبولة 
 )ق٤٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ١٤/١١/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
ن النياـبـة العامــة فــي قائمــة أدـلـة الثـبـوت هــو وكــان الثاـبـت أن شــاهد اإلثـبـات الـثـاني المقــدم مــ 

وهـو مـا يؤكـد بطـالن الـدليل ) نجلـه(الذي ال يجوز قبـول شـهادته لصـالح فرعـه .. والد المجني عليه 
 .المستمد من أقوال هذا الشاهد بما يجدر طرحه من أدلة الثبوت 

 ليس هذا هو السبب الوحيد لبطالن أقوال هذا الشاهد

 قض والتضارب وخمالفة احلقيقة وإمنا قد شابها التنا

 فالثابت أوال 
أنه زعـم بـذات مـا رتلـه نجلـه مـن أن المـتهم الثـاني حـاول إجبـاره علـي توقيـع إيصـاالت أمانـه  

 .مثلما فعل مع المجني عليه 

 يف حني 
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 والثابت ثانيا 
 مــن أنــه قــد تــم لــم يــورد هــذا الشــاهد فــي أقوالــه ثمــة إشــارة إلــي الواقعــة التــي يزعمهــا نجلــه 

 .وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الواقعة المزعومة  .. استدراجه من منزله إلي منزل المتهمين

 الثابت ثالثا و
تعــالي خــذ أبنــك " أقــر هــذا الشــاهد بــأن المــتهم الثالــث هــو الــذي اتصــل بــه هاتفيــا قــائال لــه  

وهذه العبارة تؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك صـحة مـا جـاء علـي لسـان " علشان عمل مشكلة عندنا 
ون الرتكـــاب مـــن دخـــول المجنـــي عليـــه لمنزـلــه بالمخالفـــة للقـــان.. المـــتهم الثالـــث وغيـــره مـــن الشـــهود 

 .جريمة 

 وهذا يؤكد أيضا 
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 كما أن الثابت رابعا 
قرر هذا الشاهد بواقعة لم يشـهد عليهـا أي مـن الشـهود اآلخـرين أو أي مـن المتواجـدين وهـي  

، والمـتهم األول شومه يحمـل ) ؟؟؟؟؟(، والمتهم الثاني مطواة يحمل ) ؟؟؟؟؟(ه رأي المتهم الثاني أن
وغيــرهم لــم فــي حــين أن شــيخ الخفــر وســائق ســيارة اإلســعاف والمســعف .. ســنجه يحمــل ) ؟؟؟؟؟(

وهـو مـا يؤكـد مجـاراة هـذا الشـاهد  .. يقرر أي منهم بأنـه شـاهد أي أسـلحة بيضـاء بمكـان الواقعـة
 .قوال نجله المخالفة للحقيقة أل

 والثابت خامسا 
حـيـث .. تضــارب هــذا الشــاهد مــع نجـلـه فيمــا ـقـرره بشــأن األســلحة الـتـي كاـنـت مــع كــل مــنهم  

أحــدث بهــا إصــابته فــي اليــد (" شــومه " كــان المجنــي عليــه قــد قــرر بــأن المــتهم الثــاني كــان يحــوز 
كمـا أقـر ) .. ا إصـابته فـي قدمـه اليمنـيأحـدث بهـ.. (سـنجه ، كما كان ذات المتهم يحوز ) اليسري

أمـا المـتهم األول فقـد .. وتقييده فقط " بربطه " بأن المتهم الثالث لم يكن معه ثمة أسلحه فهو القائم 
 .) قدمه(قرر المجني عليه بأنه أحدث إصابته في يده اليمني باستخدام 

 وهذا يؤكد
مـــا األخـــري فـــي الداللـــة ويقطـــع تضـــارب أقـــوال المجنـــي علـيــه مـــع والـــده بمـــا اســـقط كـــال منه
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 . بمخالفتها للحقيقة 

 أما الثابت سادسا  
فـي  .. شاهد بالمجني عليه كدمات بالوجه ونزيف من فمـه وأنفـهفهو أن الشاهد زعم بأنـه  

حــين قــد خلــت التقــارير الفنيــة الطبـيـة مــن وجــود ثمــة إصــابات بالوجــه أو أي أـثـار لنزيــف كمــا يــزعم 
 .بهتانا هذا الشاهد 

 لثابت سابعاوا
أن هذا الشاهد أورد ذات مزاعم المجني عليه بشأن وجود خالفات سابقة مـع المتهمـين علـي  

وذلـك علـي الـرغم مـن أن تحريـات المباحـث وجميـع .. قطعة األرض المستخدمة لتشوين مواد البناء 
 .قطعوا بعدم وجود ثمة خالفات سابقة .. الشهود 

 واألكثر من ذلك 
وهـو مـا !! قر بأن الطرفين كانا أصحاب كانا دائمي الجلوس مع بعضـهما فإن شيخ الخفر أ 

ومحاولتهمـا إخفـاء السـبب الحقيقـي وراء التعـدي علـي .. يؤكد زور وبهتان زعم المجني عليه ووالـده 
 .وهو دخوله إلي منزل المتهمين النتهاك حرمته ومحاولة السرقة .. المجني عليه 

 كما أن الثابت أخريا  
وقــدم (ذلــك بــأن أقــر ) المجنــي عليــه(شــاهد أكــد فــي أقوالــه علــي عــدم مصــداقية نجلــه أن ال 

كمـا انـه سـقط فـي ذات .. نه هو المستأجر األصلي لألرض أنفـه الـذكر ولـيس نجلـه علي أ )الدليل 
ثم زعـم أنـه يقـوم بتشـوين مـواد البنـاء .. التضارب الذي سقط فيه نجله بأن زعم بأن األرض زراعية 

 !! .بها ؟؟

 ملا كان ذلك
فقـــد بـــات واضـــحا أن أقـــوال هـــذا الشـــاهد متضـــاربة ومتناقضـــة مـــع .. ومـــن جملـــه مـــا تقـــدم  

هـذا فضـال عـن مخالفتهـا للحقيقـة لصـالح المجنـي عليـه .. بعضها البعض ومع أقـوال المجنـي عليـه 
ن وهو ما يؤكـد انهيـار أي دليـل قـد يسـتمد مـ.. الذي يجب وصفه بأنه المعتدي وليس المجني عليه 

ومن ثم يضحي االتهـام الماثـل قـائم علـي غيـر سـند ممـا يجـدر معـه تبـرأه .. أقوال هذا الشاهد بدوره 
 .المتهم الماثل منه 

 
 



 

 ٢٤٠

بطالن الدليل املستمد من حمضري التحريات ومن أقـوال الضـابطني احملـررين : رابعا 

ريه مبـا ذلك أن القاعدة األصولية تقرر بأن بطالن اإلجراء يبطل أقوال جم.. هلما 

 .جيدر إطراح أي دليل قد يستمد من هذه األقوال 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
ـلـبطالن اإلجــراء مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل ـفـي الحكــم باإلداـنـة عـلـي أي دلـيـل مســتمد مـنـه  

ه ال وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة مــن ـقـام ـبـه ، ولمــا كاـنـت اـلـدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطـعـون فـيـ
 .يوجد منها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي اإلدانـة علـي أي  

إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن 
 .الطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجة للقبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

 كما قضي بأن 
ٕإن تـقــدير جدـيــة التحرـيــات وكفايتـهــا ، وانـمــا هـــو ـمــن إطالـقــات محكـمــة الموضـــوع ، وهـــي ال  

دو إال أن تكون مجرد أي شخصـي لصـانعها يحتمـل الصـحة والـبطالن ، والصـدق والكـذب ، إلـي تع
أن يعرف مصدرها ، واألمر في ذلك موكول إلـي سـلطه التحقيـق ، تحـت رقابـة محكمـة الموضـوع ، 
إال أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطالنها ، فإنه يتعين علـي المحكمـة أن تعـرض لهـذا الـدفع الجـوهري 

ل كلمتهـا فيـه بأسـباب سـائغة ، ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اكتفـي بـالرد علـي هـذا الـدفاع وتقو
بعبــارات قاصــرة ، دون أن تبــدي المحكمــة رأيهــا فيــه ، وفــي عناصــرها ،  مــع أنهــا أقامــت قضــاءها 

 .ضمن ما أقامت ، علي الدليل المستمد منها ، فإنه يكون معيبا مستوجبا النقض 
 )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ س ١٩٧٧سنة  ديسمبر ٤نقض (

 )٤١٢ ص ٨٥ رقم ٣٧ س ١٩٨٦ مارس سنة ١٣نقض (
 )ق٥٩ لسنة ٢٣٧٥٧ الطعن رقم ١٩٩٠ مارس سنة ٨نقض (
 )١١٣١ ص ١٦٣/٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٣نقض (

 



 

 ٢٤١

 ملا كان ذلك 
.. اق وبتطبـيـق كافــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر عـلـي محضــري التحرـيـات المــرفقين بــاألور 

يتضح أن هذه التحريات شابها االنعدام والبطالن والتهاتر وعدم الجديـة علـي نحـو يـدعو للقـول بأنـه 
لألـسـباب .. وهـو مـا يبطـل أي دلـيـل قـد يسـتمد منهـا أو ـمـن أقـوال مجريهـا .. لـم تجـر علـي الطبيـعـة 

 :اآلتية 

 : السبب األول 
وهـي أن سـبب االعتـداء علـي  .. زاعلم يدعيها أي من طرفـي النـفلقد أتت التحريات بواقعة  

كمــا تمــادي محــرر محضــر  .. هــو قيامــه بمعاكســه إحــدى قريبــات المــتهم الماثــلالمجنــي عليــه 
 ).زوجة شقيقة المتهم(؟؟؟؟؟ / التحريات قائال بأن تلك السيدة المشار إليها هي السيدة 

 وذلك يف حني أن الثابت
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 وحيث تعمد حمرري حمضري التحريات 
األمــر اـلـذي ـيـدعو للشــك .. عــدم اإلفصــاح عــن مصــدرهما ـفـي هــذه المعلومــة المبـتـورة الســند  

 .ه التحريات والريبة فيما هو سطر بهذ

 :السبب الثاني 
.. ؟؟؟؟؟  / حدث تضارب جسيم فيما بـين محضـري التحريـات األول المحـرر بمعرفـة الرائـد  

 . علي إيصاالت أمانة بأن تحرياته توصلت إلي قيام المتهم بأخذ توقيع المجني عليهوالذي قرر 

 يف حني جاء مبحضر التحريات الثاني 

  ؟؟؟؟؟/ احملرر مبعرفة العقيد 

بعـــدم صـــحة هـــذه الواقعـــة تمامـــا وأن تحرياتـــه لـــم تســـفر عـــن  

 .حدوثها 
ويهـدم أي .. وهو األمر الذي يؤكد تضارب محضري التحريات بما يسقط كال منهمـا األخـر  

 .دليل قد يستمد منهما 



 

 ٢٤٢

 وال ينال من ذلك 
رأب هــذا حــاول إصــالح و.. فــي أقوالــه أمــام النيابــة العامــة .. ؟؟؟؟؟ / مــن أن الســيد الرائــد  

ـبـأن ـقـرر بـأن تحرياـتـه أسـفرت عــن عــدم صـحة واقـعـة التوقيـع عـلـي إيصــاالت  .. الصـدع والتـنـاقض
 .أمانه 

 ومبواجهته مبا هو سطره مبحضر التحريات 
قــرر بــأن تلــك التحريــات كانــت وقتــذاك مبدئـيــة أمــا التحريــات النهائيــة قــد أســفرت عــن عـــدم 

 .صاالت األمانة صحة واقعة إي
فقــد تجلــي التضــارب واضــحا ولــم تفلــح محاولــة الســيد الرائــد المــذكور فــي .. وبــرغم مــا تقــدم  

 .والريبة الذي تولد حول محضري التحريات الشك إصالحها وفي إزالة 

 السبب الثالث 
حيـث قـررا .. جاء محضري التحريـات مبهمـين وغامضـين بحيـث ال يسـتقي منهمـا ثمـة دليـل  

 .......... " . قد تعدوا علي المجني عليه بسبب ..وأقاربه ) الماثل(المتهم الثالث " بأن

 هل هم املتهمان اآلخران .. فمن هم أقاربه 

 أم اجلريان فقد يكون منهم أقارب للمتهم 

 سواء بالنسب أو املصاهرة 
المـتهم "فقد عجز محضري التحريات عن اإلجابة عن هذه األسئلة حيـث قـررا بعبـارة مبهمـة  

فإنما يدل ويؤكد علي صحة قـول المـتهم الماثـل بعـدم تواجـد .. علي شيء وهذا إذا دل .. " وأقاربه 
ٕواال كــان محــرري محضــري التحرـيـات مــا .. إـبـان حصــول الواقـعـة ) المتهمــين األول والـثـاني(شــقيقيه 

 ...............قد ارتكبوا .. أن المتهم وأشقائه أو المتهمين أعوزهما النص عن إيراد 

 اربه أما القول بأن املتهم وأق

 هم من اعتدوا علي اnني عليه 
يؤكــد مــا جــاء علــي لســان المــتهم مــن أنــه مــا أن أمســك بــالمجني عليــه حــال انتهاكــه حرمــه  
دون أي أشــارة إلــي مشــاركة شــقيقه فــي .. حتــى انهــال مــع األهــالي والجيــران عليــه ضــربا .. منزلــه 
 .ذلك 

 السبب الرابع 
يتجلــي ظــاهرا أنهمــا .. ن القــائمين بتحريرهمــا بمطالعــة محضــري التحريــات وأقــوال الضــابطي 



 

 ٢٤٣

 :أقرا بأن تحرياتهما كانت قاصرة وغير جدية فقد أقرا باألتي 

o  لم تسـفر التحريـات عـن كيفيـة انتقـال المجنـي عليـه إلـي حيـث

 ) .مكان الواقعة(منزل المتهمين 

o  ـلــم تســـفر التحريـــات عـــن كيفـيــه قيـــام المجـنــي علـيــه بمعاكســـة

ـــــزعم بــــــذات ع(إحــــــدى قريبــــــات المــــــتهم  ـــــي نحــــــو مــــــا تــــــم اـل ـل

 ).التحريات

o  لم تتوصل التحريات إلي تحديد دور كل متهم بالواقعة.!! 

o  ـلــم تتوصـــل التحرـيــات إـلــي تحدـيــد األســـلحة البيضـــاء المزعـــوم

 .أنها كانت مع المتهمين 

o  لـم تتوصـل التحرـيـات إلـي معرفـة ـمـا إذا كـان للمتهمـين أســماء

 .شهرة من عدمه 
 وهذا كله يؤكد بل ويقطع 

ـابتهــاتر هــذه التحريــات وانعــدام جــديتها وعــدم إجرائهــا عـلـي الطبيعــة   لــم وأنهــا ســطرت مكتبـي
ٕواال كانــا قــد اســتطاعا التوصـــل .. يكلــف الســيدين الضــابطين نفســهما عنــاء التحــري علــي الطبيعــة 

وعلـي نحـو أيسـر وأسـهل مـن المعلومـة المسـطرة .. لتلك المعلومات المذكورة عالية بمنتهي البساطة 
فكيــف !!  هــذين المحضــرين هــي اـلـزعم بــأن المجنــي علـيـه كــان يعــاكس حــدي قريـبـات المــتهم ؟؟فــي

ولـم يسـتطع التوصـل .. لهما التوصل لهذه المعلومة التي لم يقرر بها أي من الطرفين أو شـهودهما 
 .وهذا يقطع بعدم جدية هذه التحريات !! إلي معلومات أقل من ذلك صعوبة في التوصل إليها ؟؟

 : اخلامس السبب
.. تنــاقض كــال مــن الضــابطين محــرري محضــري التحريــات مــع مــا ســطراه فــي محضــريهما  

فــي حــين أورد " تأديـبـه " ففــي المحضــر قــرر كــال منهمــا أن الغــرض مــن ضــرب المجـنـي علـيـه هــو 
وهـذا .. " إلحـاق األذى بـه هذين الضـابطين فـي أقوالهمـا أن الغـرض مـن ضـرب المجنـي عليـه هـو 



 

 ٢٤٤

 .حضري التحريات سالفي الذكر التضارب يعيب م

 السبب السادس
أن .. في أقوالهما أمام النيابـة العامـة .. أقر كال من الضابطين محرري محضري التحريات  

رغــم اخــتالف مرمــي أقــوال  .. تحرياتهمــا أســفرت عــن صــحة مــا ورد بــأقوال والــد المجنــي عليــه
فـي .. فـات سـابقة علـي قطعـه ارض المذكور والسبب الذي أورده للتعدي علي نجله وهـو وجـود خال

 .حين أرجعت التحريات السبب إلي معاكسته إحدى قريبات المتهم 

  سابع السبب ال
ربما يكون ما سطرته التحريات من واقعة منسوبة للمجنـي عليـه وهـو معاكسـة أحـدي قريبـات  
.. ن أوراق الـدعوى قد يكون لهذا التصريح الوارد بالتحريات صدي في الواقعة المستورة ع.. المتهم 

إال أن مجري التحريات لم يعـتن ببيـان هـذه الواقعـة علـي النحـو المهنـي والحرفـي الـذي تفرضـه عليـه 
وكان يتعين عليه أن يقسط هـذه الواقعـة حقهـا نظـرا ألنـه فـي حـال حـدوثها مـا قـد .. واجبات وظيفته 

ن لنـــا الـــدافع الحقيقـــي وراء قـــد تبـــي.. نظـــرا ألن هـــذه الواقعـــة .. يتغيـــر بـــه وجـــه الـــرأي فـــي الـــدعوي 
وقد توضح لنا السـبب الـذي مـن أجلـه قـام المـتهم بتقييـد .. محاولة دخول المجني عليه للمسكن ليال 

وقـد تبـين لنـا .. المجني عليه لحين حضور الشرطة الستالمه نظر الرتكابه جريمـة فـي حـق المـتهم 
وأن الواقعـة لـم تحـدث علـي هـذا ..  لـه الدافع الرئيسي وراء ادعـاء المحنـي عليـه السـتدراج المتهمـين

النحو بل حدثت علي النحو الذي قرر به المتهم من مفاجأته بدخول المجنـي عليـه واقتحامـه للمنـزل 
وقـد توضـح . وقد يؤيد ذلك هول المفاجأة بالنسبة لصراخ السيدات بالمنزل واالستغاثة التي أطلقوهـا 

وقد تؤكد لنا أيضا أنه ربما هناك أمـرا خفـي .. عليه لنا أيضا اعتصام المتهم باإلبالغ ضد المجني 
لـذلك كـان حريـا علـي مجـري التحريـات أن يعتنـي ببيـان هـذه الواقعـة لمـا قـد .. أراد المتهمين إخفـاءه 

 . يكن لها من أثر إيجابي يتفق مع سياق الواقعة الحقيقة لألوراق 

 ومع ذلك يأتي الضابطني 
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 ملا كان ذلك 
ب أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن التحريــات المســطرة بــاألوراق شــابها ومــن جملــة األســبا 

عــدم الجدـيـة والقصــور الشــديد عـلـي نحــو يبطــل أي دلـيـل ـقـد يســتمد منهــا الســيما وـقـد أصــر محــرري 
وهـو مـا يبـرر .. هذين المحضرين علي إخفاء مصاردهما وهو ما يدعو للريبة فيما قررا به وسـطراه 

 .و مسند إليه طلب براءة المتهم مما ه

الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القوىل حيث قرر اnني عليـه بأنـه : خامسا 

كما مشلت تلك التقـارير إصـابات مل  .. مصاب بإصابات مل ترد بالتقارير الفنية

 .يدعيها اnني عليه 
 :آلتي أنه مصاب بافقد قرر المجني عليه في أقواله بمحضر جمع االستدالالت .. بداية  

o �B@ 
�$�E�$�L>. 
o 5אع��
�$��U�. 
o �V�U+

�@�0א�$��U�. 
o �z�U@�;�����������|��X�7א <A�E�,%'. 

.. ورد التقرير الطبي المبدئي الذي أطلـع عليـه محـرر المحضـر وأثبتـه فـي األوراق في حين 
 :بأنه مصاب باألتي 

o ج��h5� .א����z�&�i$%��א
o �V�U+

+��א�$��U��z�&�iא. 
o U��z�&�iא�6;�א��.�U
�$��. 
o �5�p

����8وא
�j��وא�$�E����. 

 ومما تقدم يتجلي ظاهرا 
في وجهه وكسـر فـي قدمـه اليسـرى وطعنـات بمطـواة أن المجني عليه قرر بوجود إصابات  

 .في حين خلي التقرير الطبي من أي من هذه اإلصابات المكذوبة  .. في أنحاء جسده

 ليس هذا فحسب 
طبي اإلصابات مستهال إياها بالزعم بأنه مصاب باشتباه مـا بعـد االرتجـاج بل أورد التقرير ال 

هـذا .. باالرتجـاج حتـى يصـاب في حين لم يزعم المجني عليه أن أي اعتداء وقع علـي رأسـه .. 

فضال عما جاء بالتقرير عن وجود كدمات بالكتفين والظهر والصدر حال كون المجني عليه ذاتـه 



 

 ٢٤٦

 .لم يقرر بذلك 

 م يضحي ظاهر ومما تقد

 مدي التضارب بني الدليلني القوىل والفني 

 مبا يسقط كال منهما األخر يف االستدالل 
 �?���ذא���+��*س�����..�������Aא�'*����*��������+:'������������ذא��*�)� ����	?�א��$'��ل�����
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  بأن ١٥حيث قرر بأعلى الصفحة رقم 
o قدمه " باستخدامه ) ؟؟؟؟؟(وأحدثها به المتهم األول .. نه مصاب في يده اليمني بأ ". 

o  باســــتخدامه ) ؟؟؟؟؟(وأحــــدثها ـبـــه المـــتهم الـثـــاني .. وأنـــه مصــــاب فـــي ـيـــده اليســــري وقدمـــه "

 " مطواة

o  فقط" بربطه وتقييده " أما المتهم الثالث فقد قام.  

  بأن ١٥ثم عاد وقرر بأسفل ذات الصفحة رقم 

� $�������V�U+
$�*���cא���B)�؟؟؟؟؟(و�����B$�BK�1א����#�א
U8$�O�p��B�3�..�������n���z�-�Xא
"�B� i.�: 

� �p��Bو���H�+
 ".���B"و�����a�1א�L2$��א���#�א6ول�$�*��cאم�..��z�-�X�Oא

� ���������H�+�
$�*���cאم��)�؟؟؟؟؟(و��������K��1א����#�א
�����������S-������n..�و���B�����X�O��p��Bא
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 قض ثاني وتضارب يعيب االتهام املاثل وهذا تنا

 السيما وأنه قد تضارب مع تقرير الطب الشرعي 

  ؟؟؟؟؟املؤرخ 

 الذي قرر باألتي 
 بمناظرة الرأس والوجه والعينين  �

وهو ما يؤكد بهتان ما قرره المجني (لم نتبين ثمة مظاهر إصابة تتزامن وتاريخ الواقعة  
 ) .عليه من وجود إصابة بوجهه

 رة الكتفين والصدر والظهر بمناظ �

وهو ما يؤكد زور ادعاء المجني عليه (لم نتبين ثمة مظاهر إصابة تتزامن وتاريخ الواقعة 
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 ).بوجود طعنات بمطواة في أنحاء جسده
 ) باإلطراف(بمناظرة مواضع اإلصابة  �

تبينا وجود جبائر من الحبس حول اليدين حتى منتصف الساعدين وجول الطرف السفلي 
كما تبينا وجود سحجات تغطيها قشور جافة .. ن من الفخذ وحتى مشطيات القدم األيم

 .متساقطة جزئيا بمقدم الركبة اليسري ولم نتبين ثمة تشوه أو تورم بالركبة 

 وانتهي إيل الرأي بأن 
إصـــاباته ـبــاألطراف العلوـيــة والســـفلي األيمـــن هـــي إصـــابات رضـــيه شـــديدة نتجـــت عـــن جســـم  

 . يوم ٢١ومدة عالجها أكثر من ..  تستقر نهائيا صلب راضي ثقيل وهي لم

وهــي مــن اإلصــابات البســيطة ..... إصــابة بالركبــة اليســري هــي إصــابة رضــية احتكاكيــة  

الغـيـر مصــحوبة بثـمـة إعاـقـة حركـيـة أو حســية وشــفيت دون تخـلـف عاـهـة عنـهـا ـفـي ـمـدة 

 . يوم ٢١عالج أقل من 

 قرر ..  ؟؟؟؟؟ويف تقريره املؤرخ 

لمجني عليه عبارة عن إصابة في سبابة اليد بأن إصابات ا 

 .اليمني ومشطيات اليد اليسري وبالركبة والساق األيمنين 
 ومما تقدم مجيعه 

يتجلـى ظـاهرا مـدي اخـتالف اإلصـابات الموصـوفة علـي لسـان المجنـي عليـه الـذي زعـم بأـنـه  
 عــــن تـلـــك ..مصــــاب بكســــور ـفـــي الـيـــد اليســــري وكســــر ـفـــي الـيـــد اليمـنـــي وكســــر ـفـــي قدمــــه اليمـنـــي 

اإلصـــابات الموصـــوفة بتـقــارير الطـــب الشـــرعي الـتــي ال تـعــدو اإلصـــابة ـفــي بـعــض األصـــابع أو ـفــي 
وهو األمر الذي يقطع بتناقض الـدليل القـولي مـع الـدليل الفنـي .. مشطيات كف اليد والركبة اليمني 

تهم ممــا هــو وهــو مــا يثيــر الشــك فــي االتهــام برمـتـه وفــي األدلــة القــائم عليهــا بمــا يســتوجب ـبـراءة المــ
 .مسند إليه 
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الدفع بشيوع االتهام وعدم قيـام مثـة دليـل علـي أن أي مـن املتهمـني هـو : سادسا 

حمدث إصابة اnني عليه السيما وقد ثبت أن كثـري مـن النـاس واجلـريان قـد 

اشرتكوا يف ضرب اnني عليه ملا ارتكبه من اقتحام مسكن املتهمني وحماولتـه 

 .قة انتهاك حرمته والسر
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 .؟؟؟؟؟ / المتهم الثالث  -
 ) .زوجة شقيق المتهم(؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ / السيدة  -

 ) .شيخ الخفر (؟؟؟؟؟ / السيد  -

 ) .جار المتهمين (؟؟؟؟؟ / السيد  -

  .)سائق سيارة اإلسعاف(؟؟؟؟؟ / السيد  -

 ) .المسعف(؟؟؟؟؟ / السيد  -

 يتضح أنهم أمجعوا علي أن 
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 وهو األمر الذي يؤكد
الماـثـل وعــدم االســتطاعة عـلـي وجــه الجــزم واليـقـين وتحدـيـد شــخص مــن أحــدث شــيوع االتهــام  

 .كل إصابة بالمجني عليه وبأي شيء أحدثها 

 السيما وأن التقرير الوارد علي لسان اnني عليه والوارد سلفا 
 – كمـا أوضـحنا سـلفا –ال يواكب الحقيقة والواقع السيما وقد تناقض المجني عليه مـع نفسـه  

 .اإلصابات وشخص محدثها في تحديد 

 وهو ما يؤكد 
 .صحة الدفع الراهن بشيوع االتهام علي نحو يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه  

 
 



 

 ٢٤٩

شـاهد (بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال سـائق سـيارة اإلسـعاف واملسـعف : سابعا 

 لثبوت أنهمـا مل حيضـرا واقعـة التعـدي ومل يقـرر أي) اإلثبات الثالث والرابع

.. منهما بتحديد القائم بالتعدي علي اnني عليه بالضـرب وإحـداث إصـابته 

فضال عن أن الشك حييط بأقواهلما لثبوت حضـور وكيـل اnنـي عليـه معهمـا 

 ) .القانونند من بال س(إبان التحقيق معهما 
بعــدم مشــاهدتهما أو .. قراء أقــوال هــذين الشــاهدين يتضــح وبجــالء أنهمــا أقــرا صــراحة باســت

 .ٕلمهما بشخص القائم باالعتداء علي المجني عليه واحداث إصابته ع

 وهو ما يقطع بعدم جواز االستدالل بأقوال هذين الشاهدين

 علي نسبة االتهام املاثل ألي من املتهمني 
إجــراء باطــل .. بـمـا يؤـكـد أن إـيـراد النياـبـة العاـمـة ألـقـوال هــذين الشــاهدين ضــمن أدـلـة الثـبـوت 

 .أسفرت عنه يخالف األوراق وما 

 السيما وأن هذين الشاهدين
وهــو مــا يجعلهمــا بمثاـبـة  .. ـقـد نفـيـا تماـمـا مشــاهدتهما ألي أســلحة بيضــاء بمـكـان الواقـعـة

 .شاهدي نفي لمزاعم وأباطيل المجني عليه ووالده 

 أضف إيل ذلك 
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 وهو األمر الذي يؤكد بطالن 
أي دليل قد يكون مستمد من أقوال هذين الشاهدين بما يجدر معه إطراحهما من ضمن أدلـة  
 .الثبوت 
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 وروده علـي خـالفعي األخـري لـبطالن الدليل املستمد من تقرير الطبي الشر: ثامنا 

 واإلشـارة إليـه بتقريـر الطـب ؟؟؟؟؟تقرير مركز الندي للعالج الطبيعي املـؤرخ 

وهـو مـا أكـده التقريـر التكميلـي الصـادر مـن الشرعي علي خـالف حمتـواه 

 مصلحة الطب الشرعي والذي مت عرض اnني عليه بقرار من هيئة احملكمة 

 بداية 
قــد أوصــي .. بيــب الشــرعي حينمــا تــم عــرض المجنــي عليــه أمامــه فالثابــت بــاألوراق أن الط 

بخضــوع المــذكور للعــالج الطبيعــي لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر بــدءا مــن ؟؟؟؟؟ وهــو مــا يؤكــد أن 
المجنـي علـيـه إذا ـكـان حريصـا عـلـي شــفائه لتوجـه إـلـي الـعـالج الطبيعـي وـلـو ـمـرة واحـدة ـفـي األســبوع 

 .ال تقل عن أربعة وعشرون جلسة خالل هذه الشهور وهو ما كان سيجعله يتلقي جلسات عالج 

 ؟؟؟؟؟هذا ويف تقرير الطب الشرعي املؤرخ 
طلــب الطبيــب الشــرعي موافاتــه بتقريــر مــن طبيــب العــالج الطبيعــي المتــابع والمعــالج لحالــة  

يوضــح تحدـيـد الحاـلـة الحركـيـة الحالـيـة .. بمركــز الـنـدي للعــالج الطبيعــي ) ؟؟؟؟؟ / د(المجـنـي علـيـه 
 .ابه اليد اليمني وأصابع وقبضة اليد اليسري وحركة ثني الركبة لسب

 ؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 
 ..تقريره بما يفيد أن المجني عليه المذكور  .. ؟؟؟؟؟/ حرر السيد الدكتور  

ولـم .......... خضع لجلسـات عـالج طبيعـي علـي أصـابع "  

واحـد خضـع يتم الشفاء حتى تاريخه ، وكانـت مـدة الجلسـات شـهر 

 )". جلسة١٢(يه إلي عدد ف
 ورغم ذلك فقد مت إثبات 

مـــا يخـــالف ذـلــك بتقرـيــر الطـــب الشـــرعي النهـــائي المـــؤرخ ؟؟؟؟؟ وذـلــك بغـيــة نـفــي أي إهمـــال 
ينسب للمجني عليه يكون من شأنه قطـع عالقـة السـببية بـين اإلصـابة واآلثـار المترتبـة عليهـا نتيجـة 

 .ل ستة أشهر من تقريره النهائي عدم االلتزام بالعالج حسبما طلب الطب الشرعي قب

 األخري وهو ما يبطل أي دليل قد يستمد من ذلك التقرير 

 أضف إيل ما تقدم مجيعه 
 ـبـأن المجـنـي علـيـه ـلـم ـيـتم ـشـفائه حـتـى ؟؟؟؟؟ أـنـه ـقـرر صــراحة/ ـفـإن الثاـبـت ـمـن تقرـيـر د  
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عليهـا متغيـرات أي أن حالته لم تستقر بشـكل نهـائي بعـد وقـد يحـدث  .. ؟؟؟؟؟تاريخ التقرير في 

 .مع االنتظام في العالج تقلل من نسبة العاهة 

 هو ما يؤكد أن تقرير الطب الشرعي األخري 
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 يقني وقد تأكد صحة هذا الدفاع وب
من تقرير الطب الشرعي التكميلي الصادر بناء علي تكليف المحكمة المـوقرة بإعـادة عـرض  

 .المجني عليه لفحص حالته 

 وقد أورد هذا التقرير نتيجة قطعية مفادها 
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 ة ومفاد هذه النتيج

 ثبوت أمرين 

ـفــإن ) عـلــي الـفــرض الجـــدلي والجـــدل غـيــر الحقيـقــة(أـنــه بـفــرض صـــحة مـــا نســـب للمتهمـــين : األول 
لم تكن نتيجـة مباشـرة لفعـل ) وهي ليست عاهة مستديمة(اإلصابة التي حاقت بالمجني عليه 

بــل انقطعــت عالقــة الســببية بينهمــا لتقــاعس المجنــي عليــه عــن متابعــة العــالج .. المتهمــين 
وبالـتــالي تـكــون محكـمــة الجــنح هـــي المختصـــة بنظـــر القضـــية الماثـلــة ال .. تــزام الجلســـات وال

 ) النعدام تخلف العاهة المستديمة لدي المجني عليه(محكمة الجنايات 

أنه قـد ثبـت كـذب المجنـي عليـه وتالعبـه فـي نتـائج التقريـر المسـلم منـه لمصـلحة الطـب  : والثاني
 كـل ـمـا جـاء علـي لسـانه بـاألوراق ، يؤكـد تعمـده الكـيـد الشـرعي بمـا يؤكـد عـدم مصـداقيته فـي

 .بالمتهمين ومحاولة تلفيق االتهام للمتهمين بغير وجه حق 

 وبذلك يتأكد 
أن ما نسب للمتهمين في القضـية الماثلـة لـيس إال أكاذيـب وافتـراءات لـم يقـم عليهـا دليـل مـن  



 

 ٢٥٢

 .األوراق 

 ملا كان ذلك 
يتجـلـي ظــاهرا وبحــق وضــوح انقطــاع صــلة المــتهم الماثــل ومــن جملــة مــا تقــدم وبالبـنـاء عليــه  

فضــال عــن عــدم وجــود ثمــة دالـئـل عـلـي ارتكاـبـه إـيـاه أو .. بـهـذا االتهــام وـتـوافر حــق اـلـدفاع الشــرعي 
 .وهو األمر الذي يقطع ببراءته مما هو مسند إليه .. إحداثه إلصابة المجني عليه 

 ناء عليه ب

 ة احلكم يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقر
 : أصليا 

 .ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 
 وكيل المتهم 

 
   المحامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


