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�א	�و�����وع

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 


	��א��و�����"����
אل�א������������ز������א�������"�א�!� ������א
��#
#�$��%�.�"�

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 
��%�������$א	و�

.. ومتناقضـــة مـــن مـــزاعم متضـــاربة الماثـــل فيمـــا ورد بـــاألوراق تـــتلخص واقعـــات االتهـــام 

 امتحاـنــات الثانوـيــة العامـــة ةمحـــرر بمعرفـــة رـئــيس لجـنــ" محضـــر حـــرز  " ةاســـتهلت بورـقــة مســـما

مقــررا بحضــور المــتهم إلــي مقــر ..  التعليميــة ؟؟؟؟؟بــإدارة ) ١٢رقــم ( ؟؟؟؟؟بمدرســة " المنعقــدة 

أن ) عضــو األمــن باللجـنـة (؟؟؟؟؟/ ، وعـنـدما طـلـب مـنـه الـمـدعو صــباحا ٩,١٥ة ـفـي تـمـام اللجـنـ

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 ..  ؟؟؟؟؟/ بمعرفة النقيب  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

فاف به مـادة بيضـاء وسـرنجة بهـا سقط من جيبه كيس ش" .. الهاتف المحمول "إخراجمنه 

 .للقسم ) المبلغ والمتهم(ومن ثم تم اصطحاب الطرفين .. ثار دماء آ
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 )ظهرا(مت حترير حمضر بذات التاريخ الساعة الواحدة مساءا 

�؟؟؟؟؟��/;��� א��:8�1��9�#אل�א���7
�������)� �5)�4א���3)���������0�1�����2(؟؟؟؟؟/�,��+*�א�(�)'���
)���
 �א����%��0)�؟؟؟؟؟;��"�א���@?������<�#=��9��1:�9��#;��1>
ل�א��AB� ���$٩,١٥א�7���1*�و����G��H�


���א���������"�و�8�1��9�#א�M�N�..����"�7�9אن��אو��L�9#ن������*���7م������)�;�:�Iא(���"�א�

�+��م���IOא�%��
 : ملحوظة     

��د-�א	'����+�א	�ذ-�,��+�*��وאل�!�ذא�א	 ��!د���������..�������'��دמ�������'�&


�����4ط	��+����ن�א	���'2מ���01�אج�!�'.����א	�#���ول����..�������������'��،

و!ذא��7�د�*ن����..�و'����*0�-��ز,מ�*���ط	+�����01�אج�א	
ط������������

�.;���':�������א	#������'�9د�8א	�ذو��

 واسرتسل بإخراج املتهم للبطاقة

ثـار دمـاء آبهـا كـيس بالسـتيك شـفاف وكـذا سـرنجة  " بنطاله" سقط من جيـب وأثناء ذلك �

 :ث أمام كال من وزعم بأن ذلك حد" عالج " قرر بأنها وبسؤاله عن ذلك .. 

�. 5)�4א�QR(*�����؟؟؟؟؟/��א�1)��−

��;"�א�QR(*�����؟؟؟؟؟/��א�1)��−A7.�

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 

 بط أشار إيل حتريزها يف مظروفني إال أن الضا

 األول حيوي املادة الشبيهة جبوهر اهلريوين 

 !!السرجنة حيوى والثاني 

���Sو�7'�ذ��..����������������?��N���0%ن�א���:���U�)(GN�Vא�()��*�א���;*�א���R7و אق���7�Yض�א
�"�2 
Z�"�4(ل�"�و��[)��..�"�\(م�;_�א���0%^[���2�����%#א���3�`� 
A�7�0م����و 


 �وא���#
ن�����a�R��*=��!�..��;�b��%��9�RH��c#:+�2�
GA����0%א���U%��0وאd�..�
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�e;א���2��و�f �!אد�א�
�و$���Yא�hc�aل�א�������L�\(�3��..�و�
زن�א�
�7אل�א	�د,و�
��א	���
���..�؟؟؟؟؟/�و����#'
�..�����

���9�#:��f�;ول��*���0�dא�j�aka;��� א���@א���A3,�i ��$���;�2א���������"�؟؟؟؟؟"��l..א����L8;
�"�و�)]
��"�R7���ن�א���L�0%ن����;�Mن�

 ملحوظة ����
�7אل�א	 �!د�א	;��������
و�ود�8#�ل�א	وא���9	�מ��)�א	�ز,وמ�(؟؟؟؟؟/�

..�������ن�
�9د�*و����+�
�4��,دמ�א'�زאن�א	��'2מ�,	���א@ط�?ق����������������

�'�מ���7א	2מ�وא	'#���ق���29מ�����������ن���	מ��ز,מ�
ذ	��*���������

���.	מ�'دع�
ذ	��א	'#���

رغـم  ..  "شـورت"وقرر بـأن المـتهم كـان يرتـدي .. استفاق الماثل لنفسـه .. وعقب ما تقدم 

 !.؟" بنطال " نه كان يرتدي أأنه سبق وقرر حال ضبطه للمتهم 
��א	���
��א	����9..�!ذא�����#'
�7אل�א	�'2מ�
�����..�و

 �������9(�^�9�
;�
	��;�*+�L� �c#O��..�����������*�)m����^���A��9�#:��>��nא���;����؟؟؟؟؟و��I:..��UG�l#و
���f���l;�*)QRل��;"�א�
<1;�eل�..��)(�9و��hLo�i
RI��0دd؟؟؟؟؟�..���*��lא���Q(ج���I�0d

�i �q�#א���9..�(R7�rGא���Yو.�

 قام بتفتيشه ومل يعثر معه علي شيء  ؟؟؟؟؟ وقرر بأن مسئول األمن ب

������������������n�\G�1��s�9�#و אق�و������i�[�1N�Y���;�*Rt��=#و� �c#O��0%א���S1bو���9[G
%��l;�2��$وא*��	���.��و�

 قررت النيابة إخالء سبيل املتهم .. وبناء علي ما تقدم 

�؟؟؟؟؟/ كما طلبت التحريات واستدعاء النقيب 
تقريـر المعمـل ..  صـباحا ورد إلـي النيابـة العامـة ١١,٤٥ السـاعة ؟؟؟؟؟وبتـاريخ .. هذا �

 الكيماوي الذي انتهي إلي 

31
ق���)����vא���u��4(L�9RIز�;�qو<��� −١;�?
w�>�=Z�S(�a

ن��Rא��..�����?
w��,�4(cאم���٢,٢وزن�א����)ن���)dא�ون���l7אم�و�


��R7�y��א��و���"�א���� ج�����)��Q(�)��aאم���wق�
�U��Gdא�3��1



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

 

 

5 

�.���mول�א�ول����#
ن�א�!� א�2
��������*�a�zאM�������kh(�)�a�*�dud(��٣�0�a٣ز�;�qو<���אR;�L�*{�a�9RI*�א

'�c;�(�����9hQ�� �$�j5�a��%�٢0a٣)����)dא������l7�"�;ن�f�����'��c;�kh(�)�a�
 .و���א���I�j5�1)��;"�א�
אد�א�� �*�{�ول�$�#
ن�א�!� א�2

�7א	������..��*��מ�א	���
��א	����9؟؟؟؟؟/��;ل�א	���+� ؟؟؟؟؟ و
'���A..�!ذא�
�و

���� 
�..�؟؟؟؟؟��[#�����ل�^�����;� ��a*�..��������9��# �~�א�
א$���*�RcN�Y)=���9;��"�א���1)��א���:;
���

����������2..�؟؟؟؟؟/�����R*�א��7GA�9א��%�0وא�h(R1N�Yو�jא������Y�j�=و����..�����R7א���;

�.�ن�دو �i$��א��N��;��R7����$م�
A���'
�و
�	'#��ق�����9�����..�؟؟؟؟؟/��#���א	�د,و��؟؟؟؟؟�و

.. وكــان مقــرر لبــدء االمتحــان التاســعة صــباحا  .. ؟؟؟؟؟بأنــه كــان معينــا أمــين بلجنــة �

فقـام بـإخراج البطاقـة .. وبسـؤاله عـن تحقيـق الشخصـية .. باحا  ص٩,١٥وحضر 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

 .سم الشرطة واصطحبت المتهم ثم حضرت قوة من ق..  لتأمينها ؟؟؟؟؟
A���'
�א�����..�؟؟؟؟؟/�#���א	���+�..�����Cא��٦א	��,���؟؟؟؟؟و

إلـي ذات مـا جـاء بأنه أجري تحريـات بمفـردة باالسـتعانة بمصـادرة السـرية والتـي توصـلت 

وقـد اسـتدل علـي ذلـك .. زاعما بأن المتهم يحوز هـذه المـادة بقصـد التعـاطي .. بمحضر الضبط 

 !. المزعومة ؟من تحرياته

 وبناء علي مجلة ما تقدم.. هذا 

..�و��R7��א�������N���%N�"��;�0א�و אق�وMQ7	�����2���Gd^�"��7א[N%���م�א���j��G$�j��dא������0% 
�������������0�وא#��אم�و�
د��*�د�)3H��R7�j*�;��و د��%���;�"�;�Mא�07و���)���hR��UG�1#�j%0،�و���

�����������i@	���*;א�@?������7)���2א�()��*�א�����nא
�7"��א�
א$��*�و^;L��1%������א���
 �א�����lوא�
�Rt�\(��*�����������������9�RL�S�@������cN�s�9א���%�0،�و���S�1b��;��..��������2��;�%N�0%א��hR��U�%�و�j��

���������%(R7�j(و[�د���)a�]و אق�و������א�..��������f�����;�f 
�H�j�dم�א����%Nu��j�����;�9RL@א�	و
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1]�����و אق������;�
	�����;�b�..�����������fzא����z��Aא���
��f و�A����4R1��?@א���;�א���%��0و	
�א
�9(�^��)1;�
�:و	
�א�;��א�@?�#��u(�=N�9#�(G��>�lو�u(H:N��د+�7(��א������..����	

�عد������א	


دא��� ..� ���*� ��د �א	�و��� �א	��ض ��#�� �*ن �	1� �א@ ��� ��,د��'�د�

����!Eא��:	�
7�س��G1,	��א	�زמ�..�*Fو	���'�G���$���	מ�א�#Eو!��*ن�א

وמ�,	�����!و��#ل� ��*و�و	�د�'��0ن�،�و�ن�;מ�وא	���ن�،�و���Gوز�*ن�'�

1��#���د�א	'���2		�'2מ�Fو�وع�����	א���#���.��*ن�'' ����I�

��Cא�
	�
� �	����'��	� �ذ	��*�.. د0ل�א	��
�������ن� 4ن�א	 ��*ن��

���א	;
و �Eد	� �'ط�$ن G� �2	9��� ��
� ���א	�# �و�دא���2و�دאن ��ط�$ن Gو

E�
����א	و��$%�א	'��א	وא�&��ن�و	9ل�*����ن�..�و�אق�	F#�����'מ��#�و	���

�א	� �א	�$�2 �	,� �2��9
� �و ���� 
�ن�� �و��� ��2
#ق'��
� �א	وא��9 *ن

�א	وא���9وא	���و��� ����د��	��د!� ..�-�0*� �*ن�		وא�F��9و�� 7د�� ��


��و��
ط�א	وא���9�
� �!د�א@; �2����J��א	Fو���א	'��#�ول�*ن��� و�د�..

�א	 ��� �א	د��ع �*و�� ��,	��'9دد �2���

� K� �� �وא	'� �א	��;	� وא��9

 :א	�#و�א	'�	��

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 

 .إن مجلة ما قام به من إجراءات يكون باطل وال يعتد به ف

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة .. بداية 

��������_��tو����%(GcN�;א�05و���m��7����3"�אG�����5���Aא����G��Aא�� 

م�;��:;����
�y
�.א[��a[[�2א�MRN�Vم���3�R)\���א��7

 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض بأن 
أن ـمـأمورو الضــبط القضــائي مــن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة  ٢١مـقـرر بمقتضــي الـمـادة ال�

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 
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الحريـة " الطبيعيـة لإلنسـان بمـا نـص عليـه مـن أن باعتبارها أقدس الحقـوق ريـات الدستور هذه الح

 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 

 بدون أمر قضائي فإن ما وقع علي الطاعن هو قـبض لـيس لـه مـا الضبطية القضائية وقد أجراه

 .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

١− ��	
�.��z�A7א�()��*�א���;*�و;��و#

�2uG�1#وא��7�1ون� −٢cوא���	و�;(���*�lط�א��Gn. 
٣− �*�lא����#�z�a� . 
٤− �zא�=�א�~��l;د�وuGא��~��l;و��hא��. 
٥− �*(;
cא�����*�א��Sc1א��zuLوو� �q#. 

و	�د��-�*�ن�א	�#��"���و�.' ���F	#��א	'.'�ش�א	�9מ�
وزא���א	دא0	���*ن��7دوא�

�.$�����دא$���א2F�F'0מ�אE,��ل�א	'����وמ�
�4���2و��א	�
ط�א	���

 ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية  - ب

 .........;���و�و�Gnط�א�����Gא���;*� −


ن� −Q13*�א�R�;ط��Gn. 
− ��������i@��	ط��G�n�2وu�Hא
*�א��Sc�1א�������*�وא�(���jوא���l��*�;א����f دאoو�א����;

�f دאoא. 
− #�Q	س��aط���Gn��5و�$*�*�lא��. 

�وزא  −l�=;�*��(1א��f. 

و��وز�
��א���ن�وز���א	9دل�
�G'.��ق���%�א	�وز���א	��0'ص�'0و��ل�
�9ض�א	��و".�ن����������


��1	��א	��א$מ�א	'��'�%����دوא$���א2�F�F'0מ�و'�ون������������������	�
F.����4و�-�א	�
ط�א	���$��


4,��ل�و"�$.2מ����	9'�.�
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 �4ن�'0و��ل��������������O��0Eא���و'9'
��א	�Fوص�א	وא�د�����א	�وא��ن�وא	��א��מ�وא	���א�א


������א�א����Fد�����ن�وز����א	�9دل�������������������;�

9ض�א	�و".�ن�א�F'0ص���4و�-�א	��
ط�א	����$��


�G'.�ق��%�א	وز���א	�0'ص�.�

 ملا كان ذلك

������*(#
#=*�א�G)��ن��R7���و אق�אN]%��م�א������A���j�dن��������������و��Rt�\(G[*�א�=�	)�0א���#
������������f אد���
;�";�9Nز
Bن��L�9#ل�������;��Gnא��%�0و��GA��05א���)�S�@א�=�ض����_;�..�(

�����7���";�

ل�א�;�"���"א�@?��R7�\R��#=��9�1:#����������9..�؟؟؟؟؟/�	<�1;�"��������n�`�������?���
�*���lل���)�����2א�()����*�א���;��*�..�א�u��I�"��;����A���0��d�..؟؟؟؟؟��#�������9د��������1ن�����9�
�0(q)N؟؟؟؟؟���L��4(��.�

 فهو ال ميلك صفة الضبطية القضائية ومن ثم 

 علي التأكد من حسن سري عملية االمتحانات كما أن دوره يقتصر 

 وحتديدا القيام باملهام اآلتية دون غريها 

=����2א���\�،�و�
د�;�� �;�5�� .١�*;uaو�*��=L�";��L:א��
 .دא�05و�a]���H!�א;�9����[���2و�����\�

٢. ��a�z�)d��*)QR����e���)א��*(�!Z�";�\�3؟؟؟؟؟�א����(;
�. 

א�����+��אد����� .٣N�";��L:א�������������"�;�*�)QRא��e;:����*�aא��א�*��Z�

�����������i@	� 
Aو��7م�����I:N�*������*)QR5)�4א� � �[I^א�� ج�و
�*aא��א. 


א��א��z��������)7�*��)QRز;��"�������� .٤�����_��(tق�u����و���7م��؟؟؟؟؟^
�������������������a�z��)d����%);و�א���وج���*�)QRل��?�+�د�^����א�
I�����h1א�

 .�^[��������;"� 5)�4א�QR(*�؟؟؟؟؟
�א�)��iو��(3*�א���L:�R��*)QR;�"�������;�אو;*�א��و �R7��دو א���2 .٥

����������������������R7��7��1N�S�9ذ�����Z���;و���'��Lא��2و��L@�;�?��"�;��	
RI
�i@	�";��%��9#�0;����و(R1Nو�،�f�h�1;�*=�9א������(Rh7 
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 א�+�*)QR5)�4א� ���^�j5�a
 .א�

ل�،�و;(��_��� .٦��hن�א�
��=(Rא���fM��%�����3[��H������9م�א��(G)א��

(�����QR����e(��*��א���a!�א;%��دא�j��Iא�QR(��*�;��"�א�]�����uو�א����

و�j��h7)�وذ�������������אم�א�������א����و�����(

������jIن�א�=�7)��*�;�"�א����א��QRא��_��(hmو�*�)QRא��������j�;�L���1;

$ua�";��L:�R��>�L�U;*�א�دوא ����u[ل�א�
Iد�jG$. 

٧. ����������U�$و�*�R(�*R<�a�+�3%���و������f�Q��e;:N�������%h(R�1N+���א
 .;"�א��א$q�u;���^�eG*�א��QRن�

 .����eI#%�5)��دא�jIא��QRن�א��(G)����9م�א .٨
٩. �i�(%�0^���دو א�2א���	ذ�z�)d���u[א��*����;. 

������Gوز�*ن��������� '	����!��������2מ�����$و	��א���Eن������א�'#�������א	;��و�����א	������9وא	'���

�.�'0طو!��*و��'��وزو!��*و��#�1מ�*�.�2מ������	�س��ن�א2F�F'0מ�

 فإذا ما مت اكتشاف جرمية أو الشك يف ذلك 
ر األمن أن يبلغ رئيس اللجنة الذي يجب عليه إبالغ قوة فإنه علي عنص

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


א����������9..�$��$��م�,!��=�*����N���;�*�Rtم�������������$��j%��aא���������0%)�����9�#א�"�;�'�R�9�#:

ل�א��ص���9و�7م�א���
<��m���^�9(*�א[;��3ن�hא���Nאج�א���I^.�

 وتناسي هذا الشاهد بأنه لديه عصا الكرتونية 

 من شأنها اكتشاف ما إن كان املتهم لديه هاتف حممول 

 أو أي أجهزة الكرتونية أخري من عدمه

����0d�";א��������������..�و��(��=N�*و���`����^�*���B�4(���
%+���������jI�9¡��ج�;������א�R����0و�%�
��9�
(��..��������������������9�(�^�*hR�1א��*�(#وkc�]�1:�*�א������א;��L@�N���h)(��9#��";�Sذ���R7و�)��4دل�
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�:��L�9�#ن���..�+����7د�وزuI�";�07ل���)���2א�()��*�א���;�*��..�[�a!�א;%����	@א�א���ض��
�*)QR��9��I1(����9^د�������*(�!lאج���)\�א��I^�0%א���";�'R[�.�

 ا التضارب يؤكد بأن لصحة الواقعة صورة أخري وهذ

 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 

ول أي فرد إلي اللجنة أبواب اللجنة عند بدء زمن االمتحان وعدم السماح بدخ

 . أو الخروج منها

 وهذا يؤكد وجود خمالفة أخري يف اإلجراءات 

  ؟؟؟؟؟/ املتخذة مبعرفة الشاهد املذكور 
�����+��9	���א	.��ض�א	��د	������(
ل�*���*�#מ��.��������	�س��ن�א����������F�F'0..�	�س�!ذא��#

����ط�����ن�����+�א	���'2מ���
��F'��#��Fو���א	وא�����9و*ن�א	����
وط��(
���
ط�'	��������د�����מ�

;מ����&�		��'2מ�
�4دא�Cא�G'#��ن�;�מ�א'�0ذ�א@���אCא��א	'�	������������..�א	��
وط���وא	'#."�,	����2

�.	ذ	��

 وهذا جيزم مبخالفة املذكور للقانون والتعليمات 

 واالختصاصات املنوطة به 

R7)��9ن���
م�+
 א��u�Oغ� 5)�4א�QR(*�א��@?���Lن����1
�'��L��(���'���������������9�(R7ن����
������*�lغ�א�u�^א� 

ز�fא���������������0%+�B���;��G�A����%ط��
و�R7��+��ض��#%������..��
م���و 	��א�(�

�9�دא�zא[;�����3ن����H�+�0%�2..�� אد�2;���(��א������
G���Aא������R7�£=3ن�א�����O���+)ض�����=�
*�����3�Hא�G�A])*�א����L�����������*(5��Aن���'��ن������)�و�
د	���lل�א����و�ن��..��0,��+�*� ���;�

�9Nز
����jqNو� 
L@א���	�lא��*+��,��GAN�..ن�ذ�O+ن�
�.�S¡����א���#

  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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�؟؟؟؟؟/��Lن��'�R7��א���7
�����#��א�@���A����L#����9و;"�uIل�����Hא�(¤�����..�	@א���
�..����������������������u��+�"����א
�ن���
م�+
 א���u�Oغ�א�()���*�א���;�*��و������;�:;
 ?�א���G�Aא��5��A��א��

������������������*�R(R$� ���;��?
�a�0%)�(�9و��)(��j��=��]�"�@وא���،�*�a م�א���;��..����*[R�a�'و�ن���������;�
������2�
GAא���GAم��

ز�fא�������0%(;:;
 ?�א���GAو���B�U�#�L���%#م��
7Mא��(����9�#O+�9�1=)


ن�$�������Iא����#
ن�������c��..�����������������*R�Hوא#�]��ع���G�A@א�א��	ن�u�[��f و��A����9�(R7�'�Nk�����
9(�^��)1;�
	����9Nzא����L8��?@א���;�
��2،�و	
�אGA����0%א��.�

حـال  باسـتيقاف املـتهم ؟؟؟؟؟/ وترتيبا علي عـدم اختصـاص املـدعو: الوجه الثاني 

ما يف جيوبـه بغـري سـبب أو مقتضـي ، دخوله لالمتحان وإجباره علي إخراج 

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 

 الضبط املزعوم أنه قائم علي التلبس ذلك أن القاعدة أنه ال تلبس مع اإلكراه 

 قرر فإن امل.. بداية 
�!�و�,��ل�*و�'1�K��F�אد-�،�وא@��א�9��8دמ�!�ذ�������8–��F4ل�,��מ���–*ن�א	'0	����

ن�א	#د��P,ن�'0	��א	����9א	�F#�&����و����1ذא�'�מ��������G،�و�ن�;מ��א@�אد

�א�8@���
و!��و�������7��د���������
��'.����C#�	����א	'	��
س�	��ون����..�א	'0	����

1)�
.�ض�و�ود8(א	'0	��,ن�א	��د��*و�א	 ��Cא	��
وط����א0'�8	���'#.�

 وحيث أن الثابت .. هذا 

�����R!א���fא�@?����م�^ אد�iא�Loن�א��..���?
�)�;�iא��L^د?�،��و��;�iא�L^ن�
cن�����;^
�������������
�)7�¤!�lא��"�;�z��lאع�א�M�#����?א��د�iא�Loو���3\�א�،f����?
�،�و����3\�א��Loא�iא��(�

��7�9��0%[��N�",��9و��� �n�?������9\��و�^��ق��(R7�rG�����¤!lא�����%�����*��(dو�*�$u
�..�����������������R7��h%);�uL��dو��،�iא�Lo7��א
#�e��z�Aم�א���c���]ن�و
	@א�وN�s=�ق�#�
ص�א���#

��R!א���f�7אم�^ אد^.�

 ومن أحكام النقض املوقرة يف هذا الشأن أنه 
� '�ط�����א	'0	���א	�ذ-���
����,	��������מ�#�	���א	'	�
س�
�	�������*ن��������������������

،���Iذא���ن�و	��د���1�א��J�C��������وא0'����������א,�ون��د�و�%�,�ن�1�אد��وطو���
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��	��;*�G�?ط�
�.� �وع��Iن�א	د	�ل�א	��'�د������ون�

 )١٧٥ ص ٢٢ ق ١٧ س ٢١/٥/١٩٦٦النقض أحكام (

 كما قضي بأن 
ـوال   ـي تشــككه ـفـي صــحة أـق ـالبراءة عـل ـام قضــاءه ـب ـد أـق وحـيـث أن الحكــم المطعــون فـيـه ـق

 المحكمـة بعـد استعراضـها لظـروف وحيـث أن"  وذلـك بقولـه – مأمور الضبط القضـائي –الشاهد 

ة ذلــك عــدم آيــالــدعوى ووقائعهــا ال تطمــئن إلــي االتهــام القــائم فيهــا بــل ويســاورها الشــك فيــه 

معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المـتهم بلفافـة علـي األرض أمـام ضـابط الواقعـة ثـم 

 ، كمـا وأنـه مـن جهـة أخـري فـإن اللوذ بالفرار بعد ذلك وكأنه يقول له هاك دليـل إدانتـي فاضـبطه

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 

 .أم كانت في إحدى يديه وهو الذي أبصر اإللقاء 

 )٤/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٩٥٤م الطعن رق(

 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 شـاهد اإلثبـاتعلي تشككه في أقـوال أقام قضاء ببراءة المطعون ضده 

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

ورده تأييـدا لزعمـه ذلـك بأنـه ال يسـتقيم فـي ويساور وجدانها الشك فيمـا أمأمور الضبط القضائي 

 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

مـع طبـائع األمـور وغريـزة الحـرص والتـوقي ،  ومناديـا إلـي ضـبطه وهـو مـا يتجـافى يديه معلنـا عنـه

 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 

دم التعويـل علـي شـهادة مـن قـام بهـا طراحهـا وعـإيصادفها الواقع وتتنـاقض مـع الحقيقـة فيتعـين 

واالعتداد بإنكار المتهم ومـا أبـداه مـن دفـاع تـراه المحكمـة أولـي باالعتبـار عمـا عـداه ، لمـا كـان 
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ذلك فتضحي األوراق خلوا من دليل علي نسبة المخدر المضبوط للمتهم تغدو الواقعـة غيـر ثابتـة 

 .في حقه ويكون حتما القضاء ببراءته 

 )١٤/٣/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٣٩٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���*(5�Aل�א��
H�#=*�א�G)�ن��R7��وא�2���$אN]%��م�א��������j�dو��Rt�\(G[*�א�=�	)�0وא
�..��

 �א���I:�;�0%א��AG_�د5�$\��7"�א[;���3ن�وRN%=�����������9؟؟؟؟؟/������Aن�א��7A��j��aא�


ل��دא�zא;�������9#�3I7*�א���a�
����hL)�א¦�;���א���#
��*�א���;�*����������א���#
�*�א���;�*�،�و;����د �������(�
����9��;�7�"��;�9����Iل���7"�^د
<��1hL�0%א��������R7�9�[R��a� 
L@א����j����aوאد��7���(=�9��1..�א


 ?�א���GAא��5�A�(א���Iص�;:;�(�*R���U§�]�9و��U1(���	�9..����وRL�Sوذ��

اســتخدمه الـمـذكور ـفـي إـكـراه الـمـتهم عـلـي التخـلـي عـمـا ـفـي  

عنـوي سـقطت المضـبوطات وتحت وطأه هـذا اإلكـراه الم.. جيوبه 

 ) بفرض وجودها في األساس(المزعوم ضبطها مع المتهم 
������������2�
G�Aא��7�0%"�א���R�)��=��ض�و��
د�iو�����9�3�H(و	
�א�;��א�@?��Mم��:ن�

����������9(R7س� 
;�?
)�;�iא�L^��(אد���وو� ^�]��(R�و	�
�;�������A�����L8א#�=���L�..��������������*�����*���zن�
����4GRא���#��..�;"���[�2א���'�

ن�א��!�R��א��@?���9�(R7�¨G�)א�����������������4G�R^ذ���1�cن��ن��
�..


א7)*�;"�א����������0%��������������2..��R)��^ אد���و�
G�Aא��_��N�s���(����;�b���=�)��Sو�ن�ذ�����;�
)����H
;"�א���0%^[� ��9)7��hو����^�Lא	��I^���R7���A��;�����9אج�������������(=�ض�3H*�	@א�א�


ل���������hא���Nאج�א���I^�'R�07M��9G(�����;�"��f �N�"��07Mو������*(��!lא��*�$�[Gאج�א��I^
"���?�I��f �N�"����������
7��hR��\�w�]�eא������אج�;�������������؟؟؟؟؟/�^ذ���9#��I^���R7�'���[א�� ��G�^�

���9G(����..������*(#وkc%��ز��������������..�^ذ�����7�9����9#א��ل��و�
�h`�?��j�©�"�7���lcNא�]���'�
�����9;�7�";��I�..�����9G(�����;אج��Io*�^ذن��א����h+�..���R7���lL�9#�� 
L@���0ع�א�R+��


ل������h`�9����9#��eG�+�0%����������9�$!!�א��
;�u��1;�f�Z�G;�S�9ذ�);�'R�9#:���$��j�)��]�?@א�
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Sل�����9ذ���
و;�u����1א�����*�א�(=��1)*�א��0%���hR��*<(��1א������n[;����3ن�א���#
���*�א���;��*���)�¡��
�.;�:�Iא�

 ومن ثم 
ـمـع يتجـلـى ـظـاهرا أن اـلـبطالن ـقـد ـطـوق إـجـراءات ضــبط الـمـادة المـخـدرة المزـعـوم ضــبطها �

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

لبول املتهم أو دمائه لبيان عما حيث مل يتم إجراء التحاليل الطبية الالزمة 

ذا كان يتعاطى هذه املـادة املزعـوم ضـبطها معـه مـن عدمـه ، السـيما وأن إ

النياـبـة العاـمـة أمـسـكت ـعـن إثـبـات وـجـود أي عالـمـات جبـسـد اـملـتهم تفـيـد 

التعاطي عن طريق احلقن ، كما قطـع تقريـر  املعمـل اجلنـائي خبلـو السـرجنة 

هـو املزعوم ضبطها معه من أي مواد خمدرة ، مما يؤكـد بـراءة املـتهم ممـا 

 .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 

مـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكوقتئذ بنقطة البوليس 

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 ٤٤٢الطعن رقم (

 ي بأن كما قض


د������������� %�lא��iא�@?� وא�
��3*���
���R7��א�(3�aא$�*�وא

 �fא�H��ن��h%ز7*�א���);
����د+���7�
	�������Lن������R7�e��א��hc*���)���9;��دאم�ذ���Sא��c��\�(�3(���و��)�������������4

د����%��lא��z]8��	אل�
��$��*��hcن�א����)<h7�����9
�yא�����*��hc3hRز��
;�u(3���1و[����
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2���Gd^א����אد���%Nא@����U��;@א�א����د�;��"��;�دא��	�9��(R7�?
��[)�������*���(�3R�����%N�+و����%�@��L�
��
R[א���R7�f د��;.�

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

 كما قضي كذلك بأن 

�����������������������*(�
<�1;������N���*�(+�L�*د���
ن�	�@�iא�
$��5_�وא�cNد��*�و�ن���'��ن��������N�0א
�����	�e��'a�)و�^$�;*�א����*�
��R��9$��3�aن���א��%�0وא
�cو�ن���،*��
@�iא�1>
�)*�و;��א �א���

 .�ذ��S����ود�א���#
ن�^��� ًא�;"�א��lع���3R*�א��0%
 )٨/١١/١٩٩٧ ة جلس– ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
 ة ، المختلفـأدلتهـا أو عناصـرها مـن ةأن تسـتخلص الواقعـلما كان من حق محكمـة الموضـوع 

ًصــا ســائغا ستخالاإال 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 ه على أساس فاسـد ئبتناً 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 

و�Lن�א������U:و אق�א[N%�م�א���URI��$��%#��jd;�"���*�د�)��j;��د?�و+�¨�;����������������������� 
���j����2zא�و אق�����G אR7�f �..����2��א��
ل�����\�א���������9�#��0%��א��
אد�א�!������������

���������������������

�*�[��)�au���R�Nد�(R7%���وא[���a[ل��%�����א��3����07M*�א[N%��م�א�(�1=Zو�*Ra�;
�0%�hR��..�Uن�א������Sوذ��

   والأ 
����ل�א	���'2מ�1	�������F	#��א	ط��+���I
*ن�����2��א	'#����ق�	��מ�'���מ�

�*و��		
�ول�(א	 �,��*و�1	��א	��9ل�א	���$��@��א�Cא	'#�	�ل�א	?ز�����������

א	�0ص�
�	�'2מ�	
��ن�,���1ذא��ن�*�����2#�و�O;����*;����������������)�א	دמ
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*و�*-����د����0د��������	'�9ط��א	��د��א	�0د���א	�ز,وמ��
ط��������9���2

�.*0�-��ن�,د���

 وحيث كان هذا اإلجراء جوهري 


 �א�3H��R7�j(���R�)��)1*�א[N%�م������G�0%;�"����)�א��hR���
א�(1
���������"�;�U�RI��$و אق��
ن�אcN�9#و��������7;�9،�و��و��_��$�j�(د��?��

�.�0%��زم���3*�	@א�א[N%�م�,����1
�'�א�����z�Aא�fzא��

  ثانيا الثابت أن ماك 
*ن�א	���
�����א	�������9	���מ�'?#���"�������,����وמ������د�א	����'2מ�#����ل��

��*و��..����"�'��2	���%�
د�Cא	'#��ق����א	وא�����9���?,���;Q�����;

�������G..�'.�د�'�9ط��א	�'2מ�E-���د���0د���,ن�ط��ق�א	#��ن���

���������K�	0''�+و	�E2ذא�א
��و*����ن�א	�9	وמ�
4ن�א	�'�9ط��		�0د�א

��د!מ����*���Q��������������0د�	وאد�א�	��
�����..�;����	'�9دد�א	#��ن�����	�و�

��2''
���د�*;��	���?,�-*��"#Gد����
�.א	���

 بل واألكثر من ذلك 

��2
��9א���%��0و��������;u7�?د��
+Oن�א�()��*�א���;*���lN�s^���و�
��N�l7)()��9و��������������������^���lN�s���hL�،�f ��!אد�א�
�hR��9�(��N��(=N�9
�و��ن���*��j��d�����hL�(����9#��1ز�07א��l	��א�ول��(��9#���;�Mن����

�و�^��Z א��I��2?������و��?�d��..�����2��;u7(��zא�ucم�وא���3)�\�;���������9
��������f אد���
;�?���א���0%��N�"7�0)N�..��������L8��9��(t@א��	و

��א������������N���R7�j��(د���*�د�

אد���)(�����#���אم�و����;�?��0%�
��#��%��9(�^��
1);�
	��hL�f ��.�

  ثالثا ثبت فقد وكذا 
��	�מ���ز,מ�*�����*-�א	��'2מ�#��ل����������������������������
*ن�*-��ن� 2ود�א@;

	מ���دع�*���� ��!د�א	��'2מ������..�؟؟؟؟؟/�#'�R*ن�א	�د,و..�
�	'�9ط���

�.�'�9ط�R*-��ن�א	�وאد�א	�0د���
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 وال يقدح يف ذلك 

��L�0%ن����;��Mن����ل�د�
+������9ز�07ذ��Sא��l	��א�ول��:ن�א������
�)�����0���s*�د�)��R7�j��	�@א�א��m���^�..������07M(*�א[;��3ن���

$����������L:#�����9..؟؟؟؟؟/�א���c@و��،�[��h(��aو�ن�א����l	��א�����#���
��� 
L@ول�א����و;��_�ذ������L�..���"��;����l��s�Sن���+���*�א����l	��א

و	�
�;����������L8..�$��'��و���)�����07MR:ن�א���M��;�"�c��s�0%ن����������
א$)*�א��l	��א�ول�+)7�����h)��9و��9�#;�"�א�������ن���������������7م�;���

������R7�j(����L�9א[���7אد�����"��c§�]�����!Z�?� ن�����د�
�c�
�f �!אد�א�
hR��0%א������N.�

  رابعا الثابت فإن وأيضا 
��د�
��4ن�א	��������א	�ز,��وמ����..�*ن�'�������א	����9ل�א	�����و-���*


ط�%���2א	�'2מ�وא	�.'�ض�*����2و���	'������'��9ط�Rא	��وאد�������������

����������Oو�#'�������2�4
��
���د��..�;����د���Q�����Cא	�0د���،�وא	�ز,وמ�ذ

;���א	د���Cو*ن����
��2!�و����$ل��Q����G"�.��و�0	����ن�'
�ن�*���2

�.�#'و�O,	��;����وאد��0د���

 وهذا جيزم وبوضوح تام 
 علي خالف –إلصاق االتهام أن الواقعة برمتها مختلقة وحاول من خاللها شهود اإلثبات 

في إشارة إلي استعمالها من " .. ثار دماء آن بها بأالسرنجة " لمتهم بتكرارهم عبارة  ل–الحقيقة 

 ثم يأتي تقرير فني معتبر وجازم بأن .. جانب المتهم في الحقن بالمواد المخدرة 


א��hR��z%��0و����������������iא��1}*��)�4+)%���*����� −١�a�z��;د� �d�..
 .و�ن�א��
ل��@��S¡����א��)�*


אد�������b����I�j5�a;���;�"��?����������ن�;���%���)�4^[���� −٢�hR�� ��d
��f �!�3)��*����������..�א�Rد��
%�lאل�א�
�$��*=�����L8���;�
و	

��A��. 
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٣− ������������h���aא�\G�1��s�*{��1א��i@�	@א����¨���)(�����:ن��	و
�א�
אد�א�!� �����f%��0و����iو�#%���Yא��Mج����������"�����


א$�*�R��*�R�!א��f 
 .�%����;*�א��

 مجيعه تقدم ومما 
,	���J���..�!�א����מ�אG'�2מ�א	��;ل�وא	ز,מ�
'�9ط��א	�'2מ�		�وאد�א	�0د��������������#��"���

��د�F#�&��ن�א	وא�%�*و�א	���ون��������..�����������������'Cא�

�C����	+�א�	'2מ�����ط�	د�*#����א7�����

�.!و����د�1	���

 القائم بالضـبط باملخالفـة ؟؟؟؟؟/ بطالن الدليل املستمد من أقوال املدعو : رابعالوجه ال

ـانو ن مغتـصـبا الختـصـاص ـمـأموري الـضـبط القـضـائي ، وذـلـك لتناقـضـها للـق

هـو تقريـر (وتضاربها ، ولثبوت انعدام صـحتها بتقريـر فنـي ومـادي معتـرب 

 ) املعمل الكيماوي

  هقضا أنناملستقر عليه ف

�h%ز7*�א���);eد��
%�lא��iא�@?� وא�
��3*���
���R7��א�(3�aא$�*�وא

 �fא�H���
�����R7�e��א��hc*���)���9;��دאم�ذ���Sא��c��\�(�3(���و��)��������������4د+���7�
	�������Lن����


د����%��lא��z]8��	אل�
��$��*��hcن�א����)<h7�����9
�yא�����*��hc3hRز��
;�u(3���1و[����
�3)���*�������(]��
?�R7)���9	��@א�א����د�;��"���R�����%N�+و����%�@��L�2���Gd^א����אد���%Nא@����U��;دא�;

��
R[א���R7�f د��;.�
 )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 أه إن هي أو ترد عليه بما يدحضفيه 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 (
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 كما قضي بأن 
 الـتـي تجريـهـا ل ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أنـهـا إنـمـا تبـنـي عـلـي التحقيـقـاتاألصــ

المحكمة في الجلسة وتسـمع مـن خاللهـا الشـهود مـادام سـماعهم ممكنـا وذلـك 

ـدف ـأمر اـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن تعــاون اـل ع ـفـي أداء مأموريـتـه وأن ـت

ٕبالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوة ألداء الشهادة حتى يدلي بشهادته فـي 
ـ دفاع ـفـي تمســكه بوجــوب مجـلـس القضــاء ماداـمـت المحكـمـة ـقـد بـنـت أحقـيـة اـل

 .مناقشته 

 ) ق٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 

 �������*�(#
و�R7���..�#=�*�א��@�R7��L���و אق�אN]%��م�א���������������j�dو��Rt�\(G[*�א�=��	)�0א���#


אل�א����7��$�����%);�¤��I�
א�z������n�`א[����a[ل��و�����)�����2א�()����*��؟؟؟؟؟/�א��a�

����(G[Nو?�����������א���;*�،�و�h(cא��jhو אق�وא���د �7"�א�����:R7�..����L��א�������א�=¨�א��+\���

ن�د�)���2��Gd^�j)��ل�א�����������������������0%�c��� 
L@אل�א��
�$��*(�u�H��7م���)(���..������G�a¬��Sوذ��

�*(Nא�
�+
���אEول�א	


���2*و�אق�!�ذא�אG'��2מ�و,	�����������������و���*ن�א	 �!د�א	�ذ����	2'��!و�א	��$מ�
��@��אCא��א	
�ط	���א	�

�9��G'��د������א�0Eص� 
ط�����!��و��ز,��وמ�*�������ن�
#��وز��א	���'2מ�و���ن�א	������*��������C���1����2�א���


 �2د���ن���מ�
�@��א�Cא	
�طل�.�

 أن يف قضاء النقض املستقر عليه ذلك أن 
فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـدم التعويـل لما كـان بطـالن القـبض والتفتـيش  

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

 )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  

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



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

 

 

20 

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

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

 وعمال مبا تقدم 

 ��������������������"�;�9�Nz���9א��ول�;�"��و�و;_�א�
n_���א[�9��S1b��;� �G�7א���0%��א�
���9א
�j��dم�א�����%N]א�..

�^[��..�؟؟؟؟؟/�;��"��ن�א����7��	��9;������=(RcN�Yو�،�*(��n�� �*��(��Nس� ���;

�����������*�a �,�f���)א���;*�א��*�

ل��;"�m��R7(*�א;��3ن�א���#<1hL�����2..�؟؟؟؟؟��h(R��R�����+وو
+Oن�אN�9N�H���I(���3��;�א$G*�א�(��qم���z��)dא[;��3#���2وא���ذ�א����א���א�uز;�*��(�_�������������������

7�9�
�.)%��א����وא��7u'�وذ��Sو+�����=��j(א[�2�H���Iא���1\�א��(
 ومن ثم فهو ليس من مأموري الضبط القضائي 

و	מ��9ط�
��א��F��&��ن�وز���א	دא0	����%�وز���א	'�
���وא	'9	��מ��F.��א	��
ط��������������

����ز�و!�מ�و#�د!מ���ن��������..�ذ	��*ن�	ل�	�����'מ�'��9ن���و����ن�����ل�א	 ��ط����������������..�א	���$����

1
?�2Jמ�����א	���$���،�و���#�ل�א' ��K*-�وא���9'9د������������	2מ�F.��א	�
ط�������+�����I����


ذ	���و�א�G'�0ذ�א	?زמ����و���.�

  ؟؟؟؟؟/ أما وأن املدعو

��������������0%�H���Iא�'����
 ?�א���G�Aא��5��A��وא;:�;�z�7���a���0���sو�،�S�@م��M�R��s

ز�fא��%�0وא[��=��®����������������9Bن��L�9#:��07ز��;��GAو$�م��،�..����������*���`�]�j����zא���^�
..�و	�

������
��]�������=��9#��"7�uA+�����*�(א����(�N�2و�
GAא���7'�uل�א��
��¦
clא��";��H
��%(+.�

 السيما وأن املتهم قد أقر 
مشاجرة ..؟؟؟؟؟/في أقواله صراحة بأنه قد نشبت فيما بينه وبين المدعو

إلصاق االتهام مما يجعل األخير ليس بمنأى عن ..حال دخوله للجنة

 االتهام للمتهم علي فيقليزعمها لتمضبوطات أي التالعب بأو ..بالمتهم

 .خالف الحقيقة انتقاما منه لتشاجره معه 
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 ومما تقدم مجيعه 


 �����au[ل��%����)���[������������'�������������������L@אل�א��
$��*(�uH�7م��zu}و��A��
����������������������z
�a���L8������0%א����_�;�i����lN�*��$وא��	��lא�א�@	��=I���$و��h(a]�j�Gא��zא��oא

�א���$
א��9א$;���و�#)��9وא#��אم��)�د���9^�'�
�1���,�9�(��%(R7�j�
�.و�7م�א���
�+
���א	;����א	

�د� �
��2א	'���ض�وא	'���+����*;���ن���4	���و!�������)�؟؟؟؟؟(��	.��א	ذ�����وאل��אE*ن��


������מ�
�4ن�		وא��F'���9و���������������������#F	��2,دמ�א
�0��
����Q����������K?�0'0'ل����9 �2د'��و� و

�ط��
�Eو�אق��

  األول التناقض 

 يف مستهل الواقعـة أن ؟؟؟؟؟/ ومعه رئيس اللجنة  .. ؟؟؟؟؟/ املدعوزعم 

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 �

 !.إلدخاله االمتحان ؟الشخصية ليتعرف علي شخصيته 
��$ول�*��ن�		�����א�G'#��ن��������������������� ���'מ��..�و'�ن�*!�����!�ذא�א	'����ض�����*ن�א	��ذو��

�	����,��Fא	'�و����'�����ن�א	 �K,	��*-� �0ص�1ن���ن��#��ل�!��'��K#��ول�*و�����������'

7د������'�دמ����I,�د����طن�	���..�	ذ	���..�*-�*�2ز��א	'�و����*0�-�����'���و*ن�!ذ�8א	���ط��


ط������������..������و,�دמ���Fدא��'�����':�����8		#�	�
���מ�
'�9د�ل�*�وא	���و��9ل�א��E���'9	�ق�

�.א	 ���F0		�'2מ�و	�س�
�	�K'�2א	�#�ول�

 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 إبــراز  وذـل

 الجلوس للتأكد من أنه طالب في هـذه اللجنـة ثـم البطاقـة الشخصـية بطاقة رقم

أـمـا وأن يطـلـب البطاـقـة الشخصــية فـقـط فـهـو إجــراء .. إذا تشــكك ـفـي شخصــه 
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�.غير معمول به وال يفيد في العلم بأن الطالب يتبع هذه اللجنة من عدمه 
 وهذا كله يؤكد 

�9#R'�;"�א��%����������:��z�7א[د��%����א��$� 
L@ن�א����";�z�Zאج��I^�0�"9�
(��"
����������2�
G�Aط�א�

ز�fא�����1����#��%���7�������)���������0%�B�U�#�L���%#م��
�7M���9)�א��RL�Sوذ��

��*��(#
#�$�*=��Hو��������#
#���$�'G��a�������0%א������(���=وא$���*��#���9$���م����z���=Io)����$���hG��1�
����������9�l(�=م����$� 
L@ن�א�:���L���(��*;ول�א��@�������)�א��%��0;�م�א�()��*�א����������+�S�@���� 
L

�i�N�%א�2א��z�7د]���Sوذ��*R�Gل�وא$�*�א��=�)��א�
�.#=*�א�G)�ن���%�א���א[��=�<��

  الثاني التناقض 

قرر وبوضـوح تـام يف حمضـر الشـرطة احملـرر عـن  .. ؟؟؟؟؟/ أن املدعو 

" بنطال"أن املتهم كان يرتدي .. الواقعة املزعومة حمل االتهام املاثل 

 ) .املزعومة( املضبوطات حد جيوبهأوكان 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  
ـنــاظرة الـمــتهم ـقــررت وبوضـــوح ـتــام ـبــأن أن النياـبــة العاـمــة ـحــال م 

اللـون ، وكـذا شـورت رمـادي اللـون ، يرتدي قمـيص رمـادي المتهم 

 .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 



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

 

 

23 

ان يحـمـل البطاـقـة الشخصــية أو الـهـاتف طات ؟؟ وأـيـن ـكـالمضــبو

 المحمول ؟؟ 
��������������������������

��Eو�אق����
	9ل�ذ	���7د�������*ن�		وא��F���9و����:������'������	����!�و�;�


�אC��א	�'2מ�����2
�C���	و�+�א'��.�

  والثانية����
 ال يعلـم الفـارق ؟؟؟؟؟/ أنه من غير المعقول عقال أن يكون المدعو�

وهذا يؤكـد .. ا التناقض ذكما ورد في ه.. ما بين البنطال والشورت 

ـيــب تبـعــا الـخــتالق الواقـعــة جاـخــتالق واقـعــة ـســقوط األـشــياء ـمــن ال

 .الراهنة برمتها 

�..�؟؟؟؟؟/�+������2وא���N���;�*�Rt�"�;��3�nم��ن��$�
אل�א���7
����������������..�����Lن�;����Nم�����
���������������b�f�����;�f 
�H�*��$א
�;����������א�A�����Uh1N ��وא���r$�)א����1وא�����L8:ن�����(*�א�

��������������2��Gd^�j(���L�9א��
$����R7�j��

 �א��@?�[���
ز�א���L@��1ن�א������R7و אق��
�وא د���	
�.�)�ل�א���0%

�+
���א	;�	�Pא	

4د�,دמ�F#'��2و,دמ��Fدא��'���2ن�0?ل�'�������������������������)�؟؟؟؟؟(��زא,מ�א	�ذو�����*ن'

�א	�'2מ��0	�����ن��و!و�'�����א	��9ل�א	���و-�א	ذ-�*د�
4ن�א	������א	�ز,وמ��
ط����%���2

�א	د���������Cزמ�
9دמ�F#��*�وאل�א	�ذو��

���j��dم�א�����%N]و אق�א����_��n
;�"��;�����L����..����07:ن��Mא�������R7� 
L@�0א���h��H
��������y
��U#�L�0%א���_;��%[Gnم�
7Mא��1}*�א�������z��;د� ��d)���������*{��1א��i@�	ن��� ��Z��9�Rو��

�)�.�U#�Lא�G1'�א��5)1����א��Sl��א��0%

 ت تقرير املعمل الكيماوي ثبأيف حني 

وأنها تحوى سائل يخلو .. ثار لدماء آأن السرنجة ليس بها ثمة �

 .تماما من أي مواد مخدرة 
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�'�9	������א	'��9ط������������������������و!و�א�E��א	ذ-��7د�א�'#�	��'Fو��*ن�'ون�!ذ�8א	

��C;����د�����Q		�وאد�א	�0د���،�و�7د�ذ	��,دמ���Fدא����א	��ذو���������د,������ن�و��ود�������������������

������؟	�
.!�

 ملا كان ما تقدم 

�����G��a�[���0��1�N..�؟؟؟؟؟/�א����7
#=��*�א���@���Lن��$��
אل��و�)����u��I�"��;�U��Gdل�א

#%�������Hد ����f"�א���@��א�������א$)*�و$�������AN��%����Z ��و�r$���)Nو�L�"��7�u��A+�،�e3��n

��������������j�
�א�%��و�7م�א���^� ����,�9Nد�%l�������u+�0d�";א��%�0و�\����*R�^��אzא���2
��%(R7.�

 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 
א	
ط?ن�א	�'9	ق�
�	�"�מ�א	���$���9د���ن�א	�"��מ�א	��9מ�
�����و��+���������������

�.�ن�'	���Cذא'��2,	���#���א	��ض�*ن�'9�ض�	��

)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 

 بـل سـطرت جدية هذه التحريـات املزعومـة ، وعـدم إجرائهـا علـي الطبيعـة

مكتبيا فهي مل تضف مثة جديـد عمـا ثبـت زعمـا بـاألوراق ، مبـا جيـدر معـه 

ال خترج عـن كونهـا جمـرد رأي للضـابط طراحها وعدم التعويل عليها إذ هي إ

 املذكور 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 


ن�د��)�L�u+)����@א�9�N^ذ�	���[����Nو��ن������������������������cNن�����	د�=,��R��N�]�2���3ن��א��
�cN
��د� �?������h��]�_A¡��%G[�2א��3*�و���G]uن�وא����ق�وא��c@��^�����ن�����<����������
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�����������������9����$ ���1G@א�א��� ����1])_��ن��	(=�91;"����nو���3د�،�و�������3\�א�����	 ��;
�2�Gdoא���*(#
�.R7��א���)�jو��� �$)�9�hא���#

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

 ن وكذلك قضي بأ
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

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

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 

 . في االستدالل قاصرا في بيانه هفإنه يكون فضال عن فسادلطاعنين ، ا

 )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  أنها ال تصلح ألن تكونإال من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته

قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

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

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

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

 ملا كان ذلك 

..�#=*�א�@R7��L���و אق�א[N%�م�א�����������j�dوא��
א��Uא��5�A)*����و��]Rt�\(G*�א�=�	)���0
���h7� �����"��;�"��cN�s�*(��Aא���i@��	ن������Aא���zא�����א�*���lא��j�..�"��7�*��¯�#����	����°^و

���������5�Aא����GAא�� 
;:;�2�H���I]ص��!Z�و$��א$����دو ��L+*�א���1د������f..�א����������א
������������������+���Aل��������3א�
���R+0..�א��GAط�א�@�"�א�U�h�aא�()��*�א���;*�^����$
א�R7�0��א��

������R7�9�n�7��������..�����?�;(�j��2�����*��0%و���s!@��*�^���אzא��2)��ل�א�����������������0%
�؟؟؟؟؟���� �~���(א�()��*�א���;*�وא��3�����U;�$�V)\���א�
א$�*�،�و$�� �2;(�@�א�
	�R*�א�و��������������������


ل�)��?�ذא��2
م�א�
א$�*�����G�2א������S�@L�UGR���j(Ga�zuIOא��%�0،�و
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�.א�
א$�*�

 وظلت النيابة العامة تلح يف طلبها ملا يقرب من ستة أشهر 
ـبـدون  (ة شــفاهـمـدعيا .. ؟؟؟؟؟بـتـاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ لضــابط  مـثـل أمامـهـا اـتـىح

ـفـي بداـيـة أقواـلـه وزعــم ! بأـنـه أجــري تحرـيـات حــول الواقـعـة ؟) محضــر مكـتـوب

بالديباجــة الـتـي تســطر دائـمـا ـمـن رجــال الشــرطة بأـنـه اســتعان بمصــادر ســرية 

 عن الكذب والتلفيق ويؤدون الوشاية واالدعاء علي أحـاد ةأمينة وطاهرة ومنزه

 !.س زاعمين بأنهم يخدمون الوطن ؟النا

 ثم يأتي هذا الضابط بذات ما هو مسطر باألوراق 

 يف حمضر مجع االستدالالت 

�����
@<�����w���*R(��=Nو���fدو°���ن���hRL�9�(R7��(�A*�وא�������������..�؟؟؟؟؟/�R7����1ن�א��7
���� 
L@א�07א�M;�";�..��7م��������������R7��L8و?�א��h(cא��jhא�������N�0;"��ن��وذ�R7�S��א��

7
م�Gn]%��;_�א���L�0%ن��%��������������;�Mن�א��1}*�א�:��z�7א[د��� 
L@א$)*�א�����z��;د� �d�..
�Sא����������م�;��א$)*�ذ���L���(�.�

 وعلي الرغم مما تقدم 

.��ض��(�4'����
ط�א	'#������F�א�,	��א	ز,מ�
4ن�א	�������א	���
وط����%�א	��'2מ���������������


F�(��2#��ذ	�Q؟�C!�;���د���	ذ��#Fدמ�,����.�Jמ�;
و

  اآلتية احلقائق يؤكد الذي األمر وهو 

  احلقيقة األويل����

���Y����;����R7�f���h��;و�*��(G�c;�2z����������A@א�א���	ن��������2�
�i�[��1N�
و��s..�؟؟؟؟؟/������و אق�;��"��$��
אل�وאدz���7א�2א����7

����*�(G[א���R7��¯�..��������zא��O��07Mن�א���Sذ���R7�j(د���I�jو��
�������Z��*�a�";�������;�����z���2�������%�..�����s���;�z�=�Iא�����?�

���0��$ �*��)QRא��z���A7��*��+�Lع�
,� ��a*�)�١٢(א�
א$���*��b;����و ���

م��ن����������������z��A7��_�(t..�؟؟؟؟؟�R��0%)����9�#;�"�א��a א�;���^

����\����);�"���;�?����Iن�;���"�;����א س��

א�;(���������#
c��*���)QRא�
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���*=R���2�q+�`א[;��3#���������������2..�و�z��%�#���0%و�(�%��א#���א�

دא�,���L8��������%#�cن���A��";�jLא������
;�����s�*�$א
��..��c(+

�����2�;
Rא���*+��;����AR��¨1N)�*��
א���Vز��0�7#%���#���ج��������)�א�(�
+�j�Rذ����L8��S:ن�א���R7���¯�s�2���3��א�]�9N�����!��������*��(G؟�

��L@א�����aאل�
$��";�*�
�)�.؟؟؟؟؟/�א��7
�(و�#%��;(�

  احلقيقة الثانية
������������#	�

�������و�����7د��������
�F#������و�د����*ن�'	�����..�����א	

������#�F���	,�������R'#ل�*و��	د���;
��א	'#�����א	�ز,و���	מ�'4

�����2
�ط������..���������#'�Rא	ز,מ�
4ن��Fد�א	�'2מ��ن�#1�אز�א	���
وط�

����!�و�����G�1�د��*-������..�!�و�א	'��9ط������)�א	�������+���0د��א	��د��א	��(

�	���-�א	'#�����و	מ���מ�,	���;���د	�ل���د-�

 بل علي العكس
وافر دليل قاطع علي انتفاء قصـد التعـاطي وهـو تقريـر المعمـل الكيمـاوي الجـازم بـأن فقد ت�

كمـا أنهـا تحتـوى علـي .. كمـا زعـم ضـابط التحريـات .. السرنجة المضبوطة ليس بها أثـار دمـاء 

وأضـف إلـي مـا .. ما يؤكد بأنها لم تستعمل فـي التعـاطي وهو .. سائل ليس به ثمة مواد مخدرة 

وراق ـقـد خـلـت ـمـن ثـمـة  تحلـيـل ـلـدماء الـمـتهم أو بوـلـه حـتـى يتســنى الـقـول بأـنـه ـفـإن األ.. تـقـدم 

 .يتعاطى المواد المخدرة 

 وهذا دليل جازم
������Gوز�����..�,	����*ن������������
����א	����
ط�א	���ذو����� !��و������د��*-

��#��ل�א	�'2מ��
�.א	'9و�ل�,	���*و�א'�0ذ�8��د�1;

  احلقيقة الثالثة

����2M��Q7�*��;
7Mא���2�����3א��S��RNن�����?������^�j��H
���7"�א��
������R7�9R�����*��(=(L��9و����;�$^�j��`ل�א����%��0و�
����2���;
R�;

����f �!אد�א�
،�و;���^ذא���Lن�����)��=�ض�3H*�^���אز�SRN)�����������iא�
��������������"�;�S�@���9;�%Nא�\Gaن��Lذא�^��h7�7;�9،�و�";��;���د�א����
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��9;�7�..�������������

;����N�s�2د����$�
אل�א���7Rא���S�RNن����(��/
�.�����nא��7�2���3"�א��
�MQ7���+�S�@���%(�^�jH..�؟؟؟؟؟

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 (لمجريهـا لهـا مجـرد رأي معلومة يمكن اتخاذها دليال حيال المتهم ، وهـو األمـر الـذي يجع

وهو مـا يسـتوجب القضـاء ببـراءة المـتهم .. ال يمكن االعتداد به أو التعويل عليه ) صحة إجرائها

 .مما هو مسند إليه 

ر حيث أن مـا قـبطالن الدليل املستمد من تقرير املعمل الكيماوي : س سادالوجه ال

ة فإن ذلك ال يعد دليال علـي به من أن املادة املرسلة إليه تعد من املواد املخدر

أنها كانت حبوزة املتهم حيث مل يتم حتليل دمه أو بوله إلثبات تعاطيه هلذه 

ن أن السرجنة لـيس بهـا مثـة  مفضال عن أن ما أكده التقرير.. املادة املزعومة 

ثار لدماء أو ملواد خمدرة فهو دليل علي براءة املتهم وانتفاء صحة االتهام يف آ

 يل إثبات مبا يستوجب اطراح هذا التقرير حقه وليس دل

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

�����"��;�2@�����������Lن�א����eG;��"�;���و�2�#א��0��cא�]���
ن�+)����9ن�א���hc*�$����א
����'��(�N����$ن�
��c�����%hcن��O��+م����%N]�2א
��Gd����(��a�a��u(د�������%����fد�%��Zא���2�����3و

�������Sل�،�و[���¨�7"�ذ�]��a]א��א��������=�1د�������N�9�)7��=�a���;���h���*3R��,�?و��h(cא��j
א�]��'�א�7���l���)�����ن�א����� ��ن��S��RNא������ ���[���N(%�rد���)G��1#����R7�u*�א[N%���م�^������

�*���o�9وאA�#�'�

 �א��0cو+�1د�9G(������iو��$��L8��?@א���;��.א���0%א
 )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 
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وعلـي قدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه وم

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 راقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطتها علي الحكم لم

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 

 .رىبالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخ

 ) 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  

ـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادام حكمهــا يشــتمل عإســناد 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 نـع بهـا ولـم تقتالتي 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 لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 قضي بأن وكذلك 

 �������������;���h%��2@�Iو����h	�	�®���e�n ���;�eR(د���%hc����*hcذא��و د�2א�^�
������������������������(=����;�eGא�א����� ض�و���@���?����N�2^دא#*�א���%�0دون��ن�
Gd����	د�h7��h%�R��و

ن�$���������cN����%#O+�iد
�#%����و	������A�N����א����7
Q�;�U��#�L�y%��*�����9وא$�(���������Uم�و���
�9A�#��)(��;�'G1;����9#:L��%hc��j@א���	و��h%n �����e[$�1�;�eR(د���R7�2�h�7א�

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤لقانونية ج  مجموعة القواعد ا٢/١/١٩٣٩(
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 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 ..  يثـبـت تعــاطي المــتهم لثمــة مخــدرات بمــايـحـوي ـمـواد مـخـدرة وصــوال لمــا إذا كــان أـيـا منهمــا 

 .خر آلهذا التقرير شأن 

 أما وأن يأتي مقررا 
ة الواردة بجدول رخدالمرسلة إليه هي عبارة عن مادة الهيروين المبأن المادة 

فهل ذلك يعد دليال علي أن تلك المادة كانت بحوزة المتهم أو .. المخدرات 

 .بالطبع ال ! أنها ضبطت معه أو أنه يتعاطاها ؟

 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

 ����������	�9(�^�*Raא���fل��:ن�א��د
������(=�c;�Sذ��j�=��s�?و�h(cא��jhو�ن�א����;�
���f ���fل���:ن�;��������..�;�د
$�� �iא����������	�@א�א��l:ن������د��)��9#O+�������u"�א��j(3��1א���
���.[��h(aو�ن�;��$� ������h(+�iد��rא��07Mא�ول�..�R7��א����

 حيث أكد التقرير بأن السرجنة املزعوم ضبطها 

 مع املادة املخدرة لدي املتهم 

ال تـحــوى ثـمــة دـمــاء ، وأنـهــا تحـتــوي عـلــي ـمــادة ســـائلة ال �

 .علي ثمة مواد مخدرة تحتوي 
 ��E4ن����'�دמ�������و!و�א
�.�����Fد�א	'��9ط��,�ن�א	��'2מ�و*ن�א	�زج�
�2ذ����������������8��א	ذ-���زמ�

�.א	�������%�א	��د��א	�#�ز��1����J	�Fق�!ذא�אG'�2מ�
��,	���K?0א	#�����
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 أن كمية املادة املخدرة ومع الوضع يف االعتبار .. هذا 

 فال يتصور حيازتها إال لقصد التعاطي) جرامني(املزعوم ضبطها 

 رباءة املتهم مما هو مسند إليهبفإنه جيزم .. انتفي هذا القصد وحيث 

و��O+�9(�^�*+�noن�;"��u�[����Gaن�א����)�jא��L����..��������������N�"�;��h��1ن�;����Nم������

א��9א��%�0,��و د�+)���������������9א���jhא��h(cو?���N�s�*;ن�א�()��*�א������L@א���#�..����S�0ذ����و 

�����و	��
�א..�א���@�2;(���9د���)����n�uא�����0%����;����mא����#
#�$�M5�..����R7ع�
��)��9��#�����(�

א�%��*�א�������0%;������3G���1ط�א������R7]������s�j(�د�^�����د�)�����aع�א[
��n
`�hc*�א�


ع�;�"�א���ذ�א������������������������..�وא��א+_�7(���9�n

ن��R()���*�;�����)����4א��*�`�hc*�א�c���(c+

א�%���9����9؟�����������;�"�7�Uc�1;���%#��0���@?�+����2وא�9�#אن����و	�
�א�;���א��!�د�)R7�u��א���0% 

��������������\����*;
7Mد�*�א��وu[��UGdن�אN]%�م�א�����jd;��9و�u[ن��;��אu[G����GN�*���oن�א
�.א���0%

 وهذا عني ما قررت به حمكمة النقض بقوهلا
المحاكمات الجنائية تقوم أساسا علي التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور 

ال يصـلح فـي أصــول االسـتدالل أن تبـدي المحكمـة رأيـا فـي دليـل ـلـم الطـاعن والمـدافع عنـه وأنـه 

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 

 .جرائه صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإ

 ) 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 

 اإلجراءات لبيان صحة الواقعة مـن عدمـه وهـو إمساكها عن اختاذ العديد من

 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  
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ـد اـلـدعوى فــي مــواد  وترفــع، ............. عوى إـلـي المحكمــة المختصــة ، الـمـتهم كافـيـة رفـعـت اـل

 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 اإلثبـاتن المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي  ومواد القانوللعقوبة

المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 

 لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلي 

 .ة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره محكم

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

 عـلـي القضــاء ـبـبطالن ة ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيالمحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 

  . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام–وعدم قبول الدعوى حكم المستأنف ال

 )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  

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

 . .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
ن النيابـة العامـة لـم أح يتضـنفة البيان علي أوراق االتهـام الماثـل آجملة المفاهيم وبتطبيق  

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 لالدلي 
�����������1ط�����1	���Fق�אG'���2מ�
�	'���9ط���..����Jמ�*ن�א	وא��������9ن�
��دא�'��2 '������

..�وذ	��وא�&���ن��0?ل������א	��0د��א	�ز,�وמ��#1�אز��8	��������������2..�		�وאد�א	�0د������#ق�א	�'2מ������

و�'�&�ذ	��*�����ن��0?ل�א	�������א	'���'�מ�א	�زج�
���2������א	���د��א	��0د���،�;�מ�א	�ز,מ������������������������
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�����'2

4ن..������Cد��	�
����4��ن���J���'�زن��������������;..��א	�������	ط��0
وذ	����..�מ�א	�ز,מ�א	��ذ+�

��'0دאמ���������������������
	�����1 ����1	���*ن�א	��'2מ��'��9ط�Rא	���د��א	��0د���א	�ز,�وמ���
ط���9���2

�!.א	������א	�	#���
��2؟

 وهو األمر الذي كان جيب معه بداهة 

�علي النيابة العامة وبدون أي تفكري 

اـلـة الـمـتهم إـلـي المعـمـل الجـنـائي ألخــذ أن تصــدر قرارهــا بإح�

وتحليلهـمـا للكشـف عـمـا إذا ... عينـه مـن بوـلـه وأخـري ـمـن دمـه 

 .ثار ألي مادة مخدرة من عدمه آكانا يحويان ثمة 
 أما وأنها مل تفعل 

+��Oن�ذ���u��7�9��#:�����L8��Sو��7�f"�א#�=����zو���
د����*�د�)����R7�j��א�������07M:ن�א�������0% 
����f �!אد�א�
��א�����..���Sن�ذ�O+�����������i@�	���\�(�3א����א�()��*�א���;*�� 
�����Aم���M�


ل������H
و	
�;����)'�	@א�א[N%�م���)�;�*��R7����������..�^���א�\�+)%�����א�
א$�*�وא��ذ�א�uزم��
�א�
��N�%�;و�'(�;��)a.�

  الثاني الدليل 
�������������������
����8א	وא����9א	����و�I
*ن�א	�'2מ��د�'�������*�وא	��*��מ�א	���
���א	�����9


+�#�و�1�8	��א		�����'04�א���د�� �4��� ���������������..��F?��1	�����	��و'.���
���4
و����

א	�ذ-��..�و'מ�����2
9د���#����$�س�א		������)�؟؟؟؟؟/�א	�د,و�(
����و
�ن�א	��$ول�,ن�א�Eن��


Iد�0	��	?�'#�ن����*.�

 وما قرره املتهم يعني 

��א�()��*�א���;*�;���$�� R�������i=)\�وא�c)��و ��0ذ�����N�s�S+_�א[N%�م�א�1(��^�)�#�9�����9
א����0%?�א	��hم�و�\(����R7�jh�N�s	��i@א�
א$��*����S�Rא���
 �fא��
א د�R7�f�����1ن�������������������

���0ن�ذ��L�Sن�a)���و��9א���?���א��7
���y;�%��،�و	�
�א�;���א��@?���Mم�������..�א����0% 
�jdم�א���%Nu���%�(�����*;א�()��*�א���� 
�����)(��.�
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 الثالث الدليل 
���)�١٢(��$��س�א		��������מ��������–�؟؟؟؟؟/��א	���
��א	����9	�מ�'��'دع�א	���د����������*ن�����#'�G

�����وذ	����	���7א	��وא	'#����ق�������������9*د������..�؟؟؟؟؟א	;��و�����א	������9א	�����9د��
�د�


 4ن�!ذא�אG'�2מ����
I#د�O#وא.�

 السيما وأن الواقعة جاءت علي صورتني 

  ؟؟؟؟؟/ حداهما علي لسان املدعوإ

 قرر بها املتهم املاثل واألخرى 

و��7م�א�)��ز�L�������>��[��iن��'�א[����d�¤!l��*#���a;"�א�=kض��)�د�������������9
و[���SZن�	@�iא��=�3R�;�]�9#�..������_h�¯�2*���9��ذ���h(a]��������Sو�..�R7���I������1א��

,�������Lن�����1
�'���R7��א�()����*�א���;��*��ن���)�..�؟؟؟؟؟/�א�����aذ�( ��5)�4א�QR(��*�/���א���1)��
���1N�9���;�\��(�3وא���]����� 
L@@א�א�����	7����..�����L8��?@א�������;�
�א��%+�j���=N�s����%#و�����;�


 	��א��j[G��א���3)\��$.�
 ملا كان ذلك 

ومن خالل كافة الدفوع وأوجه الـدفاع .. ومن جملة ما تقدم 

فـه البيـان يتضـح وبجـالء أحقيـة المـتهم فـي طلـب البـراءة مـمـا آن

 .هو مسند إليه 
 بناء عليه 

  املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم يلتمس

�9(�^��)1;�
	����9Nzא���
 وكيل المتهم        ��

 

                   المحامي 


