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 مقدمه

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 



 

 ٤

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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 زء األولاجل

 مذكرات أمام حماكم اجلنايات 
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 محدي خليفة

�א�	
�	�������ض

 شريف محدي خليفة

�א�������������	�
 א�	
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�א	�و�وع

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

 وهم  .. آخرين


	����ول���؟؟؟؟؟�−�
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 وحتـى ٤؟؟؟؟؟م أنهـم فـي الفتـرة مـن بـزع.. اتهمتهم النيابة العامـة .. وهؤالء المتهمين جميعا  

  :؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟بدائرة قسم  .. ؟؟؟؟؟
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 وبناء علي هذه االتهامات .. هذا 

 �Q��F�وא�F',�א��
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بالمحضــر المســتهلة ـبـداءة .. االتهــام الماـثـل حســبما أســفرت عـنـه األوراق اقـعـات وخـلـص ت 

معــــاون مباحــــث  .. ؟؟؟؟؟/  المــــالزم أول المـحـــرر بمعرـفـــة ..  صــــباحا١١ الســــاعة ؟؟؟؟؟المــــؤرخ 

 .. ؟؟؟؟؟/ مبلغا عن اختطاف شقيقه الذي يـدعي  .. ؟؟؟؟؟/  السـيد الذي أثبت حضور .. ؟؟؟؟؟

 . زرقاء اللون "ماركة فيرنا " ثالث أشخاص مجهولون كانوا يستقلون سيارة مالكي من قبل 

 واستطرد املبلغ قائال 
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 واستطرد املبلغ قائال 
 أول – ؟؟؟؟؟ان بمنطقة إسك..  الساعة العاشرة صباحا ؟؟؟؟؟اليوم بأن ذلك كله حدث 

 شقيقه وبين أي  بينوأنه ال يوجد ثمة خالفات .. ؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟أمام سوبر ماركت  .. ؟؟؟؟؟

 .في منزلههاتفه المحمول " نسي " وأنه .. وبويات وأنه صاحب محل حدايد شخص ، 

  ؟؟؟؟؟وبذات التاريخ .. هذا 

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

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

وطلب اإلذن بمخاطبة شركات .. قد يفيد في كشف غموض الحادث  ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟

 .لصادرة والواردة من هذه األرقام لبيان المكالمات االمحمول الثالثة 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة 

  مساءا ١٢ر١٥ الساعة ؟؟؟؟؟بتاريخ 

5�f� 9�Bא5�67!�&�F	4א��ل�)�א1#!0(�32+tא���%39�V
و%$א�א4Z	";م�
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 ؟؟؟؟؟ مؤرخ رومرفق باألوراق حمض
دون إيضاح أي صلة  (؟؟؟؟؟/ المدعوة مقررا بحضور .. أيمن دياب / محرر من النقيب  

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

ب مليوني جنيه لترك وقام ذلك الشخص بتهديدها وطل) ؟؟؟؟؟(ثمة شخص هاتفها من رقم 

 !.زوجها ؟

 ؟؟؟؟؟ثم يوجد حمضر أخر مؤرخ 

  مقررا ؟؟؟؟؟/ حمرر من الرائد 
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..  الساعة العاشرة صباحا ؟؟؟؟؟بتاريخ  .. ؟؟؟؟؟/ ة الرائد بمعرفوحيث تحرر محضر �

لمدة " بأنه بشأن واقعة اختطاف المجني عليه واحتجازه في مكان غير معلوم أورد من خالله 

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

 :ملحوظة     
 � �א	��
ط =���� ��
� ���<ط6ق�%�א+���4 �)מ ��د ��	!�����א	�  ن
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 ه بحث طفقد قرر بأن هذه الواقعة تمثل خطورة إجرامية شديدة فقد تم وضع خ
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 :كال من .. بأن جهود البحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المذكورة .. وفجأة قرر  
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 أو إشارة ألسباب القول بأن سالفوا الذكر هم مرتكبي الواقعة وبدون إيراد ثمة أدلة.. هذا 

ٕوقرر عرضه علي النيابة الستصدار اإلذن بضبط واحضار  ..  محضره؟؟؟؟؟/ أقفل الرائد .. 
 .ر إليهم المشا

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

ردة أسماؤهم بالمحضر ، ار المتهمين الواحضٕاضبط و

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

  ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟عن القضية رقم 

 ملحوظة هامة جدا

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

تم التحقيق معه كالتالي  .. وبدون حضور محام.. خارج غرفة التحقيق ..  ؟؟؟؟؟/ لمتهم بوجود ا
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 واستطرد قائال 
تفتيش مسكنه ولم وانه قد تم ال يعلم عنها شيء ، في قضايا خطف وقتل بأنه يتهمونه  

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

 .نها ما سطر في األوراق بشأ

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  ؟؟؟؟؟/ مت التحقيق مع الرائد 

 الذي قرر بأن 
 الواردة أسماؤهم بالمحضر الخمسةاشتراك المتهمين تحرياته حول الواقعة أسفرت عن  

التي استغرقت مدة وأن مصادره السرية شاركته في التحريات .. في ارتكاب الواقعة  ؟؟؟؟؟المؤرخ 

  .)لم يحددها (كافية

 )بشكل مرسل(وأردف قائال 
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  وألول مرة ؟؟؟؟؟وعقب ذلك وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ مت التحقيق مع اaني عليه 

 مقررا بأن 
لتوصيلها إلي  .. ؟؟؟؟؟/ اصطحب نجلته ..  صباحا ٩الساعة  ؟؟؟؟؟ريخ بأنه بتا 

فيرنا فوجئ بسيارة .. وأثناء رجوعه .. ونزل لشراء بعض األشياء من السوبر ماركت .. المدرسة 

 .. يحملون أسلحة بيضاء ، والباقين كانوا بندقية آليةأحدهم كان يحمل ..  أربع أشخاصبها 

 " غمامه" في سيارتهم ثم قاموا بوضع ثم الركوب معهم لته في السيارة ، نجوتم إجباره علي ترك 

 .علي عينيه 

 : ملحوظة     
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 أردف قائال 
لم بأنها مالكي وهو معصب كيف ع( إلي أكثر من سيارة مالكي بأن الجناة قاموا بنقله 

وظلوا !  ؟وتم تصعيده إلي شقة في الدور الثالث!  إلي منطقة سكنية ؟حتى وصلوا) العينين

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

 . والساعة ومبلغ خمسين ألف جنيه كانت معه منه الهاتف المحمول

 د قائال واستطر
حتى استقروا علي مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه ظلوا يتفاوضوا مع أهليته بأن الجناة  

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

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

 !!.بمزرعة بط 

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

 طوال القامة أحدهم أسمر اللون ، واالثنان اآلخران وأحدهم كان قصير مكشوف الوجهالجلباب ، 

 .، وكان يمسك بالبندقية اآللية 
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 وأردف مسرتسال 
 يبعد حوالي مكان مجهول ، وأنهم اصطحبوه إلي بأن مرتكبي الواقعة لم يتحدثوا معه

وأن ..  الواقعة ثمة شخص وقرر بأنه لم يشاهد.. ساعة أو ساعة ونصف عن محل الواقعة 

 . بإكراهه بأن تم إطالق عدة أعيرة في الهواءالجناة قاموا 

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

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

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

 وبرغم أن اaني عليه ذاته قرر بأنه .. هذا 

 ؟؟؟؟؟ / ه صديق يتعهد بإحضار

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

 :وقرر بما يلي .. ؟؟ وتم استدعائه 
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 وأضاف املذكور 
يعاني من مرض السكر ه نوأ عملية جراحية بالقلبسبق له إجراء بأن المجني عليه  
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ويحتاج لرعاية  جنيه ١٧٠٠ويحتاج حينها إلي حقنه بمبلغ وأحيانا يعاني من أزمات قلبية 

 .لك فقد سارعوا بتسليم المبالغ المالية المطلوبة لذ.. صحية خاصة 

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

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

 ألف جنيه ٢٥٠معهم حتى وصل المبلغ وقد تم التفاوض .. مبلغ مليوني جنيه والخاطفين طلبوا 

 .؟؟ وأنه كان بصحبة المذكور وقت التسليم .. ؟؟؟؟؟/ وتم تسليم هذا المبلغ عن طريق .. 

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

 مما يؤكد أن أقوالهما ؟؟؟؟؟/ وذلك بالتطابق مع أقوال المدعو( مساءا ١٢ر٣٠الساعة  ؟؟؟؟؟

 ).كل محدد وجازمفليس من المنطقي أال يتذكر كالهما يوم التسليم بش.. ممالة عليهما 

 وأقر املاثل بأنه
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 وبإعادة سؤال املتهم األول بشأن اتهامه حبيازة سالح ناري .. هذا 
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 ملا كان ما تقدم 
.. وحيث أن النيابة العامة قد قررت فجأة إحالة األوراق إلي محكمة الجنايات الموقرة  

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

 .. إال أنه وبرغم عدم تنفيذ أي مما تقدم .. ضار باقي المتهمينٕكما طلبت ضبط واح .. معهما

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

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

لي عالقة المتهمين بهذه الواقعة سوي مجرد تخمين وافتراض من برغم انعدام وجود ثمة دليل ع

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

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

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

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

 :نشرف ببيانه للهيئة الموقرة من خالل أوجه الدفاع التالية 
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ن قبل النيابة العامة والذي أوردته بأمر أن االتهام املنسوب للمتهم م: وجه األول ال

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

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

 .األمر الذي يسقط ما اعتصمت به النيابة بأمر اإلحالة 

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

  .تلزم للتحقيق في الدعوى

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

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

جــاز لمــأمور الضــبط القضــائي أن ................ عـلـي اتهــام الشــخص بارتكــاب جناـيـة أو جنحــه 

 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

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

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

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

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 

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

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

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

قائـمـا ـفـي أوراق  وأن يكـون دليلـهـا فيـمـا انتـهـت إلـيـه إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ـسـائغا
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فـإذا اسـتند الحكـم  مـن أوراق الـدعوى ، أسـس صـحيحة ، في األحكام يجب أن تبني علـي الدعوى

 فإنـه يكـون معيبـا ال بتنـاؤه علـي أسـاس فاسـدإلي رواية أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات ، 

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

  .وانتزاعا لها من الخيال

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

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

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

 . علي مسرح الواقعة هم من تواجدوا

 فالثابت أوال 
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 كما أن الثابت ثانيا 
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ثبت رابعا قد و
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 إال أن األوراق قد عقمت 
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�����������������������������������ب وأنـــه قـــد تـــم إهمـــال األدلـــةجـــ أن عناصـــر الواقعـــة الراهنـــة لـــم تحقـــق كمـــا ي:األول 
�حتى ضاعت واندثرت

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



 

 ٧٣

 ومن ثم صار إخفاء هذا االستعالم وما أسفر عنه  .. االتهام قبل المتهمين 
��
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 سادسا فضال عن أن الثابت 
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 سابعا  أضف إيل أن الثابت 
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 األمر األول
من شقيق المجني عليه ،  بعد ساعة واحدة من حدوثها أنه برغم اإلبالغ عن الواقعة�

 اتصاالت تهديد وطلب فدية ، قوال أشارت بأنها تلقتزوجة المجني عليه من أوبرغم إدالء 

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

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

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

  نالحظ أننا إال 
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 أما األمر الثاني 
 التي تتولي  وعدم إبالغهم للشرطة والنيابة العامةفهو موقف أهلية المجني عليه 

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

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

 . الفدية

 ة ورجاهلا طومن هذا الغموض واإلبهام يف موقف الشر

 ي عليه وموقف أهلية اaن
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ثبت ثامنا وكذلك فقد 
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 ؟؟؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟؟؟/ يأتي بعد كل ذلك الرائد 

 أي بعد الواقعة بأكثر من شهر ونصف 
ارات غامضة ومبهمة ومجهلة بأن تحرياته توصلت إلي ارتكاب بعبليزعم 

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

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

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

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

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

 .في هذه الواقعة .. المتهمين الماثلين أو اشتراك المتهم الثاني تحديدا 
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 وهو األمر الذي يقطع 
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فإن ما اعتصمت به النيابة العامة بأمر اإلحالة من .. ويف ذات السياق : الثاني وجه ال

 وأحرزوا أسلحة نارية نهم حازواأب )واملتهمني اآلخرين(اتهام نسبته للمتهم 

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

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

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

 .مالكانت مششخنة وصاحله لالستع) وجودها

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

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

عله ذلك ، أن إدانة المطعون  السالح مششخنا ، غير كاف العتبارمما يستخدم علي هذه البنادق 

ٕال يجوز الترخيص به وانزال مواد العقاب المقررة لها ضده بجريمة إحراز سالح ناري مششخن 
 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

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

  بأن كما قضي
الجدول رقم الواردة في  من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لسنة ٦ في شأن األسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الملحق بالقانون ) ٢(

وبين األسلحة النارية من الداخل وهي األسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة  ٢٠١٢

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

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

لبيان ما إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السالح من الداخل بواسطة احد المختصين فنيا 

حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول سورة السالح مصقولة من الداخل أم مششخنة كانت ما

فال يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن وتطبيق القانون علي الوجه الصحيح واجب التطبيق 
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المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروف فارغ عيار 

ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في لبنادق مما تستخدم علي هذه ا ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

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

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

يتضـح وبجـالء تـام أنـه ) مـر اإلحالـةأ(قـرار النيابـة العامـة بتحريـك االتهـام وعلـي األخـص منهـا .. 

 :أنهم .. نسب للمتهمين بال سند 
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 وبرغم أن الثابت باألوراق  .. هذا

انه لم يتم ضبط أي سالح من النوع الموصوف بأمر اإلحالة  

 .ٕوالمزعوم حيازتها واحرازها من جانب المتهمين " بندقية أليه"
 وبالتايل مل يتم 


	����������ن� ��������ذא���ن��������و��������ن��ن���ص�
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 لنظروحيث خالفت النيابة العامة هذا ا
وقد وصفت السالح الذي لم يتم ضبطه ولم يثبت ثمة دليل علي وجوده ولم يثبت أنه قد 

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

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

  باألوراق الثابت وأن السيما 
 �$����א	 V6%	א� �א%)�4ل ��د �א	وא��4 �
(��� �&+د 
 ن� �&د!� ��د ��	!� ����א	� &ن
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 ومن ثم 
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وذلك ملا  .. ؟؟؟؟؟/ انهيار مثة دليل قد يستمد من أقوال اaني عليه : لث الثاوجه ال

شابها من انعدام للمعقولية والتضارب والتناقض مع أقوال شقيقه ومع ما 

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

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

 .برباءة املتهم الثاني مما هو مسند إليه 

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

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

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

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

 .معيبا يستوجب النقض عليه من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون 

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

 كما قضي بأن 
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��Aאcو�אق��!����.وא#'�fLو�
 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

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

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

في بعض األمور وذلك لما شابها من تناقض وتضارب ) المجني عليه (؟؟؟؟؟/ اإلثبات األول 

بأن للواقعة صورة وهو األمر الذي يؤكد الجوهرية التي كان يجب أن تكون قاطعة وجازمة ، 

 :ومن هذه التناقضات ما يلي .. مغايرة لما هو موصوف باألوراق 

  األول التناقض 
قدم من شقيق المجني عليه أنه قد أشار في البالغ أن أن الثابت باألوراق من البالغ الم

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

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

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

 .أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها مقدم البالغ 

 ثانيالتناقض ال 

 � �TאF�� ..�f� 9� &1(+{� 0!��� G$�وא� �אcو�אق &�� �א#,	�!� 3Cא�� B3א 	4�� &H�w
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 يف حني زعم اaني عليه
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  لثالتناقض الثا
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 وهذا تضارب آخر
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  رابعالتناقض ال
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  عليه ذاتهييف حني أورد اaن
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 امسالتناقض اخل
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  عليهييف حني قرر اaن
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  سادسالتناقض ال
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 وحيث أن هذا القول معيب ومشوب 

  لألسباب األتية ةالشك والريبب
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 عليه ومزاعمه التي تناقضت مع الحقيقة يك والريبة في أقوال المجنوهذا كله يثير الش

 .والواقع 

  بعالتناقض السا
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 وهذا أمر يستحيل تصوره عقال
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  ثامنالتناقض ال
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                    تاسعالتناقض ال
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 ومع كل هذه املزاعم
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  عاشرالتناقض ال
نين ومقيد باليدين وقدميه طوال أن المجني عليه قد أكد في أقواله بأنه كان معصوب العي�

ومن ثم فالسؤال .. وهي مدة ستة أيام أو سبعة أيام علي حد قوله .. الفترة التي تم احتجازه بها 

الذي يطرح نفسه هل ظل المجني عليه طوال هذه الفترة دون أن يتناول الطعام أو الشراب حال 

بعد هذه الفترة في حالة عدم تناوله وهل من المتصور أن يظل حيا .. كونه مقيد بقدميه ويديه 

ٕأم أن المتهمين خصصوا له من يقوم بإطعامه وشرابه واذا كان ذلك فلماذا لم يدل بهذه .. الطعام 
لعل .. األقوال بالتحقيقات ولماذا لم تستعلم منه النيابة بهذا األمر في التحقيقات التي أجرتها معه 

صورة أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها المجني أن ذلك يؤكد للهيئة الموقرة أن للواقعة 

 .عليه والشهود بأوراق الدعوى 
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 ملا كان ذلك
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 .. ؟؟؟؟؟/دعو ، وامل؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟/  من أقوال املدعو دالن الدليل املستمبط: الرابع وجه ال

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

الثاني فضال عن تضارب أقواهل
ً

  .ا األخرىم منها مبا تسقط كالما وتناقضهم

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

 لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدي

فإنها تكون قد اعتمدت علي الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع 

  .دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤جموعة القواعد القانونية ج  م٢/١/١٩٣٩(

 كما قضي بأن 

د��eن�אO
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 )١١٤ ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

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

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

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

 . عليه يطالق سراح المجنإمما تسبب في تم دفعها والتفاوض عليها 

 ذه الواقعة هم املتهمني احلالينيثبات أن مرتكبي هإما خيص فيأما 
ذא�	מ��دل�&$���3מ�
 $�<..�'ذ�ن�א	#�'د�ن�&�وאل��ن����3و�&����%)+�ل�א%),6(
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 بل على العكس

.. خرين آ بحدوث الواقعة من  فكالهما أقر بأنه سمع

 .ًلم يحضرا الواقعة تماما وأنهما 
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 أنهمـا تناقضــا هقـارئ ألقـوال هـذين الـشـاهدين يتضـح لـبـل واألكثـر ممـا تقـدم جميـعـه أن ال

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

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

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

توجهــه لتســليم مبلــغ إبــان  ؟؟؟؟؟/  بصــحبة المــدعو بأنــه كــان

 .الفدية لمرتكبي الواقعة
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3Sًא�و��...�و[��DCT�����������^�C2'	
م�א#�5�Q!��د���!^��:Zم�א�2�B;�..��;�Cw

�������RT32�V
�M�T�Z�tS;%ن���V5U���^!��jא#�	�t^�א#�O:א#����(�»�א��X��cو5!���א���	
.HY�א2)�א+!����Zא�א$S�Qg��"
�م:��	1����Q��F�وא�F',�م�و���...�+��א_r�
�+Sوf]�����	#א�KB3א��

�F',
�+S�s�.HY�אU�&��.�



 

 ٨٤

بطالن الـدليل املسـتمد مـن التحريـات املزعومـة واملـؤرخ حمضـرها :  اخلامس وجهال

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

ائم على عـدة معلومـات او حقـائق ، وهـو رتاض وختمني غري قفمبناها حمض ا

   جيعلها جمرد رأى حملررها خيالف احلقيقة والواقعيالذألمر 

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

كون دليال بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة إال أنها ال تصلح وحدها أن تمن أدلة ، لما ساقته 

في حق قد اتخذ من التحريات دليال وحيدا علي ثبوت التهمة وكان الحكم المراد إثباتها ، 

 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

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

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

قرينة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث لما ساقته 

قد اقتصر في التدليل علي ثبوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 

فإن الحكم حق الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخري ، في يالجريمة 

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

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

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

 ملا كان ذلك 
وأوراق االتـهــام عـلــى واقعـــات ..  المـفــاهيم القانونـيــة والقضـــائية ألـفــة اـلــذكر وبتطبـيــق جمـلــة



 

 ٨٥

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

لــى ثمــة معلومــة حــول تحديــد شخصــية مرتكبــي الواقعــة ، إل وصــعــن التواقعــة وعجــز معاصــر لل

 األشـخاص مرتكبـي عم بتحديـدبالزبعد الواقعة بأكثر من شهر ونصف وقام   ما هو مسطرومنها

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

  .تاليالتفصيل ال

 املسمى حترياتحملضر األول ا
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 أرقــام هواتــفعجــزه عــن كشــف غمــوض الحــدوث ، وان تتبــع خطــوط الب

م قــد تفيــد فــي كشــف هــذه الغمــوض ، ومــن ثــ )؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟(

طلــب مــن النيابــة التصــريح لــه بمخاطبــة شــركات المحمــول لتتبــع هــذه 

 . األرقام والمكالمات الصادرة والواردة منها وتحديد نطاقها الجغرافي 

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

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

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

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

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

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

ترها بما يؤكد عـدم صـحة جملـة التحريات وتهاعدم جدية تلك 

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

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

 .بلغ الفديةرين أثناء تسلمهم مآلخيومن ثم القبض على ا

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

جب عليها من اجراءات على حنو أثـر سـلبا ت عن اختاذ ما هو واقعدأمسكت و
ً

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

 .هو مستند اليه 

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

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

 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

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

 وينـدب أقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي للعقوبة

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

ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم 

 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 
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 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

االســتئنافيه عـلـي القضــاء ـبـبطالن  ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة المحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 

  . السبب بالنظام العاما تعلق بطالن الحكم لهذ–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

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

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

وع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في أمام محكمة الموض

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 

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

 ملا كان ذلك
يتضـــح ... ـفــة البـيــان عـلــى أوراق االتهـــام الماـثــل نائية أ القانونـيــة والقضـــوبتطبـيــق المـفــاهيم

 اإلجــراءات الـتـي كــان عـلـى النياـبـة العامــة اتخاذهــا وصــوال لوجــه الحــق عدـيـد مــن أن هـنـاك الوبـجـالء

 ال سـند ي ذلـك االتهـام المشـوه الـذ تولـد عنـهيمر الذألا ..  أمسكت عن ذلكاإال أنهفي الـدعوى ، 

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

 :وذلك على النحو التالي ... صورة 

وجه القصور األول       
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن٩٠حيث نصت املادة 
لى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبـت حالـة إينتقل قاضى التحقيق 

وـكـل ـمـا األمكـنـة واألشــياء واألشــخاص ووـجـود الجريـمـة مادـيـا 

 .التهإثبات حيلزم 

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

 ـكـان يســتوجب ياـلـذاألمــر ..  علـيـه ي عــدة أعـيـرة ـفـي الهــواء إلرهــاب وتخوـيـف المجـنـوأنـهـم أطلـقـوا
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ذا كـان هنـاك إ مـا يـانلمعاينتـه وب..  إلى حيث مكان الواقعة المزعومة على النيابة العامة االنتقال

 إذا ، غوارفــأو علــى أقــل تقــدير بيــان أمــاكن ال..  فــي المنــازل أو الحــوائط عيــرةألاســتقرار ألحــد ا

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

 . والوقوف على عيارها ومواصفاتها

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

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

وعمـا إذا كـان توقيـت الواقعـة يكـون فيـه ـمـواطنين .. إذا كـان هـذا المكـان أهـل بالسـكان مـن عدمـه 

ن عما إذا كان هناك شهود شاهدوا الواقعـة المـدعي بهـا ونفـي حـدوثها مـن وكذا بيا.. من عدمه 

وبصـفة عامـة كـان حريـا علـي النيابـة  .. المتواجدين بالمحل الذي حدثت أمامه الواقعـة مـن عدمـه

معاينــة المكــان لبيــان عمــا إذا كــان مــن الممكــن ارتكــاب الواقعــة بنــاء علــي هــذا الوصــف مــن عدمــه 

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

  .األمر الذي يصيب تحقيقاتها بالقصور والعوار

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

ء علـى ادعــاءات مرســلة ـكـان يجـب التحـقـق منـهـا وـمـن بـنـا) ةلـيـآبندقـيـة ( حــراز ســالح نـاري ٕابحيـازة و

 . صحتها 

  الثاني قصورال وجه 
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  جراءات اجلنائية على أنإل ا من قانون٢٤فقد نصت املادة 

أن يســتجوب  وفــى الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس وجوبــا  الجنايــاتيال يجــوز للمحقــق فــ 

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

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

 ... ًلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا ت

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

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

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

 . غموض الحادث 

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

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

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

 وجه القصور الرابع 
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  األمر مل تهتم به النيابة العامةوهذا
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 ولعل أبرزها 

 أي أنه كان سيتم مواجهته بالمتهمين الماثلين للقطع بأن 

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

  امسوجه القصور اخل
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 بناء عليه 

 يلتمس املتهم الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 �U�F',
�+S�s�&:Bא}��&�.  

 وكيل المتهم الثاني           

    المحامي 


