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�وع����و�א	

مـن المسـندة إليـه مـن االتهامـات براءتـه  علـي المؤكـدة/ ..... بـدفاع ودفـوع المـتهم مذكرة  

 :في تقرير االتهام المزعوم من خالله أنه قبل النيابة العامة ، 
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�5�"�"#$��%.�

 يابة العامة وبناء علي هذا الوصف املبتور سنده طالبت الن.. هذا 
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 فإن واقعات هذا االتهام 

وא�b��cو_�a�L���..�(���;�)����3אT`'��5אEو�*(�و د���'������,(��زو_�0א)$3^�و�م����
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�l'9و%�ون��l'I%�GU�Z(وא�m8n�0א�$��ل�אH?دא�a��U;(و_�0אb��.א

  .....وقبل يوم الواقعة 
!) شـاهدة اإلثبـات الثانيـة؟؟/ ..... (ى لنجلته الكبـرقد اشتري كان المتهم بحوالى عشرة أيام 

.. وتـقـدم التهنـئـة البنتـهـا والثـنـاء لزوجـهـا زوجــة ـبـذلك وهـنـا وـبـدال مــن أن تســعد ال.. ســيارة جدـيـدة 

فلـمـاذا ـتـم ـشـراء ســيارة جدـيـدة لـهـذه .. مــن نجلتـهـا وأصــابتها الغـيـرة أقاـمـت اـلـدنيا وأـبـت أن تقـعـدها 

ـبـل .. ـبـاب مـنـزل الـمـتهم ـلـم تـطـرق الســعادة ومـنـذ ذـلـك الحــين ! ؟البنـتـه وـلـم ـيـتم ـشـراء أـخـري لـهـا 

ورغـم ذلـك صـبر المـتهم لعـل ..  واألصوات المرتفعة ليل نهار امتأل بالصراخ والعويل والمشاحنات

 .اهللا يكتب الهداية لهذه الزوجة وتعود إلي رشدها 

  .....هذا ويف يوم الواقعة 
���ن�א	���*+מ�و$%�9	�������0�ج�א	�%��زل� )B*%��ز		زو����9)�	)��2����1א��	ل�..�و$6%����3ذ���&�D


��E���1و������

�����G"�א	وא*&����.�"��&�����ل�5**�����ن�5
�����א�2א	*+د����د��.�/�.....�.	9%	*+�����א	


���>د�د��9دא��Kמ�$ن�א	�وI*&��,�J1?ل�ل�ذ	)���د��1	�2..�وא	و�5د�L/
�و**�د�7

اتـفـاهمى ـمـع أـبـوكي ، الخداـمـة غبـيـة ـجـدا ، "��

ألننــي بــأي وقــت راح .. يــا ذابــح يــا مــذبوح 

 .. ".اذبحها 

وא
�ل���ن������د�?
ط�5�2	�+�����..�و	�9�د�$ن�9%	*+��	מ�*�د�5	����&��	*+����و�א������������..�?ذא���

����1�7	2)�	+ذא�א	&
.�א	*���(א	&
�.�وא	*+د�دא�2وא	>*��מ�

− �-�+,�e�0א)����ap"
��6��� .��6ز%�

− �eא�k�Z7���6א��د�qIش���Cא��(. 

− ��;"� . ��%��sو��C��6;�Qאق�,+*�و�s36א

− �uv9א�*+,�u�\7�w6�=��%�s#x���yא�...............�zא. 
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ـجـب عـلـي رـسـالتها األوـلـي ألن نجلتـهـا ـلـم ت.. كـل ذـلـك فـقـط 

 !.فور إرسالها ؟
 وما أن دلفت .. ثم عاد املتهم وأجناله إيل منزله 

�����3$���*�א)(��bل�
$��}�א�$��9,��3$ +d�..����3|���w��
���;א�5א��l'��I)���9'��و���$�H(و�א
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�����L�Y��%�S�5و�"+\��%)���3H,ز��
�*+,�(������0C�Z�وd����w'+\��..����S��)L+��3$א ��1ل�%�

و�L;א�U+���,+�*����(و����א��y8I%��`^���ج�����א)�I=��������..�א)3$^���*���f��GX$��א�nص������
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  واستطردت قائلة 

 :الذي ورد به ما يلي ..... ورية الشرطة ومت حترير احملضر املؤرخ حبضور د
وعليه فقد انتقـل .. قد ورد إلي المخفر بالغ من العمليات يفيد وجود مشاجرة عائلية بأنه 

 كال من 

 /�.....�.��8زم��ول� −

 /�.....�.��8زم��ول� −

 /�.....�.�و��G�Uول� −

 /�.....���l�fول� −

وأن والـدها .. والتي أفادت بوجود مشاجرة بين والـديها ) نجله المتهم(وتم التقابل مع المبلغة 

 .معللة سبب المشاجرة بوجود خالفات قديمة خرج من المنزل ولم يعد ، 

 ).....(وبتوجيه ذات السؤال للزوجة 

 �-�;%�5�f��..�y89��3�+,������f�^3$(ن�אQ%�wز�"�.....�"�و��������7Q%�5�fو��"

�.وC+"��5"����ش�
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 ...../ ثم أثبت حمرر احملضر حضور املالزم أول 
�7
���*�دמ�����������
و��1מ��/�.....)�و�د���5(�����:	����ن�א	
'غ�����..�و1د�*מ�:
'غ���
ط�א	�


�	د	و�J:	��א	�%�زل������"�Bد��;�
و*�מ��..���&���3و��1מ�
�0D�אج�$&�	���وط	���٤٫٢٥������������2א	&�������5"�

�.و�/+מ����&���*��

 طة وحيث توجه اجلميع إيل خمفر الشر

 قد أحضرت تقرير طبي مبدئي أشار إيل  .. ...../ وكانت اVني عليها 
2�9�&
��
�Lو��،�.��	�
��ود������א	وع�א��Oن�ود������א	�$س�אد�3�5
�,5*دא�3

 ثم مت الزعم بضبط األسلحة اآلتية 

٨٠٠٤٥�����u��7�y89�(.....)�^f��GHش� −١�D�+��5�"+C��3%�0)6b�.�

��y89....�.�^f��GH)�١(,�د� −٢GA12�+٢,�د����"+C�. 

130302740021276��y89�.....�^f��GH)�١(,�د� −٣. 

�א?*��8�Hن���Hf*����)�١٢(,��د�� −٤��L�y8�950134707 K 30001 �&$��'+,و

�5�"+C. 

٥− ��%�-�$98%���U٧٣٣�0"+C��+�.....٢٣�0"+C�.�.....�

  ...../ ثم قرر ضابط املباحث 

 !.بأنه قد مت إحضار املتهم ؟

 قرر بوجود خالفات مع زوجتـه وانكـر معرفتـه أو وبمواجهته�

�.حيازته لألسلحة والذخائر أنفة الذكر 
 واختتم الضابط املذكور حمضره 

�������Lb?�
����L����7و�������אfQ%دق����S�p��i�^3$ن�א)��Q��%(������&'����u���#$��%����7�'#����وאQ%

�y8I��א9\�0א%�a��U;(م���6�3$%א�f�-�;Uو.�
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 وهنا يتضح ملحوظة هامة 


ض�5	��א	�*+מ�و$�0ذ�$1وא	������ن�א	����	�
�6מ��..���
ط�א	�ذو���1מ�

1���P��*	�
?�ذא����'��5ن����!�$�P$ن�א	�
ض�&�
ق�5	���א	*����P؟�����..��מ�

���Lدא���1א	��*+מ�:	���*���0ن�و�$����������Pמא&*د,	��5	��א	�ول�
/�د����

���L0<�..����������������%9�	د��د�א+*
وא	�ول�
I%������ز�א�&O	�����1���%Oמ�

�P��%�S'&وא&ط��
�.*��0ن��ن�5%د��*�و?و���ض�..!�5	�+��

 ابة العامة قررت يهذا وبسؤال اVني عليها بتحقيقات الن

������D+9��$H,�9+�0#،������������..�%;א����5زEن�א��=��*�+,���
و�������37Q%�wد������w%~�א)'�

����H3)=��9�G��X������*7���h����%�0)3$^�%�����و��א��S���0����i�*��Lو�..��;��L�w��7�Uو ���+��^��ذא�

�!.א����0N�S�0#+9E,����؟

  ملحوظة
و��1���2א	���ذو���
��Iن�א	���*+מ����1מ�
�S'��&�������Dو���1מ��&��
ق�

�,�*/	��מ������:ذא����ن���� ���+%I

ط	������6�،�2מ����5د�2	*�������Bو�<�


�.و?ذא�*���.�وא�����Tא1Oوאل�!��L	����ن�5د���؟

�ز��y89אل������������%��f*��....)�,�م��(�(;���6م�א��bو����.....�`^�א9$\�دQ%�0+?�f�5ن�א)3$^�

G1���6�����u����8��0#+9E��3א�+,��..��Lد�_�%�^+����3)=��".���ز��ن�"�و

 )شاهدة اإلثبات الثانية (..... ...../ وبسؤال .. هذا 

��*����אل�אEو��f�����,������5 �����ج�����f�..��0#+��9ن��Q��%�^��+������37Q%�wو�������"�....."

�����1��%�0S���..ص�������nدא���א�F�0#+9E�%��D$�א����i�(��c$���א��0�S�n(و�ن�وא���U��Lن�

��=���H?دא���������L� ���3+��6��
��7Q%�5��f..�و,����1fوא�����������Lא��������y8I..�ن���+"�0و ��

3$%^�"����U�"�^3D6ن���6�6�S��u��.�"~�و��6��=6(

 وبسؤال املتهم أمام النيابة قرر 

شاهدتي اإلثبات (بعدم صحة ما جاء علي لسان اVني عليها وجنلته 

وأن الواقعـة برمتهـا .. ونفي حيازته لثمـة أسـلحة ) األويل والثانية

 .وأن جنلته مضغوط عليها من والدتها.. ملفقة كيدا من زوجته 



 ٧

 وأضاف أنه مت القبض عليه 

وقـام ضـابط المباحـث .. حال وجوده بموقف جمعيـة السـالم �

 باستيقافه والقبض عليه ثم تحويله إلي مخفر شرطه السالم 

 ) .وذلك بدون إذن من النيابة أو أمر بالضبط(
 م املتهم وقد

 ������s��7�%�g,�0`د�X������S"����Iوא��"���������$+dزو_$���و�&�%�..������G������0�"6�C�q����

�5��8nوא�GU�Z(و����37'#��,��א�*��.אEو

 ملحوظة ����
��ل���1מ�א	%��
��א	/�����
;�ض�א��O�אز�*
��ن�$ن��5دد�א	ط	��������������������2

���ز5מ���
ط�א	�
���7 �٧٣٣و	�س�٧٨٥.�

 أمام النيابة العامة قرر . . ...../ هذا وبسؤال ضابط املباحث 

��������u���7�y8�I%���$_م����2%$��6�3زو��f���D6�5��+H��و������7Q%�..��u+"*�%8غ����א

���)=��ن�א��'8غ�������S���3،����������..�و�+,�J�Kא�����G�%�"��..�.....����������0��'�$%م���f�^3$�(ن�אQ�%و���د����

����������������3'+Cو�����d��Gא���3و������S�u�������L،�وY���3_و�^�`�ap�;���%�y8�I�(3^��%��8غ�א

�0C�Z��*���i$��א�0S�nو����א)(bل�..�א��y8I��.�fم�א)$3^�%�,�د�aא

  هكما أفادت له بأن
أسـلحة ، وقاـمـت بإدخالـه برضــها إلـي المـنـزل وأرشـدته إـلـي مـكـان وز ـعـدة حـي

 .ثم قام بإحضار المتهم .. األسلحة وقام بضبطها 

 وأضاف 

6�م�א��w'Iא)�א�����������V�
�-�%(����k..��,�1א��I=��א)�3$^��������0٣,٤٥א�Q%�.....,�Iن�ذ

�/�.....�.....�.,+*�%8غ�א%($��

 

 

 



 ٨

 واقر بأنه دلف إيل املنزل مبفرده 

 د األمن العام خارج املنزلفرابينما كان أ

 )ولكنه مل يوضح سببا لذلك(

��5���6���u���_�����7Q%�^��,�0؟..�`��^�زC�'��x(��9+�0#א���5
����ز�aא)��3$^����U��!����7و�

x��%��6�3$�"$�u����G,+*�زو_$��%���.���وא

 وعقب ذلك قرر الضابط
بغرفـة المـتهم الخاصـة التـي " هوائي " وكذا السالحين " ..... " بأنه قام بضبط السالحين �

 .ال يشاركه فيها أحد 

 ملحوظة     
 �
�U��2%	�����������0$;��א	������U	א�Bن�?ذI
ط�5	��א	%��
��א	/����


�/����א	�*+מ�و	מ�������;����*���	+��؟!.�

�م�א�0�S�n%��)$3^�����زو_$���؟؟���������..��.....����א��y8�Iאل�����)�و�L;א��(�"���و_�����0����%א

�א����H,+�*��ن�������������������f��Fא���א��&$�+��אل�����L*�אT`'���5אEو��*�وא��0��7�hאf������f�)$��%

�!)�.����א�0���%�w7�U�0#+9Eא)3$^�א0S�n؟

 ثم أضاف قائال 
"..... " ومن ثم ال تجوز حيازته ، وأن سـالحي ال يتم ترخيصه قانونا ..... .. بأن سالح �

 ) .حيازتهما مباحة(فليسا بحاجه إلي ترخيص .. بحاجة لترخيص ، أما السالحين الهوائيين 

  فالسؤال هنا    

;���ض����
ط�?��ذ�ن�א	&���'��ن���� )�����?��K*+מ��)�$و�����	א������U
�..

�	����ذא�*��מ����
ط+�������ل�و%+��������ن�א	�
�������Sز*+�����		���Lد�

 .ذא�א	��
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وقرر الضابط بأنه ال يعلم مصـدر حصـول المـتهم علـي تلـك 

 ).تحرياته لم تسفر عن ذلك (األسلحة 
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 وعن ظروف ضبط وإحضار املتهم 

��*�L(����وא�����������������������$7��lL;8م����I��د�� �0���Hא_�%�0��+��������w+Sو��f��7Q%���f
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 وحال مواجهة الضابط .. هذا 

بوجــود اخــتالف ـفـي عــدد الطلـقـات المثبـتـة بمحضــر 

ـفـي حــين أنـهـا ..  طلـقـه ٧٣٣الضــبط والـقـول بأنـهـا 

ـغ  ـك قــد يكــون خطــأ ..  طلقــه ٧٨٥تبـل قــرر بــأن ذـل

 .مادي
   ملحوظة����
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 بإثبات ورود  واختتمت النيابة العامة حتقيقاتها.. هذا 

ـب  الشــرعي ـر الـط ـائي مت  تقرـي ـل اجلـن ـر املعـم وتقرـي

 )وـبـدون مواجـهـة اـملـتهم بـهـذين التقرـيـرين(مباـشـرة 

 .حررت تقرير االتهام وإحالته للمحاكمة اجلنائية
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��7
�?���Lb(;�ز���%������Q%�^,bو��..��-�;U���Eن�א�Uذא����"��م��+��ذא��H

�א���5)�����3(��;���9i8%��x������x��%����3�+,�u����$�..��w؟؟�و�ذא����Uن�دא?��^�א

��������0���Uو���;א�%�������..�)�����Uن�ذ��-�������!�؟�+�Hذא���I6'������אT%�8غ�,(������������
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بطـالن تفتـيش مسـكن املـتهم علـي وجـه العمـوم ، فضـال عـن بطـالن : ول الوجه األ

وذلك إلجرائه بال مسـوغ )  دائماغرفة نومه اخلاصة املغلقة(تفتيش داره اخلاصة 

وال سند مـن القـانون ، وبـدون إذن النيابـة العامـة وبـال مـربر يبـيح للضـابط 

 الدلوف إليها عنوه وبدون حضور املتهم وبدون استئذانه 

  من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية علي أن٧٨فقد نصت املادة 
خص تحمـــي جســـمه لألشـــخاص ومســـاكنهم ورســـائلهم حرمـــه ، وحرمـــة الشـــ

 .ومالبسه وما يوجد معه من أمتعه 

وحرـمـه المـسـكن تـشـمل ـكـل مـكـان مـسـور أو مـحـاط ـبـأي ـحـاجز ن مـسـتعمل أو 

 ...........................معد لالستعمال كمأوي ، 
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  علي أن ٧٩فقد نصت املادة .. لذلك 

ال يـجـوز تفـتـيش األشــياء ذات الحرـمـة دون موافـقـة صــاحب 

ألحـوال التـي يـنص عليهـا القـانون ، وبالشـروط الشأن ، إال في ا

 .فيه المقررة 
  بأن ٨٠ما نصت عليه املادة .. وعن هذه األحوال 

يـجــوز تفـتــيش الـشــخص أو مـســكنه أو رـســائله بمعرـفــة المحـقــق أو ـبــأمر مـنــه ، لضـــبط  

ـك  ـى اســتلزمت ذـل ـي اســتعملت فــي الجريمــة ، أو نتجــت عنهــا ، أو تعلقــت بهــا ، مـت األشــياء الـت

 . التحقيق ولم توجد وسيلة أخري للحصول عليها ضرورة

  علي أن ٨٢وأيضا نصت املادة 

تفـتـيش النســاء يـجـب ـفـي جمـيـع األـحـوال أن تـقـوم ـبـه أـمـرآة 

 .تندب لذلك بمعرفة المحقق ، وكذلك يكون شهوده النساء 
  علي أن ٨٥كما قضت املادة 

 �������������+��Z6���!ن����37א�،�و%����א�$�9;אن���ن�א)=��ن�،�و ���D$�¤�א)��U�I����lن�6=�

�ل�����8و�%�ون�א�$9;אن�����ز�א�.�

 وقد تواترت أحكام التمييز علي أن .. هذا 
من المقرر أن الدفع ببطالن القبض والتفتيش ال يقبل إال ممـن تعـرض لهـذين 

 .اإلجراءين ، ألنه وحده من يملك الحق في التحدث عن بطالنهما دون غيره 

 )٢٢/١٠/١٩٨٤ئي جلسة  جزا١٩٨٤ لسنة ١٥٩طعن رقم ال(

 )٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٩٨٣ لسنة ٩٨الطعن رقم (

 )١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٩٨٣ لسنة ٢٩الطعن رقم (

 كما قضت بأن 

ط'ن�א	*;*���ش�:%�����>���ع�		���������5	�����������א	����ن�،�و���ن���6מ����Dن���� ��
�Eد���	א


ل��ن������Kز�?ذא�א	��ن�و	و��ن��&*;�د��%�����,��
�.א	*�&)��

 )١٩/٢/١٩٩٠ جلسة ١٩٨٩ لسنة ٣١٤ رقم الطعن(
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 ملا كان ذلك
يتضـح ..  االتهـام الماثـل علـي أوراقوالثوابـت القانونيـة أنفـة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم �

ذلـك .. وأوجـه الـبطالن قـد احـاط بـه العديـد مـن المآخـذ والعيـوب تفتـيش مسـكن المتهمـة أن إجراء 

ذلـك قد يستمد أو يسفر عنه وعدم االعتداد بأي دليـل نه علي النحو الذي يستوجب القضاء ببطال

وأوجـه الـبطالن والعيـوب .. وبالتـالي يكـون هـذا االتهـام قـائم علـي غيـر سـند .. التفتيش المعيـب 

 :كالتالي 

  األول العيب     
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 . ...../ مالزم أول  −

 / ..... .الوكيل أول  −

 / ..... .رقيب أول  −
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 وهذا يعني وبوضوح تام 
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 السيما وأن ما كان بداخل املسكن آنذاك هي زوجته 

 وأجناله فقط مبا ال جيوز الدلوف آلي سبب 

 طاملا قد تالشي الضرر واخلطر املزعومني 

�������
��������������..�� ��ن���%~�א)'��"$��ل�وא�SEن�وא�7��"��¡�א�����f�..����������%���7�����
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 ا البالغكان علي الضابط أن يتلقى من املذكورة هذ.. وهنا 
ويمهل نفسه فرصه للتحري والتقصي والتأكد من صحة هذا الحديث المرسـل ، 

ويتــرك لهــا .. وتقديمــه إلــي النيابــة العامــة .. ثــم تســطير محضــر بإجراءاتــه 

ـي األخــص غرفــة ) وـفـق اختصاصــها( ســلطة إصــدار إذن بتفـتـيش العقــار وعـل

ـن يســتغرق بضــع دقــائق .. مــن عدمــه .. المــتهم  ـه كــان ـل ، ويكــون وهــذا كـل

 .القانون قد تم تنفيذه 

 أما وأن هذا الضابط 

���a��U;��(و_���0אb����*����I=��א)��$3^��..�������ن�©�����%��G���Cא��a�����'��¡���
$��}�د

���G,+�*�%\�8ن��_�א?���و,+�*�������D�I�9,(���ذ��-�א�$�D��"����������������¤��$Dد���"���
$�}� �6"��^�א

��GC�'���������������������..�א������gد����
����I��0=��א)�3$^�����م�و_��-�;�%���=3$)��..�������l���6�������Lو

�.�_�א�kא�$D$�¤�و6'\+��

  الثاني العيب ����
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 ومل يكتف بذلك متعلال بأن الزوجة مسحت له بالدخول 

 فعلي الفرض بصحة ذلك 

ط�א%*+��)�א	�ز��د���ن�א	��������������2���		����
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 أن يدخل هذه الغرفة يف ر مثة دالئل ووإذا ما توافرت لدي الضابط املذك

 أسلحة أو مثة شيء مؤثم يربر اقتحامها لضبط 

  لكان قدمها إيل النيابة العامة لإلستحصال علي إذن 

واـلـــدلوف إليـهـــا وتفـتـــيش .. لخاصــــة بكـســـر ـبـــاب الغرـفـــة ا�

 .محتواها وضبط أي شيء يخالف القانون فيها 
 أما وأنه مل يفعل 
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  ٢٠١٥ لسنة ٦وهو ما نصت عليه املادة األويل من القانون 

 يف شأن مجع السالح والذخائر واملفرقعات 
 بـنـاء عـلـي طـلـب ـمـن وزـيـر الداخلـيـة أو -يـجـوز للناـئـب الـعـام أو ـمـن يفوضــه 

ـأذن كتاـبـة لرجــال الشــرطة بتفـتـيش األشــخاص والمســاكن –ـمـن يفوضــه   أن ـي

ـخـاص ، الكائـنـة ـفـي موـقـع مـعـين ـخـالل فـتـرة واألـمـاكن ووـسـائل النـقـل الـعـام وال

زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجديـة علـي حيـازة أو إحـراز أسـلحة ناريـة 

 . أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة للقوانين األخرى 

 ومن خالل هذا النص .. هذا 
�*����T$ن�א	�>���ع�وא&��*6%�����3ن�א	�وא��5د�א	/������א	����������������1%ون�א(��9�א3א�������2

א����وא	�%����		*����Lوא	���و�Jوא	�'
&���2א	*���*
���T	���9ل�א	>��ط��*;*��ش�$����������Pא	9ز

��������ن�**وא�������א	���و�J$%;���א	�ذ&��P$)�����..�>0ص�و�	א&�*6%����3ن�ذ���%D��..د��0ص������


&��ج�و%�מ�1���L�0��?�����ن��0'ل�א	���%ون�������������������	&Oط�א
�$%;�������٢٠١٥	&�%������)٦(א	�>�ع��

���.א	ذ

 قررة بالقانون األخري ما يلي ولعل أهم هذه القواعد امل
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 وحيث كان ما تقدم 
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 ومن ثم مل يتم عرض األمر متاما علي النيابة العامة 

 حىت تستخدم سلطتها التي خصها بها املشرع 
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 هذا وحيث أن التفتيش قد مت باملخالفة جلملة ما تقدم 

وحيث أن القاعدة أن القانون الخاص يقيد العـام فإنـه يجـب �

 لســـنة ٦اعـــد التصـــريح بـــالتفتيش المقـــررة بالقـــانون إعمـــال قو

 دون القواعــــد العامــــة المقــــررة فــــي قــــانون اإلجــــراءات ٢٠١٥

وحيـث خولـفـت القواعـد الخاصـة ـفـإن التفتـيش يـكـون .. الجزائيـة 

 .باطل بطالن مطلق وال يرتب ثمة أثار 
 ملا كان ذلك 

 �������U;������0D7א���و���Lא���qx$6�¤�$D�..��������G�Uو ���k8م�%\8ن�א�$..�و����+�0א
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إزاء ثبوت بطالن التفيتش إلجرائه بغـري مقتضـي مـن القـانون ، بـل  : ثانيالوجه ال

 بـشـأن ـمجـع الـسـالح واـلـذخائر ، ـفـإن ذـلـك ٢٠١٥ لـسـنة ٦وباملخالـفـة للـقـانون 

 هذا اإلجراء الباطل يستتبع بالضرورة بطالن أي دليل يستمد من 

 ت حمكمة التمييز يف هذا الشأن علي أن حيث قض
ويبطـل الـدليل المسـتمد من المقـرر أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  

 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (
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 وحيث استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل ن بطالن القبض مقتضاه قانونـا من المقرر أ 

 وبالـتــالي ـفــال يعـتــد بشـــهادة مـــن ـقــام ـبــه ، ولمـــا كاـنــت اـلــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد مـنــه

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

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ رقم  الطعن١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ينبنـي علـيـه عـدم التعويـل ـفـي اإلدانـة عـلـي مـن المقـرر أن بطـالن القـبض لـعـدم مشـروعيته 

 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه

ل وعـــدم االعـتــداد ـبــه فـــي الطـــاعن الزمـــه بالضـــرورة إهـــدار كـــل دلـيــل تكشـــف نتيجـتــه القـــبض الباطـــ

 .إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصــريح أن مــا بـنـي عـل

الحكــم ـبـبطالت الــدليل المســتمد مــن العـثـور علــي فـتـات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون 

ق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو ضده يعد إبطال مطلـ

الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا 

 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  بأنوكذا قضت أيضا 

 وكــذا بطــالن كاـفـة اإلجــراءات المترتـبـة يوـجـب اســتبعاد اـلـدليل المســتمد مـنـهبطــالن الـقـبض  

 .  عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك
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 وهو ما يؤكد
المتهم في طلب البراءة ممـا هـو مسـند إليـه النعـدام وجـود ثمـة دليـل صـحيح علـي قية حأ

 .القول بحيازته لثمة أسلحة 

االت التلـبس بطالن القبض علي املتهم ، لعـدم تـوافر حالـة مـن حـ : ثالثالوجه ال

باجلرمية ، ولعدم وجود مثة دالئل كافية تربر القـبض عليـه ، فضـال عـن عـدم 

السيما وأن الضابط الـذي قـام بـالقبض كـان .. وجود إذن من النيابة بالقبض 

لديه من الوقت الكايف الستصـدار اإلذن وتقنـني إجـراء القـبض الباطـل الـذي 

 أجراه 

 ون اإلجراءات اجلزائية القبض بأنه  من قان٤٨فقد عرفت املادة .. بداية 
ٕالقبض هو ضبط الشخص واحضاره ، ولو جبرا ، أمـام المحكمـة أو المحقـق ، 

وبموجــب أمــر صــادر منــه ، أو بغيــر أمــر ، فــي الحــاالت التــي يــنص عليهــا 

 .الخ ..................القانون 

  علي أن ٥٣كما نصت املادة 
  في الحاالت اآلتية يجوز لرجال الشرطة القبض علي األشخاص 
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  علي أن ٥٤وكذا نصت املادة 
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 : بدون أمر علي المتهمين اآلتي ذكرهم لرجال الشرطة حق القبض 
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 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
 ومـا بعـدها الحـاالت ٥٣ون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية قد حدد فـي المـادة  قانإذ كان 

فيها لرجال الشرطة القبض علي المتهمين بدون أمر كتابي ممن يملك إصـداره طبقـا  التي يجوز 

للقانون ، وليس من بـين هـذه الحـاالت مـا يمكـن أن يكـون فـي الـدعوى المطروحـة محـال للبحـث 

 مــن ذلــك ٥٤ر للقــبض ســوي تلــك الحالــة المنصــوص عليهــا بالمــادة لتبــين مــدي تــوافر المبــر

مـن : أوال : لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر علي المتهمين األتـي ذكـرهم " القانون من أنه 

، ولما كان يستخلص مما سـلف بيانـه أن ضـابط " أتهم في جناية وقامت علي اتهامه أدلة قوية 

له لمجرد أنه ورد إليـه بـالغ مـن مصـدر سـري عـن أنهمـا الشرطة قام بالقبض علي الطاعن وزمي

يقومان بارتكاب جرائم سرقة غير محددة ودون أن يقوم الضابط بعمل تحريات من جانبه للتحقق 

من جدية ذلك الذي أبلغ به حتى إذا ما أسفرت تلـك التحريـات عـن تـوافر أدلـة قويـة علـي صـحة 

الطاعن ، ولما كان مؤدي ذلك أنه لم تتحقق فـي ما ورد في البالغ فعندئذ يسوغ له القبض علي 

الدعوى الحالية األدلـة القويـة علـي اتهـام الطـاعن بارتكـاب جنايـة بمـا يبـرر القـبض عليـه بـدون 

 .إذن ، األمر الذي يترتب عليه بطالن ذلك القبض 

 )١٠/٥/١٩٨٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١١٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 )١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٩٩٣ لسنة ٩٣لطعن رقم ا(

 

 

 ملا كان ذلك
يتضـح .. علـي أوراق االتهـام الماثـل أنفة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم والقواعد القانونية  

) شـاهد اإلثبـات الثالـث ( لضابط المباحثأو مسوغ شـرعيوبجالء تام عدم توافر ثمة مبرر قانوني 

 :ثابت ما يلي للقبض علي المتهم ذلك أن ال

  أوال فالثابت     
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 وحيث مل يتم عرض األمر علي النيابة العامة 
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 فإن أيا من ذلك مل حيدث 
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 وبالتايل فإنه من املستحيل القول 
حضــر وال زاـلـت الجريـمـة مـشـهودة ـبـأن الضــابط ـقـد ـشـاهد ـهـذه الواقـعـة أو أـنـه 

وحتى مـع الفـرض الجـدلي بـأن جريمـة الضـرب والتهديـد ) .. الضرب والتهديد(

لـم ) وهـي حيـازة السـالح النـاري(فـإن الواقعـة الراهنـة .. كانت الزالت مشهودة 

 .تكن لها وجود أو أثر 

 هذا باإلضافة إيل أن 
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  ثالثا ثبت وقد .. هذا ����
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 حيث أن القاعدة أن ما بني علي الباطل فهو يقينا باطل 
 وتفتيشـه بغيـر مقتضـي مـن وحيث ثبت بطالن دخـول الضـابط لمسـكن المـتهم

.. القانون وبدون إذن كتابي صريح من النيابة العامة وبدون إذن من المـتهم 

فـإن ذلـك الـبطالن مـانع مـن .. ثم بطـالن التفتـيش لمخالفتـه صـحيح القـانون 

ـي مــا أســفر عنــه  اتخــاذ هــذا اإلجــراء ســند ألي إجــراء أخــر ، أو االســتناد عـل

 .لقبض حيث أن األخير يبطل ببطالن األولالتفتيش الباطل في اتخاذ إجراء ا

  فحسب هذا ليس 
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  رابعا ثبت فقد وأيضا 
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بأـنـه اســتند ـفـي الـقـبض عـلـي الـمـتهم عـلـي دالـئـل اســتقاها ـمـن ـبـالغ المبلـغـة 

 .المضبوطات بغرفة نومه وأقوالها وأقوال زوجته وضبط 
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فهـل ذلـك يعـد سـببا ..  علي فرض صحة قيام المـتهم بضـرب زوجتـه والتعـدي عليهـا فإنه

بضـرب ) زعما(يامه ألن يهرب المتهم ؟؟ ذلك أن الثابت باألوراق أن المتهم ترك منزله علي أثر ق

زوجته ، وال يعلم ما إذا كانت الشرطة حضـرت مـن عدمـه ، ومـا إذا كانـت قـد ضـبطت شـيء فـي 

 وهو ال يعلم بما يتم الزعم به من ضبط ! فلماذا ومن ماذا سيهرب المتهم ؟.. منزله من عدمه 

 .أسلحة في منزله 

 كما أن السؤال هنا 
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 أما بفرض تشاجره مع ا�ني عليها 
وحـتــى عـلــي الـفــرض الـجــدلي .. فـهــو أـمــر طبيـعــي ومعـتــاد ـبــين ـكــل األزواج 

فقـد أقـر الضـابط نفسـه ) و مـا ننكـره تمامـاوهـ(بأنه هـددها بسـالح .. المنكور 

بل كـان غرضـه التخويـف والترهيـب فقـط .. أنه لم يقصد ارتكاب أي فعل مؤثم 

ومنع زوجته من التحدث بصوت مرتفع أو الخروج مـن بيتـه بغيـر إذنـه أو أي 

 .شيء من هذا القبيل ومن خالفات تحدث يوميا بين األزواج 

 ومن ثم 
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 ملا كان ذلك 
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انتفاء وجود مثة دليل مـادي قـاطع بـأن املضـبوطات كانـت يف حيـازة  : رابعالوجه ال

املتهم ، حيث مل يتم رفع البصمات من علي األسلحة املزعوم ضبطها ، كما مل 

يثبت وجود مثة بالغ بأن املتهم يستخدم هذه األسلحة أو حـىت حيوزهـا ، فضـال 

عن غموض عبارة أنه حيوزها لالستخدام الشخصي الـواردة علـي لسـان ضـابط 

 .!؟" استخداما شخصيا " املباحث فمتي وأين وكيف استخدمها املتهم 

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
ر أنــه يكفــي أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي ثبــوت االتهــام كــي مــن المقــر

 إذ مرـجـع األـمـر ـفـي ذـلـك إـلـي ـمـا تقضــي ـلـه ـبـالبراءة ورـفـض اـلـدعوى المدنـيـة

تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمهـا يشـتمل علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت 

اـلـدعوى وأحاـطـت بظروفـهـا وبأدـلـة الثـبـوت الـتـي ـقـام عليـهـا االتـهـام ـعـن بصــر 

وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتهـا الريبـة 

ـات ، وال ـي فــي عناصــر اإلثـب ـاء عـل ـالبراءة بـن  يصــح النعــي عليهــا أن قضــت ـب

احتـمـال ـتـرجيح ـلـديها ـبـدعوى قـيـام احتـمـاالت أـخـري ـقـد تصــح ـلـدي غيرـهـا ألن 

مالك األمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه كما أنه ال يلتزم في 

حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة االتهام مادامـت قـد داخلتهـا 

 .بة والشك في عناصر اإلثبات الري

 )٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٩٥ لسنة ٣١٩ رقم الطعن(

 كما قضت بأن 
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 )١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٩٩٤ لسنة ٦٤الطعن رقم (

 

 وقضي أيضا بأنه 
يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلي المتهم كي يقضـي  

لدليل الظاهر مـن الحكـم أنـه أحـاط بالبراءة إذ مرجع األمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير ا

بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه أن المحكمـة محصـت الـدعوى 

وأحاطــت بظروفهــا وألمــت إلمامــا كــامال بأدلــة الثبــوت فيهــا ، ثــم أفصــحت مــن بعــد عــن ـعــدم 

النتيجـة التـي خلصـت اطمئنانها إلي هذه األدلة لألسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفل لحمـل 

إليها ، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص ال يعدو أن يكون موضوعا ال تجـوز إثارتـه 

 .أمام محكمة التمييز ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا 

 )١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٩٩٤ لسنة ٦٤الطعن (

 )١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٤٠الطعن (

 )٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٩٦  لسنة٨الطعن (

 )٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٩٩٥ لسنة ٤٨الطعن (

 )٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٩٥ لسنة ٤٠٧الطعن (

 )٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٩٥ لسنة ٢٦٤الطعن (

 )٢/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٩٩٥ لسنة ٤٩الطعن (

 )١٤/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٩٦ لسنة ٦٤الطعن (

 )٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٩٩٠ لسنة ١٠٧الطعن (

 )١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٩٩٠ لسنة ١٠٧الطعن (

 )١٠/٣/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٩٩٠ لسنة ٢٢٠الطعن (

 ملا كان ذلك 
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 فإنه كان من الضروري والالزم حتما أن يتم رفع البصمات

الموجـــودة علـــي هـــذه األســـلحة محـــل الضـــبط ، أو 

ـبـأن .. بالقلـيـل بمـجـرد عرضــها عـلـي النياـبـة العاـمـة 

يـــتم تكليـــف رجـــال المعمـــل الجنـــائي بفحـــص هـــذه 

ـي األســلحة  ومــن .. البصــمات الـتـي ســترفع مــن عـل

كـــان ســـيقوم دليـــل فنـــي جـــازم بنســـبة هـــذه .. ثـــم 
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 .األسلحة للمتهم أو لغيره 
 أما وان ذلك مل حيدث 
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 ومن أهم دالئل جوهرية هذا اإلجراء 
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 وحيث أن ذلك مل يتم 
فهو األمر الذي يؤكد عدم قيام ثمـة دليـل مـادي معتبـر علـي صـحة هـذا االتهـام الـذي تـم �

التقصير فيه قصورا مؤسـفا فـي تحريـر محاضـره وضـبط المضـبوطات المزعومـة ، وفـي تحقيقـات 

 .م مما هو مسند إليه وهو ما يجزم ببراءة المته.. النيابة العامة 
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 :إلي نتيجة أورد في بندها الرابع ما يلي .. انتهي تقرير معمل األدلة الجنائية  
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 ليس هذا فحسب 
بـل عـجـز ضــابط المباـحـث نفـسـه عـن التوصــل ألي ـشـخص أو ـشـاهد عـلـي أن 

 .المتهم سبق له حمل سالح أو استعماله أو إطالق أعيرة منه 

 

 

 وهو األمر الذي يؤكد 
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 السيما وأن املادة األويل من قانون األسلحة والذخائر 

 قرر بأن  ت١٩٩١ لسنة ١٣رقم 
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 والدليل علي ذلك أن تقرير املعمل اجلنائي 

 ر يف أخر نقاط نتيجته النهائية إيل أن أشا

يتعذر بيان ما إذا كانت األسلحة المرسلة من األسلحة التي �

 .يجوز ترخيصها من عدمه وذلك لعدم االختصاص 
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 ومما تقدم مجيعه 
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زوجـة (بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال شـاهدتي اإلثبـات األويل  : امسالوجه اخل

وذلك لتناقضـها وخمالفتهـا للحقيقـة ، فضـال عـن ) .. جنلته(والثانية ) املتهم 

ض االنتقام مـن املـتهم السـيما وأنهـا الكيدية الواضحة يف أقوال الزوجة بغر

زعمت بأنه حائز لألسلحة حمل هذا االتهام منذ أكثر من عشر سنوات ، فلماذا 

 .اإلبالغ اآلن 

 حيث أن قضاء التمييز استقر علي أن 
كـون عقيـدتها ممـا تطمـئن إليـه مـن أدلـة وعناصـر فـي من المقرر أن لمحكمـة الموضـوع أن ت�

ينه أو قرينة ترتاح إليهـا دلـيال لحكمهـا إذ العبـرة فـي اإلثبـات فـي المـواد الدعوى ، وأن تأخذ من أي ب

الجزائيــة هــي باقتنــاع محكمــة الموضــوع واطمئنانهــا إلــي األدلــة المطروحــة علــي بســاط البحــث وهــي 

 .صاحبة السلطة في وزن أقوال الشهود وتقديرها 

 )٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٢١الطعن رقم (

 أحكام حمكمة النقض املصرية علي أن كما استقرت 
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر �

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، روحة أمامها علي بساط البحث المط

مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

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

 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 

 وكذا قضت بأن 

 ��������������������0���ع��ن��"�^�
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

  وقضي أيضا بأن 
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 )١/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٩٦٧الطعن رقم (

 )٢٦/١/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٥٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 عل أبلغ دليل علي نية االنتقامول

ـارة الـتـي اســتخدمتها ـفـي رســالة مرســلة منهــا إـلـي  تـلـك العـب

أثنـاء مناقـشـة أـحـدى الخالـفـات " برـنـامج الواتـسـاب " أبنتهـا عـبـر 

وهو مـا يؤكـد تـوافر " أنا يا ذابح يا مذبوح " العائلية حيث قررت 

  .نية االنتقام من المتهم والكيد له وتلفيق هذا االتهام إليه
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 وال ينال من ذلك 
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  لو كان هذا السبب املانع من التبليغ وذلك أنه

 فما هو اجلديد واملستحدث الذي جعلها تقوم باإلبالغ 

 فهي الزالت زوجة والزال اخلوف من الطالق موجود 
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 واألكثر من ذلك
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 لعل ذلك مجيعه 
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 ومما تقدم 
شـاهدة اإلثبـات (يتأكد انهيار الدليل الذي قد يسـتمد مـن أقـوال المجنـي عليهـا 

وذلك لثبوت كيديتها وانعدام صحتها ومخالفتهـا للحقيقـة للـزج بـالمتهم ) األولي

�.تهام المبتور السند في براثن هذا اال
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 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
 عـدا –ذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضـهم لـبعض المقرر في الم

�.الفرع ألصله واألصل لفرعه 

 )٣٠/٧/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٦٣الطعن رقم (

 )١١/٦/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٩الطعن رقم (

 )٢٩/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٣الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
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 ومن ثم 
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.. ) ...../ نقيـب (بطالن الدليل املستمد مـن أقـوال ضـابط املباحـث  : سادسالوجه ال

وقـام بـإجراءي .. وذلك ملخالفتها للحقيقة ، فضال عن أنـه الـذي خـالف القـانون 

الـقـول بإجراـئـه ـمثـة باإلـضـافة إيل ـعـدم ـصـحة .. الـقـبض والتفـتـيش الـبـاطلني 

حتريات جدية ، وهو ما جيعل االتهـام املاثـل قـائم بـال سـند مبـا جيـدر إطراحـه 

 .والقضاء برباءة املتهم منه 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة 

ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

ـوم   نيابــة المخــدرات فــي ضــبط وتفتــيش تأذن الســيد وكيــلاســ..... والدقيـقـة العشــرين مــن صــباح ـي

في حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه إذن للضابط بضبط وتفتيش المتهم فـي السـاعة المتهم ، 

مـن القـانون ط والتفتـيش قـد وقعـا بغيـر سـند العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضب

ولـم ٕمـن الـدفاع عـن المـتهم بجلسـة المحاكمـة ، واذ كـان ذلـك األخـذ بالـدفع المبـدي مما يتعـين معـه 

 اإلثبـات الوحيـد فـي الـدعوىسـوي أقـوال شـاهد المنسوب إلي المـتهم يرد باألوراق ما يساند االتهام 

لما كان ذلـك ، وكـان مـن المقـرر ..  ببراءة المتهم يتعين القضاءومن ثم التي طرحتها المحكمة ، 

أن األحكام يجب أن تبنـي علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى وعناصـرها فـإذا اسـتند الحكـم 
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إلي واقعة ال أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا البتنائه علي أساس فاسد متـي كانـت هـذه 

 .الواقعة هي عماد الحكم 

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

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

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

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

 ضي بأن ما قك
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 الحكــم وبالـت

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

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

 ملا كان ذلك 
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 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

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

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

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

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

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة 

 قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون كانت مطروحة علي بساط البحـث  من أدلة مادام أنهالما 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

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

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

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

 ملا كان ذلك 
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 أما ما حدث مل يسري علي هذا اإلطار القانوني الصحيح 
 عصـرا فانتقـل إلـي مكانـه ، ووجـد أن الـبالغ ٣,٣٠البالغ الساعة حيث تلقي 

مهـاترات زوجـة المـتهم ، وبرغم ذلـك فقـد اسـتمر فـي سـماع .. قد انتهت أثاره 

فــإذا بــه يــدلف إلــي مســكن المــتهم بمفــرده .. وادعائهــا بأنــه يحــوز أســلحة 

ـبـال ـسـند وال دلـيـل وال ) حســبما ـجـاء بمحضــر الشــرطة( مـسـاءا ٤,٢٥الـسـاعة 

ـثــم أدعـــي ضـــبطه .. تحرـيــات وال إذن ـمــن النياـبــة وال اســـتئذان ـمــن الـمــتهم 

 . ألسلحة 

 ثم غادر املكان بعد كل ما تقدم 
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  مساءا ٦٫٣٠وحيث أنه قرر بضبط املتهم الساعة 
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متــي وأيــن وكيــف قــام بــإجراء التحريــات التــي يزعمهــا هــذا �
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 وعلي الفرض اجلديل بأنه قام بإجراء حتريات 
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 ثم يأتي الضابط بعد كل ذلك 
وعـنـدما تـبـين عــدم اقتـنـاع النياـبـة بـهـذا ! ليـقـرر ـبـأن تحرياـتـه اســتغرقت ـيـوم ؟

بأـنـه اســتمر ـفـي التحرـيـات ـمـن بـعـد الواقـعـة حـتـى اإلدالء .. أضــاف .. الـقـول 

 .بأقواله 

 ما نتيجة هذه التحريات املزعومة .. والسؤال هنا 

 ت فيه مزاعمه وملاذا مل حيرر حمضرا مكتوبا يثب
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 لعل ما تقدم مجيعه 
.. لـه يؤكد وبيقين بعدم صحة جملة اإلجراءات التي قام بها هذا الضابط وعـدم صـحة أقوا�

بما يهدم أي دليل قد يستمد من إجراءاته وأقواله بما يجزم بأن لالتهـام تصـوير أخـر غيـر الثابـت 

 .باألوراق بما يجدر معه القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 
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بطالن الدليل املستمد من تقرير املعمل اجلنائي حيث مل يأت بثمة  : سابعالوجه ال

 حمل الفحص ، ومل يقم برفـع البصـمات ملضبوطاتدليل علي اتصال املتهم با

من علي املضبوطات لبيان ما إذا كانت عائدة للمتهم من عدمـه ، فضـال عـن 

اختالف األحراز املرسلة من النيابة عن تلـك التـي جـري عليهـا الفحـص مـن 

  .حيث عدد األعرية والذخائر املزعوم ضبطها 

 حيث أنه من املستقر عليه نقضا أنه 
م يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد أن الحك

 وـلــم تحصـــل المحكـمــة ـمــن ذـلــك التقرـيــر إال نتيجـتــه فحســـب دون أســـبابه  .........ـمــن تقرـيــر

وعـلـي نحــو ال يشــوبه ثمــة ومقدماـتـه الـتـي تحـمـل تـلـك النتيـجـة ـفـي منـطـق ســائغ واســتدالل مقـبـول 

لم تمحص ذلك الـدليل التمحـيص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕل وابهام إجمال أو تعميم أو تجهي

عن مباشرة سـلطتها علـي ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة الكافي 

ولـو تسـاندت المحكمـة المطعـون فيـه األمـر الـذي يعيـب الحكـم الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 

ـي أفــي قضــائها باإلداـنـة  ـة متســاندة ومنهــا مجتمـعـه تكــون إـل ـة أخــري ألنهــا ـفـي المــواد الجنائـي دـل

عقيـدتها بحيـث إذا سـقط أحـدها أو اسـتبعد تعـذر التعـرف علـي أثـر ذلـك بالنسـبة لتقـديرها لسـائر 

 .األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥١نة  لس٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 

بينهـا ووازنـت 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 التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

الشـهود صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال 

 .وعدم االطمئنان إليها 

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

�������������������H3%�5;و������HL�L�°�F�&�����$��&+��
=��3Hد�F�0H=§ذא��و�د�5א�

�������������������������D6�����&'�$6ض�و����$����5دא�07א)�$3^�دون��ن�����u��1$;א�א'`�F��Lد�H,��H3$+�_و

�,���������وא�w���)$f%����م�و_���د���������37=���ن�����37�0��3P$��w��7�U�«������fو�F�*��x"��*��Lא

��x"7��)��$��l'I��pi��7QU��3H=
�G��א�;Lو��H3����$��&\f�I$��&+���א,$�5�H,+*�د

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

 ملا كان ذلك
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  أخر قصور وجه هناك أن كما 
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 ومما تقدم يتجلى ظاهرا 
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 ورغم ذلك
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 ، وقعودهـا عـن حتقيـق الواقعـة ثبوت قصور حتقيقات النيابـة العامـة : منثاالوجه ال

الراهنة وحبث عناصرها املطروحة عليها ، وحماولة إصالح ما اعرتي هذا االتهام 

من أوجه بطالن وعوار واستدعاء كل من اتصل بالواقعة لإلدالء بأقواله ،  وحيث 

ام البتنـاءه علـي أدلـة غـري أنها أمسكت عن ذلك فإنه يثبت بطالن تقرير االته

 .صاحلة

  ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ص  ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (

 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

  كما استقر الفقهاء علي أن 
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية طبعة –رؤوف عبيد / د(

  عليه يف قضاء النقض أن وأيضا فإن املستقر
الفـعـل الصــحيح مــا عســاه أن يكــون ـقـد قـعـدت ـعـن بـحـث بقضــائها هــذا لـمـا كاـنـت المحكـمـة  

غـيـر وكاـنـت محكـمـة الموضــوع بهــا خطــأ ـمـن جريـمـة أـخـري غـيـر الـتـي دانـتـه المســند إـلـي الطــاعن 

 ـبـل ـمـن ولـهـا.. وـهـو اـلـذي دـيـن ـبـه الـطـاعن مقيـدة بالوصــف الـذي تعطـيـه النيابـة العاـمـة للواقـعـة ، 

، ولما كـان ذلـك ، فإنـه القـانون بالوصف الصحيح في المطروحة أمامها واجبها أن تصف الواقعة 

 .يتعين أن يكون النقض مقرونا باإلحالة 

 )٨/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٢٧٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الفعـــل  النياـبــة العامـــة عـلــي اـلــذي تســـبغهالمـقــرر أن محكـمــة الموضـــوع ال تتقـيــد بالوصـــف  

بجميـع كيوفهـا وأوصـافها أن تمحـص الواقعـة المطروحـة عليهـا بل من واجبها المسند إلي المتهم ، 

غيـر مقيـدة وذلك أنها وهي تفصل في الـدعوى تطبيقا صحيحا ، وأن تطبق عليها نصوص القانون 

ظر فـي بل أنها مطالبـة بـالنالمرسوم في وصف التهمة المحالة إليهـا ، بالواقعة في نطاقها الضيق 

 الـذي تجريـه ومن التحقيق كما يتبين من عناصرها المطروحة عليها الواقعة الجنائية علي حقيقتها 



 ٤٤

، فـهـو عـن وجـهـه نظرهــا ال يـعـدو أن يـكـون إيضــاحا عــن أن وصـف النياـبـة  ـهـذا فضــالبالجلـسـة ، 

ـعـد متـي رأت أن تـرد الواقعـة بمـن تعديلـه أن يمنـع المحكـمـة بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه غيـر نهـائي 

 .تمحيصها إلي الوصف الذي تري أنه الوصف القانوني السليم 

 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦١٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٧٦نصت املادة حيث 
المحقق إلي محل الحادث لمعاينة ووصف مكان ارتكاب الجريمة وأثارهـا ينتقل 

ويـجــب عـلــي .. وظروفهــا المادـيــة ، كلـمــا ـكــان ذـلــك ممكـنــا ومفـيــدا للتحقـيــق 

المحقق أن ينتقل إلي محـل الحـادث فـور علمـه بـه ، كلمـا كانـت الجريمـة بمـا 

 يه تحقيقه ، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير يجب عل

 وحيث قضت حمكمة التمييز يف هذا الشأن بأن 
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 )٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٩٨٩ لسنة ١٦٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 وهو األمر الذي كان يستوجب 
.. علي النيابة العامة االنتقال إلي حيث مكان الواقعة لمعاينتـه لبيـان أوصـافه 

ـي األوصــاف المزعومــ ـان ومطابقتهــا عـل ـي ـقـرر بهــا الضــابط ، وأيضــا لبـي ة الـت

ـمـدي تصــور حصــول الواقـعـة حســبما وردت عـلـي لـسـان الشــهود ـمـن عدـمـه ، 

ـة احتفــاظ المــتهم بكــل األســلحة المضــبوطة ـفـي داره مــن  وبحــث مــدي معقولـي

 . عدمه 

 كما كان من الالزم والضروري 
��*+מ���ن�א	�/*��د�������5:ذא��ن�א	�)�א	ذ�ن�*מ��9
+מ�*�������(&Vאل�א	�9�אن�א	�'��Lن�����

�������%�������5$�P$:ط��'ق�����	ق�
,&������و$ن�*�������א	�/���ل��..���	����	&��'�S$و�א&��*/��	��$و�&��

��O�9�אن����?ذא�א	אل�אV&�.9ن��&*و��������	&Oא�Bא&*0دאמ�?ذ���
�&�2
�.א	6$����%9

 وسؤاهلم أيضا 

�����������3�+,�JKא�w��S��H)�
�وذ��-���U���+Uن�����)���HUز,�l'9��,)�wH,�م����+3^�

�+���Iא§"����
�$���7�U��,�8x��،���"#$+��«�1f�a�?�����"���7Q����.�

 إال أنه أمسك عن القيام به 
مما يعيب تحقيقات النيابة العامة بالقصور المبطل الذي أسلس إلي بطالن تقرير االتهام �

 .القائم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون 
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���%�6�2�L1و�

�3�5����9ل�א	>���ط��א	��ذ�ن�א%*�	��وא����و��
��'غ�א	/�	�����2،��������%�����	��מ�*���מ�
�&��*د����

وذ	�)��0Oذ�$�1وא	+מ������/�.....�..�وא	�6
*��$&��V?מ��
�����א	>�ط��א	�����
�/����א	��'زמ�$ول�����������

��Jא�L%,وא1/���*]�א	ن�א�������>�?دو�Bو&�/و��B%ذ�وLو	+מ�	�

 أنه تلبيه لبالغ نجله المتهم انتقل كال من .. ذلك أن الثابت �

�/�.....�.	�'زמ�$ول�א −

 /�.....�.א	�'زמ�$ول� −

 /�.....�.א	و�ل�$ول� −

 /�.....�א	��1.�$ول� −

����3�+,�J��Kאل�א)'+����0وאv��98غ�و'����א�%'#����א����fو�..�k�,�$��9א�G��'f����+U�-���وذ

����
�������/�.....���)%~�א('��h��א��L���..�(�����������F�0��fאT`'���5א��א_�����k v�L=��ن�א��^�iو�

���ز����������fא��x%~�א)��U;�..�������0�)Lא���א�0��fא�� �..�و����Lوא�و©���א��
��א�����Vא


P'3^�و,�م�א�$9,�?3^��������¬��f��7��..ن���������7��"�!��������Uv6..�دو¸���l'9وא���qو��������gא

��3��"�"��F�0����1���א�(���0%אf.�

��6	�6�2�L1����

.....�..�/�א	*������1$������
ط�א	�
�����7..��	��מ�*���מ�
�&��*د�3�5وא	��د�Bא	�5����%9	�+������%����

ن�א	�*+מ���ل�*;*�>��&�
�%��2*وא9د�������א	�9%��5	�+��و$و,د?����+%I
.��

��^���f��0#D���1��אل������%~�א)'�
�����و,+���*�א��F������E\+�����א���f��k٣٠($���9�%"�א�

5�"�"��(���������L��3و�و د�+,�JKא_��א�$%���f��7��qx$6�..�����3�����������..���8x,��وא�
��ل�د

��Z�$Dא)$3^�و���=I��*��.�

  كان يستوجب علي النيابة مما

استدعاء هذه السيدة والتحقيق معها فيما شـاهدته وسـمعته �

مـمـا يؤـكـد .. علـهـا ـتـأتي بثـمـة جدـيـد يثـبـت أو ينـفـي ـهـذا االتـهـام 

 .قصور التحقيقات 
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��/
�$�2�L1�(	ذ�و


ط�א	�
�����7(����אد�א	>���ط�����ن�א,>��*�א)�������������� �����E��%�����/1מ�*����ق�وא��	�����%��

دמ�א&�*/�%*��
%&������3ل�د0و	����&�ن�א	��*+מ���Kמ�$ن��ل���ن����������א	*;*�ش�وא	�
ط�،�و����5

�.�دא0	���ن�א	%&�a�3%ذא)�

7�ن�����������..�����G"�������"�م�������"������7�¡�אQ%��)�"6��Uv6��%�~%�x�و������H،�..و��א_�03א

����������������qوא���l'�9و����g�����¸دو�����aא)�א�"�0"�!�����bم���..�א�D7Tאد�%���3Zد�aو
����lPאد�א

�����a��S�0�fא�+�������D?��3و_'Q%����3ن�U;(א�~%�x���������..����a�6)��و�د�%�Eو�אق�و����Hא�Lو

��3��"�"�����.�����GHא�(����!��DZU�*+,�0%�bم�%"1

�&��0��
�وL1��2א	%��

����+מ��T��Lא	وא1/����ل�א,*+�מ�א	��6ل������%&
*��		�*+מ��ن������1
*+د��د���������������

�.&*د����5	%9د*+��א	�9%��5	�+��وذ	)�	�%/+���ن�:
'غ�>���+��,

 وحيث أن ذلك ليس له صدي باألوراق ومل يقل به أحد

����0�7�h��א��������f)�����H..�ذ�-��ن�א���L�Z&�אEو�*�وאf��0#�Sض���D%م����)�و���f����%���7Q%

����������H3�+,�y8�9�����%�^3$(��������������3..�א"�"�Z%�0��7א ���1ل��h����ل�א��w�'+C)����a�L��ZאEو��*�����א

��0�7�h�
H'I(،��"������א)3$^�����)�א^,b����(�����w�'+\��،����;6�m��9���"�Z�%���7Qذא�
��xذ�-�א

�0C�Z��.���א%(��3$א ��1ل�%�

 ومع التمسك بإنكار ما تقدم إال أنه يعني 
$ن�ط	.�א&*د�3�5>��ق�א	�5��%9	�+���ن�
/د�א	*+د�د�א	�ز5وמ�،�و	�س�א	*+د�د��������������

�Jא	�������،�����������		�%��Eن�א,&*د�3�5���1���2א	%��
��א	/�������*�����א,*+�מ�5	����0'�������������

�.�9زמ�
�Lو�?��1;���+מ�א	وא1/��

  ذلك إيل أضف 

ــه  - ــب أـن ــه حينمـــا تطـل ــد زوجـت ــوم المـــتهم بتهدـي ــر المتصـــور أن يـق مـــن غـي

 !.استدعاء شقيقها ، وال يهددها حينما تطلب الشرطة ؟

 ومن غير المتصور أيضا أن يقوم رجل بتهديد زوجته بسالح لكي ال تتصل -

 !.بشقيقها ؟

هم دليل علي عدم صحة هذا االتهام بالتهديد لعل أ
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��kא��ن�א�J��K,+�����3ذא�����3،�وd+$����3،�و����%~�א)'�
�������������f�^3وא�%����م�א��$7

�����������������������hU�������l�6دQ$�2$��6¡��"�~�وא�وذ��-�)������+Uא�D)��^3$(;�����6�3،�و�¸�����Uن�6"���1א

8S�����1
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���د�L1��2א	%��
��&�د&��

א	9د	��
���L$1وאل�א	�9%��5	�+���ن�$ن�א	�*+מ���ن����*;��
�O&�	������5	��א	;�ض���

�ن������5	��א	%��
��א	*���ق������������������..��%ذ�א	Uزو�א	/�א�����1��%D�����5ن�6'6ون���.�������P$


��ن����5:ذא��ن�א,�*;���
�	&'����S?�ذ�Bא	;*����	����&�وغ���1%و%����ن��������..�?ذ�Bא	9ز������	

و
��ن����5:ذא���ن��..�د�*وא�����	���ن���,�2א	��و����ن�5د���و
��ن����5:ذא��ن��1..�5د����

�%��2ن�5د��������������P$���و��	א��	د�א%*+����3/
و
��ن����5:ذא���ن�?�ذא���..�1د�*מ�א&*/��	��

و����5:ذא���2�%א	����ز���>��و����������5..�א	*و��2�1&	*زמ�����א	�Lول�5	��*��0ص���ن�5د��������������

	���و�������א	وא1/���وא(5;�����3ن�א	/���.���ن��������������وذ	)��*�]��*&�%]�:���5ل���	���א���������..��ن�5د�����

وذ	��)�	��������E..�$و�&�����ن�א	��%ص�א	���0ص�
��3�����%א	��د5و�Gא	�������%9
������א	���د��..�5د�����

�Gد5و	و�אق�אI
�.א	;�ض�א	9د	��
�0Oذ�
1Iوאل�א	�5��%9	�+��א	*����و	�2$ن�*�&�+��

 ملا كان ذلك   
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��1���א�(��..�و������+���������0"���م��f�u��������)�"6�q��x$6����3��"�"��F�0�����������..��0��%א

�������������
�*���������#)6�l$%�0"�����6א����3م��������H=§�0א�����0���*�,�א���x"�����0א�
��*������+��9�

و�G\'6%'\��78א���1ل��0���Lא§=�0�Hא)���3%�a�f;א�א ���3م�����g�%���Uv6א��������������������ak..�א�'\8ن��

�������)I���L��!�^3$(א.�

فلـم يقـم عليهـا مثـة ..  عليها فإنه عن تهمة الضرب وإحداث إصابة با�ني: وأخريا 

دليل حيث تناقضـت األدلـة الفنيـة مـع الـدليل القـويل مبـا يستعصـي علـي 

 .املوائمة والتوفيق مبا يسلس حنو انهيار هذه التهمة 

 فإن املقرر يف قضاء النقض أنه .. بداية 
ن تتكــوومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة المــواد الجنائيــة فــي األدـلـة  

تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعد يث إذا سـقط أحـداها بحعقيدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 

 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 أن ي بقضكما 
المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي أنــه يكفــي 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 

ـت بينهــوبأدلــة الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام  ـة النفــي فرجحــت دفــاع المــتهم أو ووازـن ـين أدـل ا وـب

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

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

 ن وأيضا قضي بأ

 �����������������������G�U�F�*���"����Gא����ن�אH�xد�و��3�Z��אل�א�f���%��\ز�����ن�� ��������7��GSEא

�������������&�xf�)$��piن�����Gא�D=6�G%�JD*��ن�6=���1�$I6���xf�)*�,+�*�אb_��������0��k8(?�����0א

�����$��.وא

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢الطعن رقم (

 بأن كذلك قضي و
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يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تكــون المحكمــة محصــت الــدعوى وأحاطــت بظروفهــا  

وبأدلة الثبوت التـي قـام عليهـا االتهـام عنـه بصـر وبصـيره وكانـت المحكمـة لـم تطمـئن إلـي أدلـة 

التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولـم تقتنـع بهـا ورأت أنهـا غيـر صـالحة لالسـتدالل الثبوت 

 ،بها علي صحة االتهام فإن ذلك يكفيها لتقضي بالبراءة 

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

 ملا كان ذلك 

��ن�א�J��K,+�����3ز,Q��%�w��Hن�..����Uن�א�8���������w��%�hل��و�אق�א ����3م�א)�`�����Gو 

����3=Iא)3$^�א����������L�3°�*+,��3%���^`�،���Z%��%;_و��Lو�����L�6����..���1$��pi������Lو

��8",�..����Z�����،�و%��%���I�Tא�F��6�6م��2$9�%אم���'����k*��uQ%��3,+�*���..���ذא��Uن�6"

�!.��L�3°؟

 هذا وبرغم ذلك 

ليزعم أنها مصابة بسـحجات .. يأتي التقرير الطبي المبدئي �

 !.بالكوع األيمن ، وكدمه بالرأس ؟، وكدمة 
 

 

 والسؤال هنا 
وع�؟ 	�
د���������!��ن�$�ن�$*�2*	)�א	&��2�9،�وא	د����b*�%��,� �Dن�א(�&�)�
�	��د

وع�،�و,�&������2�9	�
و
�(�����:	��ذ	)�$ن����!�?ذא�
�K�J'0وض�$��ن�א	&��2�9א	�ز5و���؟������..�

د���
�	�$س�؟�b*%��,��/<	+��א!�>د�א�	א��
�!.	�ز5و���؟و$�ن���

 فإن مجله ما تقدم يؤكد 

�����������������$��*�وא�1�$I6����JD*�,+�*�א)�א?�0�Hوא�"���+&�א��
������������..��(���fא

�����5�P#9د�����6�*�و_�"$���0א)=�ن���"�א�3±�"������3�+,�JKن�א��^i������=$
�����,*�א 

���l+�S�^�I �..س���������1���������Lو�S¡����..�,��8و�����U�*�+,�aא��G�#$�I(��������37א��������

���Z��.א
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  ثم يأتي تقرير الطب الشرعي بإصابات جديدة متاما

حيث قرر بأنها تعاني من أالم الرقبة ، احمرار بخلفية فـروه  

اـلـرأس ، وـعـده ـكـدمات متســحجة بـلـون بنفســجي بخلفـيـة مفصــل 

الـكــوع األيمـــن واأليســـر ، ووحشـــية منتصـــف الســـاعد األيمـــن ، 

 .وظهر اليد اليمني ، ومنتصف يمين الظهر 

�*+��،������������������..�وא	&Vאل�?%���� ��L:���+�	5���%9�	א�J�Lل�و������+	�2�
��L)א�B�2?ذ%�$�ن�

�!.و$�ن��%�2$������ل�*�����א	*�����א	ط
��א	�
د���؟

 فلعله من الواضح اجللي 
ـمــدي االـخــتالف الجســـيم ـمــا ـبــين اـلــدليل الـقــولي واـلــدليل الفـنــي ، فضـــال ـعــن 

 بـمــا يؤـكــد أن اإلصـــابات األخـيــرة ..التـنــاقض والتـبــاين ـبــين التقرـيــرين الفنـيــين 

مصــطنعه وـلـم تـكـن موجــودة ـحـال تحرـيـر التقرـيـر األول ، وحــال إدالء الـمـذكورة 

 .بأقوالها ووصف إصاباتها 

 ورغم ذلك 

���ab?��_��37Q%�^,bא��Nو�Vو������;�a�Uא�(��%��0و�������������������¹6���$%�*,�Z��Q�6*��"���6א�\�lא

�0�fא�+���S����..¨��6و�"$��א��Uv6��!��f%\8ن�L;א�א��+#"�"�0وא��$D���..�l_�$I6����

���+,�G6��$�����..�א �$�5�D,(��وא�Cא
��و,�م�א���)I���L��!�^3$(א�akאg%�k�x"��.وא

����&	�Jو$ن�*>��%��
/����5	��א	+����א	�و1���
�ن�
��ق�و
����ن�$ن��������������

..����%&.�:	��א	�*+מ��9�د�א*+����1���2د��	&�%د?��א	���%و%��وא	�وא1/����������

���2�L*5وא1/���و?�و����������א	ط�א

�,�*�א����2א	*���א�*���+��������
�+��א	%��

א�O��א	ذ���Pق��/��		�*+מ�$ن��	*�س��ن�5دא	���א	+�����א	��و1���א	��מ����������������
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 بناء عليه 

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
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