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 املوضوع 
 بــــدائرة اختصــــاص مركــــز شــــرطة -/-/-اتهمــــت النيابــــة العامــــة المــــتهم بــــزعم أنــــه بتــــاريخ 

 .الراشدية 

 شـــريحة دوائيـــة مـــدون عليهـــا ٣٠عـــدد (حـــاز بقصـــد االتجـــار علـــي مـــؤثر عقلـــي عبـــارة عـــن  :أوال 

 قرص دائري ابيض اللـون مـدون ٣٠٠ فارما شيمي تحتوى إجماليا علي عدد ١٠٠ترامادول 

فــي غيــر األحــوال )  وجميعهــا تحتــوى علــي مــادة الترامــادولPC قــرص علــي أحــد وجهــي كــل

 .المرخص لها قانونا وذلك علي النحو الثابت باألوراق 

 أقـراص دائريـة الشـكل بيضـاء ٤عـدد (حاز بقصد التعاطي علـي مـؤثرين عقليـين عبـارة عـن  :ثانيا 

رودول ، وعـدد تحتـوى علـي مـادة كاريسـوب " Lagap" اللون مدون علي أحد وجهي كل قـرص 

قـــرص واحـــد دائـــري الشـــكل أبـــيض اللـــون يحتـــوى علـــي مـــادة كلونازيبـــام فـــي غيـــر األحـــوال 

 .المرخص بها قانونا وذلك علي النحو الثابت باألوراق 

 وعلي ذلك 
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 الوقائع 
قعات االتهـام الماثـل فيمـا سـطر فـي أوراقـه المسـتهلة بطلـب استصـدار اإلذن تخلص وجيز وا 

) مــــدير اإلدارة العامــــة لمكافحــــة المخــــدرات/ ..... (والمـقـــدم إـلـــي النياـبـــة العامــــة مــــن الســــيد العقـيـــد 

 :والذي تضمن ما يلي ..... والمؤرخ 
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 وعليه 
ـبـالقبض عـلـي الـمـذكور وـمـن طـلـب الســيد العقـيـد المــذكور مــن النياـبـة العامــة إصــدار اإلذن  

 ......  وتفتيش مسكنهم وسيارتهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة يكون برفقته وتفتيشهم ذاتيا

  مساءا ٨ر٢٠ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

  العامة املسطر بعبارات ال لبس فيها وال غموضصدر إذن النيابة

 كالتايل 

 �"����������E�E�&�W�,$7-�1א���X��א�Y�X�א�T	���-ذن����BQ3>�["��ع�3"�1אQ](א�%��
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 هذا 

 وبعد أقل من مخسة وثالثون دقيقة من صدور هذا اإلذن 

 حترر حمضر الضبط املفرتض أنه نفاذا لإلذن 
وبرفقتــــه مجموعــــة مــــن أفــــراد ) الشــــاهد األول/ ..... (والــــذي تضــــمن انتقــــال الســــيد النقيــــب  

... / ..... وقـد تـم الـدفع بـالعريف أول .. إلـي منطقـة الورقـاء .. ومعهم مصدر الشـرطة .. اإلدارة 

 ) .بعد تصوير المبلغ( درهم ٣٦٠٠لشراء المواد المخدرة من المتهم وتم منحه مبلغ 

 وبالفعل 
الـذي قـام بتسـليمه كـيس ) الماثل وليس الوارد بـإذن النيابـة(توجه عنصر الشرطة نحو المتهم 

شـريط لعقـار الترامـادول بهـا ) ٣٠(بداخلـه عـدد ) مطعـم كـل وأشـرب(ورقي أبيض اللـون مـدون عليـه 

ثــم أعطــي .. وقــام عنصــر الشــرطة بتســليمه المبلــغ المــالي .. قــرص ترامــادول إيرانــي ) ٣٠٠(عــدد 

المائــل (اإلشــارة بانتهــاء عمليــة التســليم واالســتالم ومــن ثــم تــم مداهمــة المكــان والقــبض علــي المــتهم 

 ) .وليس الوارد بأذن النيابة

  صباحا ٤ر– الساعة .....وبتاريخ 
ب إليــه اإلقــرار بــالقبض عليــه ولديــه المــواد المخــدرة ســالفة الــذكر تــم ســؤال المــتهم الــذي نســ 

الريكــا ، (وأقــر بأنــه يتعــاطى المــواد المخــدرة والمــؤثرة العقليــة .. أقــراص أخــري ) ٤(باإلضــافة إلــي 

  كما قرر بأنه تحصل علي عقار الترامادول من ..بناء علي وصفه طبية ) لجف ، بلون كولر
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  .ي الجنسيةإمارات.. سامي / شخص يدعي 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة 

  .....بتاريخ 
 بفـرض صـحة –فقـرر المـتهم  !!"ما تفاصـيل اعترافـك ؟"  استهلت تحقيقها مع المتهم بسؤال 

 ٣٠وأـنـه ـتـم ضــبطه بعــدد ) الترامــادول( بأـنـه ـتـم القــبض علـيـه التجــاره فــي األقــراص المخــدرة –ذـلـك 

 . درهم وكان ذلك بسبب حاجته للمال ٣٦٠٠بل شريط باعهم لمصدر الشرطة في مقا

 وأردف قائال 
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 هم وقرر املت

هـو  .. ...../ صراحة بأنه علم بعد القبض عليه بأن المـدعو 

وذلـــك ! المصـــدر الســـري للشـــرطة الـــذي اســـتقت منـــه معلوماتهـــا ؟

 .بغرض تلفيق االتهام له 
 وأضاف املتهم 

 .بدبي " ..... " بوصفه طبية صادرة من ) التي تعد مخدرة(أنه يتعاطى بعض األدوية  

الـقـائم / ..... (لنياـبـة العاـمـة ـبـالتحقيق ـمـع العرـيـف أول  قاـمـت ا-/-/-وبـتـاريخ .. ـهـذا  

 وقرر ) .. بدور المشتري

 درهــم بعــد ٣٦٠٠وتــم منحــه مبلــغ .. مــن المــتهم " المشــتري"بأنــه تــم تكيلفــه بــأن يقــوم بــدور  

وتمـت بترتيـب اللقـاء  الـذي كـان يتواصـل مـع المـتهم "مصـدر الشـرطة " ثـم قـام .. تصوير المبلـغ 

 . النحو السالف ذكره واقعة البيع علي

 وعن صحة املعلومات 
.. قرر بأنه لـم يتأكـد منهـا وأن إدارة مكافحـة المخـدرات هـي القائمـة بـذلك الواردة للشـرطة  

 وأضاف بأنه لم يري أشخاص مع المتهم حيث كان علي الجانب األخر من الطريق وقام بتخطي 
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 ." المشتري " الشارع وحضر إلي 

  إال أنه قد تالحظ لديه

.. ذهبـيـة الـلـون كاـنـت متوقـفـة " ـبـورش "أن هـنـاك ســيارة ـمـن ـنـوع  

 !!!!.وتحركت عقب القبض علي المتهم 
 -/-/-وبتاريخ 

  : الذي تضمنورد إلي النيابة العامة تقرير المختبر الجنائي 

 . قرص يحتوى علي مادة الترامادول ٣٠٠عبارة عن عدد ) ١(أن العينة رقم  -

 . أربعة أقراص تحتوى علي مادة كاربسورودول عبارة عن) ٢(والعينة رقم  -

 .عبارة عن قرص يحتوى علي مادة كلونازيبام ) ٣(والعينة رقم  -

 .بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ) ٨(وهي مؤثرات عقلية مدرجة بالجدول رقم 

  -/-/-وبتاريخ 
الـذي .. ط فريـق الضـبط والتفتـيش ضـاب/ ..... .. قامت النيابة العامة بالتحقيق مـع النقيـب  

ثـم ..  وقامـت إدارة المخـدرات بهـذا الـدور أفاد بعدم إجرائه أي تحريات للتأكد من صحة المعلومات

 .رتل ذات ما أورده بمحضر الضبط 

 ملحوظة   
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 ملا كان ذلك 
وتأسيسـا علـي وبناء علي هذه الواقعات المبتور سـندها وتلـك التحقيقـات القاصـرة والمعيبـة ،  

بـال حركت النيابة العامة االتهام الماثل ضد المـتهم  .. كافة اإلجراءات المعيبة والباطلة أنفة البيان

.. وهــو األمــر الــذي يقطــع بـبـراءة المــتهم ممــا هــو مســند إليــه .. ســند صــحيح مــن الواقــع أو القــانون 

 :وذلك علي نحو ما نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
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 الدفاع 
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..  ـفـي بـيـان اـلـدفوع الشــكلية والعـيـوب اإلجرائـيـة الجســيمة الـتـي عاـبـت االتـهـام الماـثـل :اـحملـور األول 

والتي من شأنها أن تهدم األساس القائم عليه هذا االتهام فتنفصل أوصـاله وتنهـار ركـائزه وال 

 .تقوم له قائمة 

الدفوع الموضوعية المؤكدة علي انقطاع صلة المتهم بالواقعة وأنهـا واقعـة  في بيان :احملور الثاني 

ملفقـــة فـــي حقـــه نســـج خيوطهـــا كيـــدا لـــه ذلـــك المصـــدر الســـري الـــذي اســـتقت منـــه الشـــرطة 

بما يؤكد عـدم قيـام هـذا االتهـام علـي ثمـة دليـل معتبـر فضـال عـن عجـز النيابـة .. معلوماتها 

 .ن القانون عن إقامة هذا االتهام علي سند صحيح م
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 احملور األول 

 الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية

اجلسيمة التي ينهار أمامها هذا 

 االتهام

 بغـري إذن مـن النيابـة مـاجرائهألبطالن القبض علي املـتهم وتفتيشـه  :الدفع األول 

 العامة وبدون توافر حالة من حاالت التلبس الواردة حصرا يف القانون 

  من الدستور القائلة بأن ٢٦نه ملن القواعد الدستورية ما ورد باملادة فإ.. بداية 
الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه  

 .أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٩فقد نصت املادة .. ونفاذا هلذا املبدأ 
ال يجـــــوز القـــــبض علـــــي أحـــــد أو تفتيشـــــه أو حجـــــزه أو حبســـــه إال فـــــي األحـــــوال وبالشـــــروط 

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
مــن النياـبـة صــدور إذن الـتـي يســتوجبها الـقـانون لمشــروعية الـقـبض عـلـي المــتهم وتفتيشــه هــو  

أن يكـــون هـــذا اإلذن بـــل اســـتوجب المشـــرع .. ولـــيس هـــذا فحســـب .. العامـــة بضـــبطه وتفتيشـــه 

وهو ما ال يكون كذلك إال إذا كان مبنيا علي تحريـات جديـة ودالئـل كافيـة علـي ارتكـاب .. صحيحا 

 .باطال ٕواال كان .. المتهم للجريمة 

 فإذا خلت األوراق 

مــن ثمــة ســند أو أســاس يقــوم عليــه إجــراءي القــبض والتفتــيش  

ا ذـمـة ـفـي هــعـلـي المــتهم ـبـأن خـلـت ـمـن إذن صــادر ـمـن النياـبـة العا

 .الخصوص فإن ذلك بال شك يوصم هذين اإلجراءين بالبطالن 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

ٕالقبض الذي ال يسـتند علـي أسـاس مـن القـانون فهـو باطـل ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه  
 انون بما هذا النظر وجري قضائه علي صحة هذا اإلجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق الق



 
 

١٢

 .يوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 

����<��0Eא��_ ��3"��1<و	אق�א�����م�����������X��א�iא��وא�����E�E���א�K�A�0-و�$������"��א

���������������k�%�&�v�z�-א�K�$�-3"��1א�W���$�א��א-��A����"�$.�vzא�<ن�2/�א�TLא�����وא��$0$

وذ�2�b���iR���E>�aذن��Vد	��83א�#������א�������و�������b..��'%�א��%م������Qن�.#!%	�����2����1

�.��א���'������8'��+�א�$"���

 األمر الذي يعدم أي سند أو أساس قانوني 

 هلذين اإلجراءين 
 ٨ر٢٠ السـاعة .....إرفاق اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بتـاريخ .. وال ينال من ذلك  

بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن هـذا اإلذن والطلـب .. ذلـك أن الثابـت  .. اثـلمساءا بأوراق االتهام الم

 .المقدم إلصداره 

�����jא-$��Kא-��8��vz&�.]�<و����%�

ويحمـــل الجنســـية .. ...../ لشـــخص ـيــدعي ذـلــك أن هـــذا اإلذن صـــادر للقـــبض والتفـتــيش  

  اإلماراتية

 يف حني أن الثابت أن املتهم 

 .الجنسية اإليرانية ويحمل / ..... .. يدعي  
 وهو ما يؤكد 
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 وحيث استقرت حمكمة التمييز يف أحكامها علي أن .. ملا كان ذلك 
مــــن المقــــرر أن الــــدفع بــــبطالن إجــــراءات الضــــبط والتفتــــيش يعــــد دفاعــــا جوهريــــا التصــــاله  

بمشــروعية مصــدر اـلـدليل المطــروح فيهــا بمــا يتعــين عـلـي المحكمــة أن تعــرض ـلـه وتعـنـي بتمحيصــه 

 وتقسطه حقه فتأخذ به أو تفنده بأسباب سائغة أما وهي لم تفعل وأغفلت ذكره إيرادا له وردا عليه 
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 .ولت علي الدليل المستمد منه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور رغم أنها ع

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٠٨ الطعن رقم ٢٦/٨/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
الـــدفع بـــبطالن القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

ه بأسباب سـائغة وكافيـه ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن يكـون الـدليل تعرض له وتقول كلمتها في

 .صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 

 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
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بطالن القبض والتفتيش اxريان قبل املتهم لتجـاوز القـائم بـالقبض  :الدفع الثاني 

 وخمالفته خمالفـة .....والتفتيش حدود اإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 

بـرغم جسيمة وذلك بتنفيذه ضد املـتهم حـال خلـو اإلذن مـن مثـة ذكـر لـه و

لنص صـراحة يف اإلذن بعـدم جـواز تنفيـذه علـي أي شـخص خـالف الشـخص ا

  .)اإلماراتي اجلنسية.. علي .....(الوارد امسه فيه 

 إنه باستقرار عبارات اإلذن أنف الذكر يتجلى ظاهرا أنها جاءت مبا هو نصه ف.. بداية 
بعــد اإلطــالع علــي الطلــب أعــاله تــأذن لمــأموري الضــبط القضــائي المختصــين قانونــا بمــا "  

وذلـــك لمـــرة واحــــدة دون غيـــره ، (.....) وذلـــك بشـــأن الـمـــذكور أعـــاله فقـــط جـــاء فـــي الطلـــب ، 

 ..........." .خالل 

 هذا 
تكـفـل بإيضــاح أـنـه ـمـن .. وكـيـل النياـبـة / خــالل هــذه العبـارات يتجـلـى ظــاهرا أن السـيد ومـن  

 بـال المحظور تماما علي رجال الضبط القضائي استعمال هذا اإلذن في القبض علي آحاد النـاس

  .سند أو مسوغ قانوني فقرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض علي اإلطالق بأن 
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 ) " ......(فقط مذكور أعاله وذلك بشأن ال" .......... 
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 وكان هذا النص الصريح علي احلظر 

 يرجع لسبب واضح يف الطلب املقدم الستصدار اإلذن 
 لرجــال الضــبط القضــائي بــالقبض علــي لســماحالمطالبــة بافالثابــت أن هــذا الطلــب تضــمن  

 ..... ومن يتواجد معه (.....) المذكور في الطلب 

 وكيل النيابة / ومن ثم فقد رأي السيد 
..  توســـيع فـــي نطـــاق اإلذن غيـــر مـبــرر وغـيــر قـــانوني "ومـــن يتواجـــد معـــه" أن فـــي عـبــارة  

ضــابط أو معيــار ويجعلــه يصــدر إذن غيــر محــدد ومطــاط ويمكــن اســتعماله ضــد أي شــخص دون 

 .قانوني 

 لذلك 
ـلــــيس هـــــذا .. فـقــــط (.....) فـقــــد حـــــرص ســـــيادته عـلــــي الـقــــول ـبــــأن اإلذن يشـــــمل الـمــــذكور  

 غيـره وند"فقـد قـرر بعبـارة .. واألكثـر مـن ذلـك .. (.....) بتحديد االسم بل قام سـيادته .. فحسب 

. " 

 وكيل النيابة / هذا كله يؤكد علي إصرار السيد 

 ود اإلذن ذلك الشخص حدعلي إال يتجاوز 

 / ..... املدعو 
ولم يأت سيادته بهذا االسم من عندياته بل هو ذات االسم المعنون بـه طلـب الحصـول علـي  

 / .....) .المدعو(اإلذن 

 ملا كان ذلك 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
علـي باسـتعمال هـذا اإلذن فـي القـبض ) شـاهدي اإلثبـات(فإن قيام مأموري الضبط القضائي  

لحـدود هـذا اإلذن المحـدد بشـخص المـأذون بـالقبض ) باطـل(يمثـل بـال شـك تجـاوز .. المتهم الماثـل 

 .دون سواه وتفتيشه 
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 وهو ما يبطل إجراءي القبض والتفتيش اxريان قبل املتهم 

 والزعم بأنهما قد متا نفاذا لإلذن آنف الذكر 
 بأنــه بعــد القــبض – للحقيقــة  المخــالف–زعــم محــرر محضــر الضــبط .. وال ينــال مــن ذلــك  

إذ أن ذلك القول ال يعدو أن يكون محاولـة يائسـة مـن .. / ..... تبين أن صحة اسمه علي المتهم 

 .لتصحيح ما عاب كافة إجراءاته من بطالن جسيم .. السيد الضابط 

 فالشخص املأذون بضبطه وتفتيشه 

  ...../ يدعي رباعيا 

 ومعرف بأنه إماراتي اجلنسية 
ثـم االدعـاء أن ذلـك مـن .. اإليراني الجنسية  .. ...../ الذي يدعي  القبض علي المتهم أما 

ـهــو ادـعــاء يـنــاهض الحقيـقــة وال يتـفــق ـمــع العـقــل أو .. قبـيــل الخطـــأ ـفــي االســـم اـلــوارد ـبــاألوراق 

 .وال مع القانون .. المنطق 

 ومل يقصد به حمرر احملضر 

ضـــحا ال يـــرد تقنـــين إجـــراءات باطـلــة بطالنـــا واســـوي محاولـــة  

 .عليه التصحيح أو التصويب 
 ملا كان ذلك 
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 وحيث أن هذا العيب 
ـا عــن أصــاب إجــراءي القــبض والتفـتـيش   حـيـث أنهمــا تمــا ضــد شــخص يختـلـف تمامــا وكلـي

وذـلـك الخــتالف اســمي .. وال يوجــد محــل للشــبه أو الخطــأ  .. الشــخص الـمـأذون بضــبطه وتفتيشــه

 .ابه ولو في أحد األسماء هذين الشخص رباعيا دون إي تش
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 واألكثر من ذلك 
عــن المــتهم الماثــل ) إمــاراتي الجنســية(اخــتالف جنســية الشــخص المــأذون بضــبطه وتفتيشــه  

 !! .فكيف يمكن القول بأن ذلك من قبيل الخطأ ؟) .. اإليراني الجنسية(

  ميكن تصديق حمضر الضبط يفوك

بالضـبط أن صـحة فيما سطر فيه من الزعم بأنـه قـد تبـين للقـائم  

علــي ؟؟؟ / .....حــال كونــه مثبــت بــإذن النيابــة / ..... اســم المــتهم 

 بحــدوث خلــط أو – المخــالف تمامــا للواقــع –وعلــي الفــرض الجــدلي 

 !.فما القول بشأن الجنسية ؟.. خطأ في االسم 
 لعل ما تقدم مجيعه 
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 فضال عن عدم صدور إذن من النيابة للقبض علـي املـتهم فقـد خلـت  :لثالدفع الثا

ية أو دالئل كافية تنهض ألن تكون دليـل أوراق الدعوى أيضا من أي حتريات جد

 .اتهام قبل املتهم أو تكون مسوغة إلصدار إذن ضده 

  فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن 
كمـا ال .. وفقـا للقـانون إال بعـد ثبـوت إدانتـه ال يجوز توقيـع عقوبـة جزائيـة علـي أي شـخص  

إال في األحوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا أو حجزه أو حبسـه يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه 

  من ذات القانون علي أن ٤٥كما نصت املادة في القانون 
اـلـذي توـجـد دالـئـل كافـيـة لمــأمور الضــبط القضــائي أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر  

 ............... علي ارتكابه جريمة 

  قررت بأن ٤٦واملادة 
ٕم حاضــرا جـاز لـمـأمور الضــبط القضـائي أن يصــدر أمـر بضــبطه واحضــاره إذا لـم يـكـن المـته 

 .ويذكر ذلك في المحضر 
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 .وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة  

 ومفاد النصوص أنفة البيان .. هذا 
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 أما إذا مل تكن هناك دالئل كافية

كمـــا ال .. فـــال يجـــوز القـــبض علـــي المـــتهم إذا كـــان حاضـــرا  

ٕوان .. يجـــوز للنياـبــة العامـــة إصـــدار إذن الـقــبض علـيــه أو تفتيشـــه 

هي فعلت فإن إذنها بذلك يكون مخـالف للدسـتور والقـانون ومعيـب 

 .بالبطالن 
 فلئن كان 

جديـــــة التحريـــــات وكفايتهـــــا إلصـــــدار األمـــــر بـــــالقبض والتفتـــــيش هـــــو مـــــن المســـــائل تقـــــدير  

الموضــوعية الــذي يوكــل األمــر فيهــا إلــي ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع ، إال أنــه 

لمن المقرر أنـه ال يضـير العدالـة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها االفتئـات علـي حريـات 

 .ن وجه حق الناس والقبض عليهم بدو

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢١ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩محكمة التمييز بدبي بتاريخ (

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨ الطعن رقم ٤/٢/٢٠٠٨محكمة التمييز بدبي بتاريخ (

 )٩/٤/١٩٧٣ بتاريخ ١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤أحكام النقض المصرية س (

 )١٢/١٠/١٩٥٨ بتاريخ ٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩أحكام النقض المصرية س (

 بل قررت حمكمة النقض صراحة بأن .. ليس هذا فحسب 
البـوليس بـل يجـب أن يقـوم مجرد التبليغ عن الجريمة ال يكفي للقبض علي المـتهم وتفتيشـه  

علـي دالئـل قوبـة فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات عـن تـوافر بعمل تحريات عمـا أشـتمل عليـه الـبالغ ، 

لمبيـنـة ـفـي الـقـانون أن يـقـبض عـلـي الـمـتهم فعندـئـذ يســوغ ـلـه ـفـي الـحـاالت اصــحة مــا ورد فـيـه ، 

 .وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤ ج ٢٠/١٢/١٩٣٧القواعد القانونية بتاريخ مجموعة (
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 كما قضت أيضا بأن 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 .ة ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافع

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام الخاص س ٢٣/١٢/١٩٨٤(

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت واألصول القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل  

.. إـلـي النيابـة العاـمـة .. مـدير اإلدارة العاـمـة لمكافحـة المخـدرات / وعلـي الطلـب المقـدم ـمـن السـيد 

 . قبض وتفتيش من المفترض أنه يخص المتهم الماثل بغرض استصدار إذن

 يتضح وجبالء تام أن هذا الطلب ال يسوغ إصدار اإلذن من النيابة العامة 

 الفتقاره إيل التحريات اجلدية والدالئل الكافية علي ارتكاب هذا املتهم 

 ألي جرمية 

 وهو ما يبطل اإلذن الصادر من النيابة العامة لألسباب اآلتية 

 سبب األول ال
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 وهو األمر الذي يؤكد
أو أنهــا  .. بــل عــدم وجــود ثمــة تحريــات قــد أجريــت.. لــيس مجــرد عــدم جديــة التحريــات  

فال يعقل وال مستساغ أن يكون قد تـم التحـري  ..أجريت علي شخص مخالف تماما للمتهم الماثـل 

ـعــن ـشــخص والتوصـــل إـلــي ارتكاـبــه لجريـمــة ـمــن عدـمــه وال تـســفر ـهــذه التحرـيــات ـعــن ابســـط 

 ) .اسم المتهم(المعلومات 

السبب الثاني  
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 وهذا دليل ثاني 
حـيـــث أن الـقـــدر المـتـــيقن أن تـلـــك .. عـلـــي انعــــدام إجــــراء أي تحرـيـــات حــــول المــــتهم اـلـــراهن  

كــون هــذه فكيــف ت..  تمــت علــي شــخص مختلــف تمامــا عــن المــتهم – بفــرض إجرائهــا –التحريــات 

 !.التحريات التي ال تخص المتهم سندا إلذن يصدر بضبطه وتفتيشه ؟

السبب الثالث 
ــة المصـــدروردت معلومـــات " اســـتهل الطـلــب بعـبــارة   فكـيــف تكـــون مـــن مصـــدر جـــدي " جدـي

 .وكيف ال يعلم هذا المصدر اسم المتهم أو جنسيته 

 السيما 

وـبــين ) .... .(وأـنــه ال وجـــه للتشـــابه ـبــين االســـم اـلــوارد بالطـلــب  

وال ـبــين جنســـية الشـــخص المـــذكور ـفــي  ) .....(اســـم المـــتهم الماـثــل 

فـــإن .. ومـــن ثـــم ) .. إيرانـــي(وبـــين المـــتهم الثـــاني ) إمـــاراتي(الطـلــب 

 .وصف الجدية بعيد كل البعد عن ذلك المصدر 
السبب الرابع  

 –وطة معــه لقــد تبــين فيمــا بعــد ومــن األقــوال المنســوبة للمــتهم أن صــاحب األقــراص المضــب 

وهـو ذاتـه الـذي وعـده بتقاسـم حصـيلة البيـع ،  .. ...../ هـو شـخص يـدعي  –بفرض صـحة ذلـك 

عرـيـف أول ( ، وحســب أـقـوال عنصــر الشــرطة الـقـائم ـبـدور المشــتري مصــدر الشــرطة ـفـي معلوماـتـه

 .أن هذا المصدر هو القائم بالتنسيق بينه وبين المتهم والترتيب لتقابلهما / .....) 

 يؤكدوهذا كله 
وهــو مــا ينـفـي .. للمــتهم / ..... كيدـيـة هــذا االتهــام ومخالفـتـه للحقيـقـة وأـنـه ـفـخ نصــبه المــدعو 

بل هو في الحقيقة المـتهم .. وصف الجدية والمصـداقية .. عنه بوصفه مصدر معلومات الشرطة 

 .الحقيقي في هذه الواقعة 
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 السبب اخلامس 
 ومن قبلها المعلومات .. ريات بفرض إجرائها الدالئل أيضا علي انعدام جدية هذه التحمن  

فـي .. أنها أوردت أن المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه يحوز كمية مـن المـواد المخـدرة .. المزعومة 

 .حين أن المضبوطات عبارة عن مؤثرات عقلية وليس مواد مخدرة 

 السبب السادس  
ـفـإذا كاـنـت تـلـك الواقعــة .. ا عـلـي ـفـرض صــحة هــذه المعلوـمـات أو التحرـيـات المزعــوم إجرائهــ 

صــحيحة مــا كــان مــدير إدارة مكافحــة المخــدرات فــي حاجــة الستصــدار إذن حيــث يســتطيع القــبض 

 .علي المتهم متلبسا 

 أما وأن الواقعة غري صحيحة 
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السبب السابع  
الثابـــت مـــن عبـــارات الطلـــب المقـــدم إلـــي النيابـــة أن مقـــدم الطلـــب ذاتـــه غيـــر متأكـــد مـــن أي  

وال يعـلــم ســـببا لحـيــازة المطـلــوب اإلذن بضـــبطه وتفتيشـــه لتـلــك الـمــواد المخـــدرة .. معلومــة وردت فـيــه 

 تلـك المـواد وما إذا كان ذلك الشـخص يتعـاطى.. فهل كان بغرض التعاطي أم االتجار ) المزعومة(

 .أو غيرها من عدمه 

 وهو ما يقطع 
 .بعدم إجراء أي تحريات حول ما سطر في الطلب وزعم بأنه معلومات 

السبب الثامن  
أنها عجزت عن التوصل إلـي كيفيـة ومما يقطع أيضا بعدم جدية التحريات المزعوم إجرائها  

 !.ة ؟تحصل المطلوب اإلذن بضبطه وتفتيشه علي تلك المواد المخدر

 ولعل مجاع األسباب أنفة الذكر 
تؤكــد وبحــق عــدم مصــداقية المعلومــات المســطرة بالطلــب المرفــوع للنيابــة العامــة الستصــدار  

وهـذا كلـه علـي .. إذنها بضبط وتفتيش المتهم وخلوه من أي دالئل كافية تبرر للنيابة إصـدار اإلذن 

فــإذا كــان .. عامــة يخــص المــتهم الماثــل فــرض جــدلي منكــور بــأن هــذا اإلذن الصــادر عــن النيابــة ال
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بمــا يقطــع بـبـراءة المــتهم ممــا هــو .. فهــو إذن باطــل بطــالن مطـلـق ال ـيـرد علـيـه التصــحيح .. كــذلك 

 .مسند إليه 

 إزاء ثبوت بطالن إجراءي القبض والتفتيش إلجرائهمـا بغـري مقتضـي  :رابعالدفع ال

 أحكـام حمكمـة  وعلـي مـا اسـتقرت عليـه–فـإن ذلـك يسـتتبع .. من القانون 

 . بطالن كافة األدلة املستمدة من هذين اإلجراءين الباطلني –التمييز 

 فمن املستقر عليه يف أحكام التمييز أن 
من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القـبض والتفتـيش إذا حصـال بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  

 .ويبطل الدليل المستمد منهما ، 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا الشأن
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا  

ولما كانت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه مستمد منه فال تعتد بشهادة من قام به ، 

 .إنه يتعين الحكم ببراءة المتهم ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ف

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض 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

 .طاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانتهال

 )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

ي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون  الــدليل المســتمد مــن العثــور علــنالحكــم بــبطال

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

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(
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  وكذا قضت أيضا بأن

 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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 وحيث خلت األوراق من أي دليل حيال املتهم 

 سوي ما أسفرت عنه إجراءات القبض والتفتيش
وهـو مـا .. األمر الذي يؤكد أنه ببطالن هذين اإلجراءين يبطـل كافـة األدلـة المسـتمدة منهمـا  

بـبـراءة الـمـتهم مـمـا هــو مســند إلـيـه حـيـث ـبـات االتهــام ـفـي حـقـه ـقـائم عـلـي غـيـر ســند مــن ويقطــع يؤـكـد 

 .الواقع أو القانون 

 بطالن إجراءات التحقيق مع املتهم سواء يف حمضر مجع االسـتدالالت  :امسالدفع اخل

أو يف حتقيقات النيابة العامة إلجرائها باملخالفـة للقـانون الـذي يوجـب انتـداب 

 .م هذا املرتجم حبلف اليمني وهو ما مل يتم يف االتهام املاثل مرتجم وأن يقو

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٧٠فقد نصت املادة 
 .يجري التحقيق باللغة العربية  

ٕواذا كان المتهم أو الخصم أو الشاهد أو غيرهم ممـن تـري النيابـة سـماع أقـوالهم يجهـل اللغـة  

ن يسـتعين بمتـرجم بعـد أن يحلـف يمينـا بانـه يـؤدي مهمتـه باألمانـة فعلي عضـو النيابـة أالعربية 

 والصدق 

 ملا كان ذلك 
كــم األخطــاء .. وال يغيــر مــن ذلــك .. وكــان الثابــت بــداءة أن المــتهم الماثــل إيرانــي الجنســية  

 وورد" إمـاراتي الجنسـية " حيث ورد في بعض األوراق أن المتهم .. الواردة في أوراق االتهام الماثل 

 " .إيراني الجنسية " في البعض األخر أنه 
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 وهو يف حقيقة األمر 

 ومن واقع بطاقة اهلوية اخلاصة به 

"���6#��"A��2.�א�1Eא

ـلـــذلك فـقـــد ـكـــان لزاـمـــا عـلـــي جـهـــات التحقـيـــق ـبـــدءا ـمـــن محضــــر جـمـــع االســــتدالالت أن ـيـــتم  

 .االستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين أن يؤدي عمله بالصدق واألمانة 

 هو ما مل حيدث و

 ومل تعمل النيابة العامة علي تصويب ذلك 
إبان التحقيقات التي أجريت في هذا االتهام بمعرفتها ولم تقم بدورها باسـتدعاء متـرجم للمـتهم  

األمر الذي يبطل كافة إجراءات هذا التحقيق إلجرائـه بالمخالفـة .. ولم تتخذ إجراءات تحليفه اليمين 

 .للقانون 

 ذا البطالن هذا وإزاء ه
يبطل أي دليل قـد يسـتمد مـن أقـوال المـتهم ذلـك أنـه لـم يكـن علـي درايـة كاملـة باللغـة العربيـة  

 .وهو ما يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه .. وأصرت النيابة علي إجراء التحقيق بهذه اللغة 

 احملور الثاني 

 الدفاع املوضوعي 

ـعـة وانـعـدام املؤـكـد عـلـي انتـفـاء ـصـلة اـملـتهم بالواق

الدليل علي صحتها يف حقه وقصور النيابة العامة يف 

 تقديم أدلة ثبوت جديرة حبمل هذا االتهام 

، العريـف أول / ..... النقيـب (دليل املستمد من أقوال شاهدي اإلثبـات بطالن ال :أوال 

لكونهما القائمني بإجراء القبض الباطل ، وإلقرارهما بعدم اشرتاكهما / ..... .. 

يف أي حتريات حول هذا االتهام ومن ثـم فهمـا لـيس لـديهما مـا يصـح مسـاع 

 .شهادتهما عنه  

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 
بطــــالن القــــبض مقتضــــاه عــــدم التعوـيـــل فــــي الحكــــم باإلدانــــة عـلـــي أي دليــــل مســــتمد منــــه ،  

  حسبما حصلها الحكم الطعين ال يوجد ولما كانت الدعوىوبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، 
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 .فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليـل يكـون لما كان بطالن القبض مقتضاه قانونـا 

ال يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا اإلجـراء الباطـل ، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما  ، وبالتالي فمستمدا منه

 .حصلها الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 يتضح وجبالء تام عدم صالحية هذه األقوال لتكون دليال 

 ضد املتهم وذلك لسببني 

 سبب األول ال

هما القائمني بـإجراء القـبض الباطـل بطالنـا .. أن شاهدين اإلثبات أنفي الذكر 

 السالف إيضاحه تفصيال علي النحو مطلقا 
مـــن خـــالل الـــدفوع الشـــكلية واإلجرائيـــة التـــي ســـبق وأوضـــحناها فـــي المحـــور األول مـــن هـــذه 

 .القبض المجري قبل المتهم يتضح أن هناك العديد من األسباب الجوهرية لبطالن .. المذكرة 

 ولعل من أهم هذه األسباب 
أن أوراق االتهــــام الماـثـــل خـلـــت مــــن إذن صــــادر مــــن النياـبـــة العامــــة ـبـــالقبض عـلـــي المــــتهم  

ذلــك أن اإلذن المرفــق بــاألوراق ال يخــص المــتهم وال يمــت لــه بصــلة حيــث أن هــذا اإلذن .. الماثــل 

ـفـي حــين أن المــتهم الماـثـل .. ) تي الجنســيةاإلـمـارا(عـلـي / .....للـقـبض عـلـي ـمـن ـيـدعي صــادر 

 )إيراني الجنسية / ..... (يدعي 

 

 



 
 

٢٥

 ملا كان ذلك 

قـد تعمـدا إال أن الشـاهدين سـالفي الـذكر .. ورغم وضوح ذلك  

 أو هـكـــذا –وقاـمـــا بتنفـيـــذ هــــذا اإلذن  .. غــــض الطــــرف عـمـــا تـقـــدم

 في حق المتهم الذي ليس له ثمة ذكر أو وصف أو إشـارة –زعما 

 . اإلذن في ذلك
 وحيث أننا قد انتهينا إيل .. هذا 

 إثبات بطالن إجراء القبض 
بطــالن أي دليــل قــد  – وعلــي مــا جــري عليــه قضــاء الــنقض والتمييــز –األمــر الــذي يؤكــد 

 .يستمد من أقوال القائم بهذا اإلجراء الباطل 

 هذا 
مــن ثمــة ة العامــة وحيــث خلــت أوراق االتهــام الماثــل وقائمــة أدلــة الثبــوت المقدمــة مــن النيابــ

 حســبما قالــت محكـمــة –األـمــر الــذي يتعــين مـعــه ) الباطلــة (دليــل ـســوي شــهادة ـهــذين الشــاهدين

ذلك هو السبب األول لبطالن الـدليل الـذي قـد يسـتمد مـن أقـوال  ..  القضاء ببراءة المتهم–النقض 

 شاهدي اإلثبات 

أما عن السبب الثاني 

منهمـا مل يشـرتك يف التحـري عـن فقد أقر هذين الشـاهدين صـراحة بـأن أيـا 

املتهم املاثل ومل يتخذ أي إجراء من شأنه التأكد من املعلومات املزعومة التـي 

وهـو مـا يؤكـد أنـه لـيس لـدي هـذين .. مت القبض علـي املـتهم علـي أثرهـا 

 .الشاهدين ما يصح مساع أقواله عنه 

 فمن املقرر يف قضاء النقض 
 وال يغنيـه  شاهده بنفسه أو أدركـه بحاسـة مـن حواسـهعلي ماشهادة الشاهد يجث أن تقوم  

عـن ذـلـك تلـقـي نبأهــا عـن طرـيـق الرواـيـة أو النـقـل مـن الغـيـر ـمـادام هــو لـم يشــهدها أو يشــهد أـثـر ـمـن 

 .أثارها ينبئ بذاته عن وقوع جريمة 

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (



 
 

٢٦

 ملا كان ذلك 
أنـه لـم قر صـراحة أمـام النيابـة العامـة أبـان التحقيقـات وكان كال الشاهدين سالفي الذكر قد أ 

..  حــول واقعــة االتهــام الماـثـل – بـفـرض حــدوث تحرـيـات أصــال – يشــترك ـفـي أي تحرـيـات أجرـيـت

 .ولم يعمل أيا منهما علي التأكد من المعلومات المزعومة التي قبض علي المتهم تأسيسا عليها 

 األمر الذي جيعل هذين الشاهدين 
التــي .. ان مــا يمكــن ســماع شــهادتهما عنــه ســوي واقعــة القــبض الباطلــة أنفــة الــذكر ال يملكــ 

.. أن عــن اصــل الجريمــة أو التحريــات عــن وجودهــا .. ســبق وأهــدرت أقوالهمــا بســبب قيامهمــا بهــا 

 .فهما قد أقرا بعدم قيامهما بذلك 

 ومن ثم 
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عرتاف املنسوب للمتهم وبطالن كافة إجـراءات التحقيـق معـه ملخالفـة بطالن اال :ثانيا

يفـه القانون بشأنها ، ولعل خري دليـل علـي ذلـك عـدم اسـتدعاء مـرتجم وحتل

اليمني حىت يستطيع املتهم فهم ما يوجه إليه من أسئلة واإلجابة عليهـا دون 

 .ضغط أو إكراه مادي أو معنوي 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز يف هذا الشأن 
مــن المقــرر أن االعتــراف فــي المســائل الجزائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع  

 وقيمـتــه ـفــي اإلثـبــات ولهـــا أن ال تعـــول علـيــه مـتــي ـتــراءي لهـــا أـنــه كامـــل الحرـيــة فـــي تـقــدير صـــحته

فـال يصـح مخالف للحقيقة والواقـع ، ألن مـالك األمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها ومـا يطمـئن إليـه ، 

 ، إذ تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلـك مخالفـا للحقيقـة والواقـع

 .لجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا علي األدلة المطروحة عليه العبرة في المحاكمات ا

 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 

 



 
 

٢٧

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص بأنه 
االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل  

يمتهــا فــي اإلثبــات ، فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه الحريــة فــي تقــدير صــحتها وق

المــتهم مــن اعتــراف ومــا إذا كــان ســليما ممــا يشــوبه وهــو فــي ذلــك ال يكــون خاضــعا لرقابــة محكمــة 

 .النقض 

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

 وفقها قيل أنه تطبيقا ملبدأ االقتناع القضائي 
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 )٥٨١ ص ٧٦فوزية عبد الستار شرح اإلجراءات الجنائية ط / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢نجيب حسني اإلثبات في اإلجراءات الجنائية ط / د(

 ملا كان ذلك 
االتهــام الماـثـل يتجـلـى أنهــا انطــوت عـلـي اعـتـراف نســب للمــتهم عـلـي خــالف وباســتقراء أوراق  

وهو األمر الذي ال يصح معه تأثيمـه بنـاء علـي هـذا االعتـراف الباطـل والمخـالف .. الحقيقة والواقع 

 :نوردها فيما يلي ولعل ذلك قائم علي عدة أدلة .. للواقع 

 الدليل األول 

ات التحقيـق مـع املـتهم يف حمضـر مجـع ما سبق وأشرنا إليه من بطالن إجراء

االستدالالت يف حتقيقات النيابة لثبوت أنه إيراني اجلنسية مبا كـان يسـتوجب 

 .االستعانة مبرتجم وحتليفه اليمني 
 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة كـــان لزامـــا علـــي النيابـــة العامـــة االســـتعانة ٧٠نفـــاذا للمـــادة 

وذلك حتى يتسنى للمـتهم .. أن يؤدي مهمته باألمانة والصـدق بمترجم بعد تحليفه اليمين القانوني ب

إال  .. فهم مقتضيات التحقيق واألسئلة التي توجه إليـه ومـن ثـم تحديـد إجاباتـه علـي نحـو دقيـق

أن هذا لم يحـدث واعتمـدت النيابـة العامـة علـي أن المـتهم يعـرف بعـض الكلمـات العربيـة واسـتكملت 

 . عليه القانون تحقيقاتها معه غير عابئة بما نص

 



 
 

٢٨

 وهو األمر
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 الدليل الثاني 

بـطـالن االـعـرتاف املنـسـوب للـمـتهم لكوـنـه ولـيـد إـجـراءات باطـلـة متثـلـت يف  

إجراءات القـبض والتفتـيش واالحتجـاز واحلـبس الباطلـة التـي أعـدمت لـدي 

 .املتهم إرادته احلرة الواعية 

 فقد استقر الفقهاء علي أنه 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة جـراءات صــحيحة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إ

ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل  .. وقع باطال

 .خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية إذا كان 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣اءات الجنائية الطبعة السابعة أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجر/ د(

 ويف هذا الشأن قالت حمكمة النقض بأن 
 تقدير قيمة االعتراف الذي يصدر عن المتهم أثر التفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا  

االعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها ، هو من شـأن محكمـة الموضـوع تقـديره حسـبما يتكشـف لهـا 

 .من ظروف الدعوى 

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحـيــث أنـنــا انتهيـنــا إـلــي التأكـــد عـلــي أن كاـفــة اإلجـــراءات الســـابقة عـلــي التحقـيــق مـــع المـــتهم 

هـي إجـراءات باطلـة ابتـداء مـن .. ٕوادالئه بأقواله سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة العامـة 

 .أي دليل قد يستمد منها ومن ثم بطالن التحقيق معه بطالن القبض والتفتيش وبطالن 

 

 



 
 

٢٩

 وهذا كله يستتبع 
حيـث يجـب أن يكـون هـذا االعتـراف صـادرا عـن .. بطالن ما نسب إلي المتهم مـن اعتـراف  

أمـا وأنـه جـاء نتيجـة إجـراءات باطلـة وقـع بـاطال .. المتهم بإرادة حـرة وبنـاء علـي إجـراءات صـحيحة 

 .دليل قد يستمد منه وال يجوز التعويل علي أي 

 الدليل الثالث 

االعرتاف الذي يعول عليـه كـدليل ضـد املـتهم هـو الـذي يـديل بـه يف جملـس  

 .حيث يكون حمررا من أي ضغوط أو أوجه إكراه مادية أو معنوية .. القضاء 
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 فإن هذا يستتبع 
عدم االعتداد بأي اعتراف نسب للمتهم أمام جهات التحقيق ، ويكون االعتراف الوحيد الـذي  

 .هو ذلك الذي يدلي به أمام عدالة المحكمة .. يمكن التعويل عليه كدليل ضد المتهم 

 وهو ما مل حيدث 
األمـر الـذي .. لس القضاء الموقر بإنكار االتهامات المسندة إليه حيث تمسك المتهم في مج 

ويكـــون القـــدر المتـــيقن مـــن أقـــوال المـــتهم يجعـــل االعتـــراف المنســـوب إليـــه هـــو والعـــدم ســـواء ، 

  .هو ما أدلي به أمام عدالة محكمة الموضوع.. الصحيحة 

 ملا كان ذلك 
ي دليـل ـقـد يسـتمد مـن االعـتـراف يضـحي ظـاهرا وبجــالء تـام بطـالن أ.. ومـن جملـة مـا تـقـدم  

المنسوب للمتهم بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابـة وذلـك إلبتنائـه علـي إجـراءات باطلـة وغيـر نـابع 

) المزعـوم(وهو ما أقرت به النيابة العامة بعـدم إيرادهـا هـذا االعتـراف .. من إرادة حرة واعية للمتهم 

 .ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة منها 

 

 

 



 
 

٣٠

قصور حتقيقات النيابة العامة يف االتهام الراهن ملا شـابها مـن عيـوب شـديدة   :ثالثا

وتقاعس عن اختاذ إجراءات كان من الواجب اختاذها حىت تتجلـى احلقيقـة أمـام 

 –النيابة العامة مبا يساعدها حنو توجيه االتهام إيل مـن ارتكـب اجلرميـة فعـال 

 .بفرض وجودها

 بداية

   اإلجراءات اجلزائية تنص علي أن من قانون٣٣فإن املادة 
  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت املادة 

يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  

 . ألدلة الالزمة للتحقيق واالتهاموا

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت املادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  

ــة الالزمـــة الجـــرائم ويجـــب علـــيهم وعـلــي مرؤســـيهم  ــي اإليضـــاحات واجـــراء المعايـن ٕأن يحصـــلوا عـل

وعـلـيهم أن يتـخـذوا  الـتـي تبـلـغ إـلـيهم أو الـتـي يعلمــون بـهـا بأـيـة كيفـيـة كاـنـت لتـسـهيل تحقـيـق الوـقـائع

 . جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص املادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ٕ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كاـنـت الواقعــة جناـيـة أو جنحــة افـيـة ـقـرر إحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات ك
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. ملا كان ذلك 

فهـو محـل للطعـن كل مـا يكـون مـن الخلـل فـي إجـراءات التحقيـق االبتـدائي مهمـا يكـن نوعـه  

  ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لهاة الموضوع أمام محكم

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(
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 وتطبيقا جلماع ما تقدم
عـلـي أوراق االتـهـام الماـثـل وعـلـي األخــص التحقيـقـات الـتـي أجرـيـت فـيـه بمعرـفـة النياـبـة العاـمـة  

 : وضحها فيما يلين  قد شابها القصور والعوار في عدة أوجهيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات

 الوجه األول 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامة لعدم سعيها حنو التحري علي مـدي صـحة  

واقعات االتهـام املنسـوبة للمـتهم مـن عدمـه ولعـدم سـعيها حنـو اسـتدعاء 

ين أقـرا  السـيما وأن الشـاهد– علي فـرض وجودهـا –الضابط جمري التحريات 

ك أيـا منهمـا يف التحريـات أو التأكـد مـن صـحة املعلومـات التـي ابعدم اشرت

 اختذت سندا للقبض علي املتهم 

 ذلك أنه ملن األصول القضائية أن 
أن التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــة النفســية وقــت أداء الشــهادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر  

 الـتــي تســـمعها –رها الحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة ذـلــك مـمــا يـعــين القاضـــي ـفــي تـقــدير أقواـلــه حـــق ـقــد

 مـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت بـه مـن األدلـة األخـرى التـي عولـت –المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها 

 .عليها 

 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥محكمة النقض جلسة (

 ملا كان ذلك
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 هذا 
والذي كان مطلوبـا القـبض .. وحيث تبين فيما بعد عدم صحة االسم الوارد بالطلب المذكور  

وـمـن ـثـم باـتـت جمـيـع .. ية التـي نســبت لـهـذا الشــخص كـمـا تـبـين عــدم صــحة الجنســ.. عليـه وتفتيشــه 

  .غير صحيحة ومخالفة تماما للحقيقة.. المعلومات الجوهرية في طلب الحصول علي اإلذن 
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 األمر الذي كان يستلزم علي النيابة العامة 
اســتدعاء القــائم بالتحريــات والبحــث المزعــوم إجراؤهمــا ومواجهتــه بمــا أســفرت عنــه إجــراءات 

والوقوف علي أسباب األخطـاء الجوهريـة التـي عابـت المعلومـات المسـطرة بطلـب .. باطلة القبض ال

 .اإلذن 

 السيما وانه قرر أنه حتري عن شخص 

  إماراتي اجلنسية –علي ...../ يدعي 
فكيـف يمكـن .. في حين أن المتهم ال يسمي بهذا االسم رباعيا وال يحمل الجنسية اإلماراتيـة  

ـي مــا هــو  ـل عـل ـإجراء التحريــات التعوـي ـزاعم ـب ـق مــع مســطره واـل ـب اإلذن دون التحقـي مســطر بطـل

 !.والبحث ؟

 ملا كان ما تقدم 
ـقـد أـقـر / ..... ) ، الرقـيـب أول / ..... النقـيـب (وكـان الثاـبـت بـاألوراق أن شــاهدي اإلثبـات  

صـراحة بأنهـمـا ـلـم يـشـتركا ـمـن قرـيـب أو بعـيـد فـي إـجـراءات التحرـيـات والبـحـث والتأـكـد ـمـن صــحة 

 .وانحصر دورهما في اتخاذ إجراءي القبض والتفتيش الباطلين فقط  .. لمعلوماتا

 األمر الذي كان لزاما علي النيابة العامة 
اســــتدعاء المســــئول عــــن التحريــــات والبحــــث المزعــــوم إجرائهمــــا حــــول واقعــــات هــــذا االتهــــام  

الفعـل منسـوب للمـتهم مـن والتحقيق معه والتفرس في وجهه وصوال لحقيقة هذا االتهـام ومـا إذا كـان ب

 .أما وأنها لم تفعل األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور المبطل .. عدمه 

الوجه الثاني 

قصور عاب حتقيقات النيابة العامـة بعـدم سـعيها حنـو التحـري والبحـث عـن  

 الذي قرر املتهم أنه من أعطاه األقراص حمل هذا االتهام علي وعـد ...../ املدعو

ـبـل وـقـرر ـبـأن ـهـذا الـشـخص ـهـو ذاـتـه مـصـدر ..  حـصـيلة بيعـهـا أن يتقاـمسـا

وهو ما جيعل هلذا االتهام وجهة أخري متاما كـان يتعـني .. معلومات الشرطة 

 . علي النيابة حتقيقها باستدعاء املذكور والتحري عنه وبيان صلته بالواقعة 
 ـظـاهرا أن الـمـتهم يتجـلـى – وبـفـرض صــحتها –باســتقراء تحقيـقـات النياـبـة العامــة ـمـع المــتهم  

ـة والخطــورة ـة ـفـي األهمـي ـأقوال غاـي لهــا أبلــغ األـثـر فــي التوصــل إـلـي حقيقــة هــذا االتهــام  .. أدـلـي ـب

 وتنقية المجتمع من المجرم .. ٕوابراز المتهم الحقيقي صاخب األقراص المخدرة محل االتهام 
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 .الحقيقي والفعلي 

 حيث قرر املتهم 
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 هذا ورغم أهمية ما قرره املتهم 
ولـم تعمـل .. بمـا قـرره سـلفا إال أن النيابة العامة قد التفتت عن أقواله وكأن المتهم لم ينطـق  

ـي التحــري عــن المــدعو حيــث أنــه لــو .. أو البحــث عنــه وبيــان مــدي صــلته بالواقعــة  .. ...../ عـل

هـو المـتهم الحقيقـي والخطـر الفعلـي علـي (.....) لكـان المـذكور .. صح قول المتهم في هذا الشأن 

 .المجتمع 

 لقبض علي املتهم بعد اف

غـيــره واـلــزج ـبــه ـفــي ارتكـــاب ســـوف يـقــوم المـــذكور بالبحـــث عـــن  

 .ويظل الخطر الذي يحيق بالمجتمع قائم .. جرائم أخري 
 والقبض عليه .. أما البحث عن املذكور 
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 ن النيابة العامة أما وأ
ـلـم تفعــل مــا تقــدم والتفـتـت دونمــا مـبـرر واضــح عمــا قــرره المــتهم فــي خصــوص هــذا المــذكور  

 .األمر الذي يعيب تحقيقاتها بالقصور الذي ينحدر بها إلي حد البطالن (.....) 

 ومن ناحية أخري .. هذا 

حيـــث قـــرر بـــأن .. فقـــد قـــرر المـــتهم بمـــا هـــو اخطـــر ممـــا تقـــدم  

 هو ذاته مصدر الشرطة في معلوماتها التي نتج .. .. / ...المدعو

 .عنها القبض عليه 
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 والتحقيق يف هذه الواقعة 
فـإن مـن شــأن ثبوتهـا أن يثبـت أن االتهـام الماثـل برمتـه .. من األهمية والخطورة بمكـان  

الغ ـثـم اإلـبـ.. ـقـائم عـلـي غـيـر ســند إذ تالعــب الـمـذكور ـبـالمتهم كـيـدا وتلفيـقـا لـهـذا االتـهـام إلـيـه 

 .عنه 

 ورغم جوهرية هذه الواقعة التي من شأنها

 تغيري وجه الرأي يف االتهام برمته 
وغضـــت .. إال أن النيابـــة العامـــة قـــد التفتـــت عنهـــا ولـــم تقـــم بـــدورها الواجـــب عليهـــا بشـــأنها  

الطرف عنها واتخذت الطريق األسهل وهو توجيه االتهام للمتهم دون تحقيق لدفاعه ومـا اعتصـم بـه 

 .يال علي براءته منه من تدل

 وهو األمر 
الذي يؤكد وبحق مدي القصور الذي عاب تحقيقات النيابة العامة علي نحو ينحـدر بهـا إلـي  

 .حد البطالن ويهدر أي دليل قد يستمد منها 

 الوجه الثالث

عاب حتقيقات النيابة العامة قصورا أخر وهـو االلتفـات عمـا قـرره العريـف أول  

من أن مصدر الشرطة هو الذي تويل التنسـيق ) .. ثبات الثانيشاهد اإل (...../ 

وأن هنـاك سـيارة ماركـة .. وبـني املـتهم ) بوصفه القائم بـدور املشـرتي(بينه 

.. بورش ذهبية اللون كانت تراقب املتهم وغادرت املكـان عقـب القـبض عليـه 

حـه  أنـه هـو مـن من...../ يؤكـد صـحة أقـوال املـتهم بشـأن املـدعو.. وهذا كله 

 األقراص وهو ذاته مصدر الشرطة ومبلغها ضده 
أن النيابـــــــة العامـــــــة تشـــــــككت فـــــــي أقـــــــوال المـــــــتهم بخصـــــــوص .. علـــــــي الفـــــــرض الجـــــــدلي  

 .بأحقيتها في طرح ما ال تطمئن له من أقوال للمتهم .. وعلي فرض جدلي /..... .. المدعو

 إال أن ذلك ال ميكن أن ينطبق علي أقوال شاهد اإلثبات 
العريــــف (فهــــذا الشــــاهد .. ت منــــه النيابــــة العامــــة ســــندا لتوجيــــه االتهــــام للمــــتهم الــــذي اتخــــذ 

 هو الذي تولي ترتيب " مصدر الشرطة " قرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض أن /.....) أول

 . مقابلته مع المتهم 
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 وهذا يعني 

وهــــو ـمـــا يؤـكـــد صــــحة أـقـــوال .. أـنـــه عـلـــي اتصــــال ـبـــالطرفين  

 وهـــو فـــي ذات "مصـــدر الشـــرطة " هـــو .. / ...المـــتهم أن المـــدعو

 .التوقيت من منحه األقراص المخدرة 
 كما قرر الشاهد 
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 وهذه الواقعة كانت هلا أبلغ األهمية إذا ما حققت 
لـــك التوصـــل إلـــي المـــتهم الحقيقـــي وصـــاحب األقـــراص المخـــدرة حيـــث أنـــه كـــان مـــن شـــأن ذ

 .والعنصر الفاسد الفعلي الذي يعمل علي مخالفة القانون واإلضرار بالمجتمع 

 ملا كان ذلك
إال أن النياـبـة العاـمـة ـلـم تحــرك ســاكنا نحــو مــا ســطر ـفـي .. وعـلـي اـلـرغم مــن جـمـاع مــا تـقـدم 

وطرحـتـه جانـبـا وســلكت الطرـيـق األســهل وهــو تـقـديم . .وـلـم تتناوـلـه بالبحــث والتمحــيص .. تحقيقاتهــا 

 .المتهم للمحاكمة دون تحقيق عناصر الدعوى تحقيقا صحيحا علي نحو ما يوجبه عليها القانون 

 الوجه الرابع 

نسـب للمـتهم قصور عاب حتقيقات النيابة العامة يف عدم حبثها ومتحيصها ملا  

بنـاء علـي ..  املـتهم بتعاطيهمـا قلينيعمن أنه يتناول املؤثرين ال.. من قول 

 وذلك بغرض العالج .. بدبي  " ....." وصفه طبية صادرة له من 
فـقـد ـقـرر بأـنـه يتـنـاول المــؤثرين العقلـيـين .. مــن أـقـوال .. عـلـي ـفـرض صــحة مــا نســب للمــتهم  

LAGAP علـي سـبيل ..  المحتوي علي مادة كاريسوبرودول ، القرص المحتوى علي مـادة كلونازيبـام

 .بدبي " ....." وبموجب وصفة طبية صادرة له من إحدى العيادات تدعي .. ج العال

 وعلي الرغم من جوهرية هذا القول 
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 وهو ما يعيب 
بمـا يهـدر أي دليـل قـد .. هذه التحقيقات بالقصور الـذي ينحـدر بهـا إلـي حـد العـدم والـبطالن  

 .يستمد منها 

 الوجه اخلامس 

قصور أخر عاب حتقيقات النيابة العامة يصل إيل حد بطالن أمر اإلحالـة الصـادر  

حيث تغاضت النيابة عن تقرير اإلدارة العامة لألدلـة اجلنائيـة اخلـاص .. عنها 

مبـا جيعـل .. والذي قطع بأن نتاج التحليـل سـلبي .. بفحص عينة بول املتهم 

 .اتهام املتهم بالتعاطي خيالف ما هو ثابت باألوراق 
.. ـتـم أخــذ عيـنـه مــن بوـلـه .. ـبـاإلجراءات الباطـلـة أنـفـة اـلـذكر .. بمجــرد الـقـبض عـلـي المــتهم  

والـتــي ورد تقريرهـــا .. ـيــة وعـلــم الجريـمــة وـتــم إخضـــاعها للتحلـيــل بمعرـفــة اإلدارة العاـمــة لألدـلــة الجنائ

 .مؤكدا نتاج التحليل 

 سلبي 
وهـو مـا كـان يجـب .. وهو ما يقطع بعدم تعـاطي المـتهم للمـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة 

 .علي النيابة العامة األخذ به واالمتناع عن توجيه االتهام بالتعاطي للمتهم 

 وال ينال من ذلك 
ذلــك أن .. قــرار بأنــه يتعــاطى بعــض المــؤثرات العقليــة بوصــفه طبيــة مــا نســب للمــتهم مــن إ 

 :القاعدة األصولية تقول بأن 

 ال يجوز تأثيم شـخص بنـاء علـي اعترافـه أو إقـراره بخـط يـده " 

 ".إذا كان هذا االعتراف مخالف للحقيقة والثابت باألوراق 
 فعلي الفرض اجلديل 

لــي النيابــة طرحــه واألخــذ بالثابــت بــالتقرير فقــد كــان ع.. بصــحة مــا نســب للمــتهم مــن قــول  

أمـا وأنهـا لـم تفعـل األمـر .. الفني المرفق بأوراق التداعي والمؤكـدة علـي عـدم قيـام المـتهم بالتعـاطي 

 .الذي يبطل قرار اإلحالة الصادر عنها 
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 االتهام املاثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بعدم املعقولية وانتفاء وجـود أي  :رابعا

مادي معترب ميكن االعتكـاز عليـه يف نسـبته للمـتهم ، وهـو مـا يسـلس دليل 

 .بالضرورة حنو براءة املتهم مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١فقد نصت املادة 
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم إذا كانت الواقعـة غيـر ثابتـة أو كـان القـانون ال يعاقـب عليهـا  

 .ذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ويفرج عنه إ

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
أن تتشكك في قوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي ببراءتـه حسب محكمة الموضـوع 

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 

  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥  لسنة١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١عنين رقمي الط(

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام  

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ ص ٢١٠رقم  ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 

المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 

 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ق جلسة  ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 



 
 

٣٨

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 

ن الجـزم معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـ.. النيابة العامة قدمت المـتهم للمحاكمـة 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن .. هذا فضال عما شـاب واقعـات االتهـام مـن انعـدام للمعقوليـة  .. واليقين

ٕوانمـا أكدتـه وهذا ليس حديثا مفتري .. للواقعة صورة أخري علي خالف الصورة المرسومة باألوراق 

 :الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
 اـنـه تحصــل عـلـي األـقـراص محــل االتـهـام مــن –  بـفـرض صــحتها–أن الـمـتهم أـكـد ـفـي أقواـلـه  

علـي أن .. وأنـه طلـب منـه مقابلـة شـخص فـي مكـان المراقبـة وبيعهـا إليـه / ..... .. شخص يدعي 

 .يتقاسما حصيلة البيع 

 وقرر املتهم 
وهو األمـر الـذي يؤكـد كيديـة  .. هو ذاته مصدر الشرطة المبلغ عنه/ ..... .. أن المدعو  

عـلـي فــرض (اـلـذي دفــع المــتهم دفعــا نحــو ارتكــاب الواقعــة / ..... قــه بفعــل المــدعوهــذا االتهــام وتلفي

 .ثم قام باإلبالغ عنه ) صحة ذلك

 رض الكيدية له والتلفيق غفإذا مل يكن ذلك ب

 !!فماذا يكون السبب ؟

 احلقيقة الثانية 
خــدرات إـلـي ممــا يؤكــد كيدـيـة هــذا االتهــام وتلفيـقـه مــا هــو مســطر بالطـلـب المـقـدم مــن إدارة الم 

حـيــث تضـــمن الـقــول بأـنــه ثـمــة معلوـمــات وصـــلت إـلــي اإلدارة ـبــأن .. النياـبــة العاـمــة إلصـــدار اإلذن 

..  درهــم ٣٦٠٠يحــوز كميــة مــن األقــراص المخــدرة وهــو بصــدد بيعهــا بمبلــغ ) علــي(.....المــذكور 

ا الترتيـب ومـن تـولي هـذ .. وهذا كله يؤكد أن الواقعة مرتبه للـزج بـالمتهم الماثـل فـي هـذه الواقعـة

 .كيدا للمتهم /..... .. والتنسيق هو المدعو

 احلقيقة الثالثة 
انه مـن غيـر المتصـور أن يقـوم المـتهم ببيـع األقـراص عشـوائيا ألي شـخص يمـر بـه وبطلـب  

هـو الـذي تـولي التنسـيق بـين المـتهم وعنصـر الشـرطة للـزج  .. ...../ وهذا يؤكد أن المـدعو.. منه 
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وبمـا يؤكـد .. هو ما أقر به المتهم وعنصر الشرطة علي نحو ما سـلف ذكـره و.. باألول في االتهام 

 .أن للواقعة صورة أخري غير الصورة الواردة باألوراق 

 احلقيقة الرابعة 
أن إذن النياـبـة العاـمـة صــادر للـقـبض .. مـمـا يؤـكـد أن ثـمـة شــك وريـبـه تحــيط باالتـهـام الماـثـل 

..  دقيـقـة مـن صــدور هــذا اإلذن ٣٥وبـعـد  .. )ةإـمـاراتي الجنـسـي(عـلـي ...../ ـيـدعي علـي شــخص 

 ) . اإليراني الجنسية -...../ الذي يدعي (يتم تنفيذه علي المتهم 

 ومل يسرتع ذلك انتباه القائمني علي الضبط 
عرضــت األوراق عـلـي النياـبـة العامــة واســتمرت ـفـي التحقيـقـات فيهــا أكـثـر مــن .. وعـقـب ذـلـك 

 أن يصــدر اإلذن باســم شــخص هــذا الخطــأ الجســيم ـبـاألوراق. .ـلـم يســترع انتباههــا .. أربعــة أشــهر 

 !!!!!!!!!!.ويتم تنفيذه علي شخص أخر تماما 

 احلقيقة اخلامسة
المـهـــدرة داللـــة أقوالهـمـــا لكونهـمـــا الـقـــائمين ـبـــإجراء الـقـــبض .. انـــه بخــــالف شــــاهدي اإلثـبـــات  

يـه فـي نسـبة هـذا االتهـام ال يوجد بأوراق هذا االتهـام ثمـة دليـل واحـد يمكـن الركـون إل.. الباطل 

 .وهو األمر الذي يقطع بعدم صحة هذا االتهام في حقه .. للمتهم 

 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه

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

 وكيل المتهم            

 

  المحامي           

 

 

 


