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 ملوضوع ا
 -: بدائرة رأس الخيمة -/-/-اتهمت النيابة العامة المتهمين بزعم أنهما في يوم  

 ناريـة وسـهام ةعـدة أعيـربـأن أطلقـا ..  شرعا عمدا مع أخر مجهول في قتـل المجنـي عليـه  -١

دم باتجاهــه بقصــد قتلــه إال أن أثــر جــريمتهم قــد خــاب ألســباب خارجــة عــن إرادتهــم وهــو عــ

 .علي النحو الثابت باألوراق .. إصابة المجني عليه بتلك األعيرة واألسهم 

دخال مسكن المجني عليه سالف الذكر خالفا إلرادته وفي غير األحوال المصرح بها قانونـا  -٢

 .بقصد ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أوال علي النحو المبين باألوراق 

ة للمحاكـمـة وطالبـت بمعاقبتهمـا وـفـق مـواد االتهـام اـلـواردة فقـد ـقـدمتهما النيابـة العامـ.. وعليـه 

 .باألوراق 

 الوقائع 
تخلص واقعات االتهـام الماثـل فـي أن المجنـي عليـه علـي خصـومة مـع المـتهم األول وشـقيقه  

ــبالد بســـبب المجنـــي عليـــه( زوجـــة شـــقيق المـــتهم األول ( ومـــع المتهمـــة الثانيـــة )المســـتبعد مـــن اـل

 ) .ا أشرناالمستبعد من البالد كم

 ولددا يف اخلصومة 
 عـــن – الواـحــد تـلــو األـخــر –فـقــد دأب المجـنــي علـيــه عـلــي توجـيــه االتهامـــات للمـــتهم األول 

وـقـف لهــا القضــاء الـعـادل بالمرصــاد ـبـأن أصــدر لصــالح .. واقـعـات مكذوـبـة ومعدومــة الســند واـلـدليل 

ي كـيـد المجـنـي علـيـه هــذا المــتهم العدـيـد مــن أحكــام الـبـراءة الـتـي ســطرت بحــروف مــن ـنـور أكــدت عـلـ

 .بالمتهم وتلفيقه االتهامات له 

 وعلي ذات النهج سار اGني عليه 

 يف توجيهه االتهام الراهن للمتهمني 
عمـاني /  (وكـان برفقتـه صـديق لـه يـدعي.. حيث زعم بأنه أثناء تواجده بالمزرعة العائدة له  

 أـمـام النياـبـة العاـمـة أـنـه عـقـب ـثـم ـعـاد وـقـرر – الســاعة الخامســة مســاءا -/-/-بـتـاريخ ) الجنســية

عـن ) الـذي يعمـل لديـه/ ..... (وبسـؤاله للمـدعو ..  شاهد سيارة تدلف إلي المزرعة – صالة الظهر

تــدلف إـلــي المزرعـــة ) كحـلــي الـلــون(ـثــم فــوجئ بســـيارة أخــري " ـســردار " فــأخبره بأـنــه . تلــك الســـيارة 

لبينـي الجنسـية يحمـل بيـده قـوس يضـرب وبرفقتهـا شـخص ف) تبـين أنهـا المتهمـة الثانيـة(تقودها سـيدة 

  بإطالق عدة أسهم لم يصبه – علي حد وصف المجني عليه –وقام هذا الشخص .. منه سهام 
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 .ثم انطلقا خارج المزرعة ) .. ثالثة سهام(أي منها 

 ثم اقرتبت منه السيارة األويل 
لـيـه حتـى هــبط منـهـا ومـا أن اقترـبـت مـن المجـنـي ع.. التـي تـبـين أن قائـدها هــو الـمـتهم األول  

 ووقـف وجـهـا لوجـه ـمـع األخـر الـذي ســأله عـن ســبب – علـي حــد زعـم المجـنـي عليـه –المـتهم األول 

 .فأخبره المتهم بأنه حضر ليتفاهم معه ) .. حيث أن بينهما خالفات جمة سابقه(حضوره 

 وفجأة وبدون مقدمات 

 ) وعلي حد زعم اGني عليه(
اتجـــاه المجـنــي علـيــه طلـقــة نارـيــة أصـــابته ـفــي ذراعـــه أخـــرج المـــتهم مسدســـا وأطـلــق مـنــه ـفــي  

ثم أخرج هاتفه المحمول والتقط صورة للسيارة أثنـاء خروجهـا مـن .. فسقط أرضا ) حسبما يدعي(

كمــا زعــم بــأن المــتهم قبــل خروجــه مــن المزرعــة توقــف مــرة أخــري وهــبط مــن الســيارة !!! المزرعــة 

 .رج من المزرعة ثم خ!!! وأطلق عيارا ناريا ثانيا لم يصيب أحدا 

 واستشهد املذكور علي هذه الواقعة اهلزلية 
الــذي شــهد بأنــه لــم يــر ســوي ســيارة واحــدة وأنــه قــد ســمع صــوت إطــالق / ..... .. بالمــدعو 

 .كما أقر أمام المحكمة الموقرة أنه لم يسبق له أن رأي هذين المتهمين من قبل .. نار 

  ...../ كما شهد علي الواقعة املدعو 
" ســردار " وقـرر بأنـه شـاهد شــخص هنـدي يرتـدي عمامـة ..  يعمـل لـدي المجنـي علـيـه الـذي 

وتــرك .. ثــم تلقــي هــذا الشــاهد مكالمــة هاتفيــة .. يــدخل المزرعــة ويخبــره بأنــه صــديق المجنــي عليــه 

 .وأضاف بأنه لم يسمع صوت أعيرة نارية .. السيارة تدلف إلي المزرعة 

 ...../ كما شهد علي الواقعة املدعو 
وعلي األخص واقعة أنـه .. وقرر بذات ما قرره سابقة تفصيال .. العامل لدي المجني عليه  

 .لم يسمع ثمة أعيرة نارية 

 ثم مت سؤال 
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 وبسؤال املتهمة الثانية أفادت .. هذا 
 رأس وأنهـا لـم يسـبق لهـا الحضـور إلـي إمـارة.. بعدم صحة ما ورد علي لسان المجني عليـه  

وأضـــافت أن هنـــاك خصـــومات عديـــدة .. ووقـــت الواقعـــة المزعومـــة كانـــت بإمـــارة دبـــي .. الخيمـــة 

 .وقضايا متداولة فيما بينها وبين المجني عليه 

 وبسؤال املتهم األول أفاد 
وأنـه  .. وأنه أثناء الواقعـة المزعومـة كـان بإمـارة الشـارقة.. بذات ما قررته المتهمة الثانيـة 

 حـيـث ســبق.. جنــي علـيـه العديــد مــن الخالفــات المالـيـة والــدعاوى المتداوـلـة بالمحــاكم بيـنـه وـبـين الم

 .د إبعاده عن البالد بأي طريقة يوقدم ضده عدة بالغات سابقة وأنه ير

  -/-/-وكانت النيابة العامة بتاريخ .. هذا 
الح لسـ) فـوارغ(بأنها عثرت علي عدد ثالث حشـر قد عاينت المزرعة محل الواقعة وقـررت  

وعـن األسـهم قـرر .. ووجـد طلقـه مخترقـة بـاب لغرفـة فـي المزرعـة .. كما وجد ثالث أسـهم .. ناري 

 .في جدار غرفه: والثالث فوق مجسم شالل ، : والثاني بأن أحدها كان خارقا لنافذة بالمزرعة ، 

 ملحوظة هامة 
ـلـم تـقـم .. ـيـة  ـفـوارغ لطلـقـات نار٣ـفـي الوـقـت اـلـذي أـقـرت فـيـه النياـبـة عثورـهـا عـلـي ـعـدد  

 !!.بتحريز سوي طلقة نارية فقط واختفت تماما الفوارغ المذكورة ؟

 ومرفق باألوراق تقرير طبي للمجني عليه .. هذا 
جــرح عنــد الرســغ األيمــن اســتلزم عمــل غــرزتين ثابــت مــن خاللــه أنــه بفحصــه وجــد لديــه  

 .فقط ال غير .. خياطة 

 وبتقرير الطب الشرعي الذي أجري 

 األسهم املضبوطة تبني أن حتليال علي 
 !!.لذكرين احدهما المجني عليه ؟) DNA(أحد هذه األسهم عليه بصمه وراثية 
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 وبإحالة األوراق إيل النيابة العامة .. هذا 

 قرر .. وبسؤال اGني عليه 
وأن السيارتين أحـداهما .. عصرا ) ٣(مقررا بأن الواقعة تمت الساعة .. بذات أقواله السابقة  

وأضــاف ـبـأن الرصاصــة ـلـم تصــبه وأنهــا ) .. رصاصــي(والثانـيـة لونـهـا)  أزرق غــامق–كحـلـي (نـهـا لو

 !!.مرت بجوار أذنه ؟

وزعـم أنهمـا سـبق .. قتلـه ) المزعومـة(بـأن قصـد المتهمـين مـن هـذه الفعلـة .. وأضاف زاعمـا  

 !!.وهدداه بالهاتف والرسائل ؟

 وأصر علي االستشهاد علي هذه الواقعة 

 ) باكستاني اجلنسية (...../ باملدعو
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 ثم توالت حتقيقات النيابة العامة حسبما ورد مبحاضرها 

 تضارب خالهلا الشهود يف أقواهلم علي حنو يؤكد أن للواقعة 

 صورة أخري خبالف ما هو مسطر باألوراق 

  أمام النيابة العامة نيؤال املتهموبس
أصرا علي ما سبق وقررا به في محضر جمع االستدالالت وانكرا تماما االتهامين المـوجهين  

 .وأكدا بأن المجني عليه يكيد لهما كيدا منذ عدة سنوات .. إليهما 

 ملا كان ذلك 
ضـوح الكيـد والتلفيـق ورغـم و.. ورغم تهاتر واقعـات االتهـام الـراهن علـي نحـو مـا سـلف بيانـه  

إال أن النيابـة العامـة تغاضـت عـن ذلـك كلـه وقـدمت المتهمـان .. التي تنطق بهـا أوراق هـذه االتهـام 

وهـــو مـــا يؤـكــد ـبــراءة .. للمحاكـمــة بـقــرار إحاـلــة باطـــل ومعـيــب ودونمـــا ســـند صـــحيح أو دلـيــل معتـبــر 

 :عنا التالي وذلك علي نحو ما نشرف ببيانه في دفا.. المتهمان مما هو مسند إليهما 
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 الدفاع 

ف املتهم بأن يبدأ دفاعه من حيث ما انتهت إليـه أوراق الـدعوى املاثلـة يتشر

وهو قـرار اإلحالـة الصـادر مـن النيابـة املـوقرة والـذي قـدمت النيابـة علـي أساسـه 

رغما عن عدم استظهار أوراق .. املتهمني بطلب حماكمتهما بتهمة الشروع يف القتل 

فإننا جند .. تل الذي يتطلب قصد جنائي خاص وهو نية إزهاق الروح الدعوى لنية الق

أن النيابة املوقرة قد جانبها الصواب يف قرار اإلحالة وأفسدت يف االستدالل ملـا أسـفرت 

 .عنه األوراق وهو األمر الذي يدفع معه املتهم 

ببطالن أمر إحالة املتهمني إيل حمكمة اجلنايات فيمـا تضـمنه مـن اتهامهمـا 

يف حني خلت األوراق من مثة دالئـل علـي تـوافر هـذه .. بالشروع يف قتل اGني عليه 

لدي املتهمني وانعدمت األمـارات والظـواهر اخلارجيـة علـي ذلـك ) نية القتل(النية 

 :وهو ما يبطل وصف النيابة العامة لالتهام املسند هلما 

   من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن١٢١حيث نصت 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 كافـيـه ـقـرر إحالـتـه إـلـي محكمــة الجناـيـات 
  .إلي محكمة الجنايات بوصف الجنايةفيحيله 

 رت علي أن وكانت حمكمة التمييز قد استق.. ملا كان ذلك 
ٕوانـمــا ـيــدرك ـبــالظروف المحيطـــة باـلــدعوى نـيــة القـتــل أمـــرا خفـيــا ال ـيــدرك ـبــالحس الظـــاهر  

األمارات والظاهر الخارجية واألعمال المحسوسة التي يأتيها الجـاني وتـنم عمـا يضـمره فـي نفسـه 

واستخالص هذه النية من عناصر الـدعوى المطروحـة أمـام المحكمـة موكـول إلـي محكمـة الموضـوع 

 .ي حدود سلطتها التقديرية ف

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٨٢ الطعن رقم ٢٤/٩/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء١٩٩٨ لسنة ١٨٢ الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٩٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء١٩٩١ لسنة ٢٤ الطعن رقم ٧/٣/١٩٩٢محكمة التمييز بتاريخ (
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 كما قضي بأن 
هــا مــن جــرائم التعــدي عـلـي اـلـنفس بعنصــر خــاص هــو أن جناـيـة القـتـل تتمـيـز قانوـنـا عــن غير

يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر يختلـف عـن القصـد 

وهو بطبيعته أمـر يبطنـه الجـاني ويضـمره الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجـرائم 

 يسـتخلص مـن األمـارات والمظـاهر الخارجيـة كمـا سـلف ٕفي نفسه فال يدرك بالحس الظـاهر وانمـا

بـة يٕالبيان واستعمال الجاني آلة حادة وتعدد الضربات واصابة المجني في مقتـل وعلـي مسـافة قر

ال يدل علي ثبوت نية القتل وال يعد سوي مجرد تعمد الجاني ارتكـاب الفعـل المـادي وهـو ال يكفـي 

ل في حدة العاطفة في مشاجرة مفاجئه ولم يسلك الجـاني بذاته لثبوت نية القتل طالما ارتكب الفع

 .سلوكا قاسيا وما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٢٩٦ في الطعن رقم ٨/١/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء تـام  .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثـل 

فقــد ..  بصــحة مــا نســب للمتهمــان مــن أفعــال مبتــورة الســند – المنكــور –أنــه علــي الفــرض الجــدلي 

.. انتـفـي مــن األوراق ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر نـيـة القـتـل ـلـدي أـيـا مــن المتهمــين أو قصــد إزهــاق اـلـروح 

رر إحالتهــا للمتهمــان بتهمــة األمــر اـلـذي يقطــع بأـنـه ـلـم يكــن ـلـدي النياـبـة العامــة ثمــة دالـئـل كافـيـة تـبـ

 .وهو ما يبطل األمر الصادر منها بإحالة المتهمان للمحكمة الموقرة .. الشروع في القتل 

 ليس هذا فحسب 
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 الدليل األول 
) بزـنـاد(فقـد أـقـر المجنـي علـيـه ـبـأن المتهمـة الثانـيـة كاـنـت تسـتعين بشــخص أخــر يحمـل ـقـوس  

فإذا كانت هناك نية لدي هذه المتهمة للقتل لكانت قد قصدت توجيه السـهام إلـي .. ويطلق أسهم 

يكون قاصدا تفريق السـهام علـي النحـو شخص المجني عليه عن طريق من استعانت به وال أن 

والذي يبين منه أن من كان يوجـه السـهام لـم يكـن قاصـدا توجيههـا  .. الوارد في أقوال المجني عليه

وذلك علي الفرض الجدلي من الرواية المزعومة التي قـرر بهـا المجنـي عليـه والتـي .. للمحني عليه 
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ن أن للواقعــة صــورة أخــري غيــر الصــورة جــاءت تنبــئ عــن اضــطراب وعــدم معقوليــة وتنــاقض يؤكــدا

 .التي أدلي بها المجني عليه 

 أما وأن يزعم اGني عليه 

 بأن ذلك الشخص املرافق للمتهمة الثانية 
ومع ذلك لم يصبه أي واحد منها بل أن جميعهـا طاحـت فـي .. قد أطلق عليه ثالث سـهام  

مر الذي يقطع وبال شك بانتفاء نية القتـل األ – حسبما ورد بمعاينة النيابة العامة – أماكن مختلفة

 وهـو أمـر –وأنه علي فرض صحة أقوال المجني عليـه  .. لدي المتهمة الثانية وشريكها المجهول

 فــإن القــدر المتــيقن أن نيــة المتهمــة آنــذاك لــم تكــن تتعــدي محاولــة تهديــد وتخويــف المجنــي –ننكــره 

 ) .المتهم األول(ها عليه حتى يكف عن إيذائه لها ولزوجها ولشقيق زوج

 الدليل الثاني  
.. ومــع اســتمرار الـفـرض المنكــور بصــحة األفعــال الـتـي نســبها المجـنـي علـيـه للمتهمــة الثانـيـة  

فلمـاذا لـم يـوالي الشـخص المجهـول المرافـق .. فإنه إذا كانت نيـة القتـل منعقـدة لـدي هـذه المتهمـة 

ٕ ؟؟ واذا اسـتكملنا سلسـلة أو حتـى يصـيبهلها إطالق األسهم علي المجنـي عليـه حتـى يرديـه قتـيال 
 فلـمـاذا ـلـم تحــاول المتهـمـة صــدم ..الـفـروض بأـنـه ـلـم يكــن لدـيـه ســوي األســهم الثالـثـة الـتـي أطلقهــا 

  .المجني عليه بالسيارة وترديه قتيال أو بالقليل تصيبه

 أما وأنها مل تفعل هذا أو ذاك 
 بفـرض نسـبتها –تقصـد مـن أفعالهـا األمر الذي يؤكد أنهـا لـم .. وآثرت الخروج من المزرعة 

 .ال أكثر من ذلك ..  إال توصيل رسالة تهديد للمجني عليه –إليها وصحتها 

 الدليل الثالث  
 فإـنـه كــان يحمــل – وحســب رواـيـة المجـنـي علـيـه المنكــورة جمـلـة وتفصــيال –أن المــتهم األول  

علـي حـد  " (وجها لوجه" بلين وظل يقترب من المجني عليه إلي أن باتا متقا) مسدس(سالحا ناريا 

ـثـم هــبط مـن الســيارة واقـتـرب أكثـر ـمـن المجـنـي عليـه اـلـذي ســأله عــن ) .. وصـف المجـنـي علـيـه ذاتـه

 .سبب حضوره 

 ثم أخرج السالح الناري 
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 ومع ذلك كله 
فيقــع ـمــن صـــوتها فـقــط وتســـتقر .. يطلــق ـمــن مسدســـه طلـقــه تمــر بجـــوار أذن المجـنــي علـيــه  

 ) .حسبما قررت النيابة في المعاينة(بباب غرفة من غرف المزرعة 

 ثم يزعم اGني عليه 
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 فمن هذا التصور املنكور

  الذي جاء به اGني عليه ذاته 
.. يتجلى ظاهرا وبحق بانتفاء أي نية لدي المـتهم األول لقتـل المجنـي عليـه أو إزهـاق روحـه  

وهــذا يســتقي بجــالء مــن نــوع الســالح وقــرب المســافة وعــدم وجــود ثمــة حــواجز أو مواـنـع بــين المــتهم 

 مجني عليه وال

 الدليل الرابع 
 فعلـــي –أن المجـنــي عليـــه قـــرر بأـنــه ســـقط علـــي األرض مـــن جـــراء صـــوت الطلقـــة فحســـب  

فلماذا لم يوالي إطالق األعيرة علي المجنـي .. ٕ واذا كان لدي المتهم نية لقتلـه –فرض صحة ذلك 

ًليه ساقطا أرضا فسالحه في يده والزالت به طلقات والمجني ع!! وهو في هذه الحالة ؟؟.. عليه  ً
فلماذا لم يعيد إطالق األعيرة .. والزالت المسافة قريبة جدا والزال لم يتدخل أحد أو شيء ليمنعه 

علي المجني عليه ؟؟ لعل اإلجابة الوحيدة علي هذا السـؤال هـو أن المـتهم األول لـم يكـن ينتـوى 

 .قتل المجني عليه أو إزهاق روحه في األساس 

 ملا كان ذلك 

 لة األدلة القاطعة أنفة الذكر يتضح وجبالء تام ومن مج

 انتفاء نية القتل أو إزهاق الروح لدي أيا من املتهمني 

  من قانون العقوبات علي أن ٣٤/١بل أن الثابت أن املادة .. ليس هذا فحسب 
الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال  

 .دة الجاني فيها دخل إلرا
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 ومن هذا الوصف الدقيق للشروع يف ارتكاب جرمية
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 فكما أشرنا سلفا فهو حيمل سالح ناري والزالت به طلقات 

 واGني عليه ساقطا أرضا ومل يتدخل أي شخص 

 أو شيء مينعه من معاودة إطالق النار علي اGني عليه 

 لريديه قتيال 
األمر الذي يتأكد معـه وبوضـوح أن الشـيء الوحيـد الـذي حـال بـين المـتهم وبـين قتـل المجنـي 

 إرادة المـــتهم نفســـه وأـنــه ـلــم يكـــن ـمــن البداـيــة ينـتــوي قـتــل هـــو.. علـيــه 

 .المجني عليه أو إزهاق روحه 
 وأنه علي فرض حدوث الواقعة أصال 

    فإن غرض المتهمان مما نسب لهما من أفعال ال يعد وأن يكون تهديـد المجنـي عليـه أو ترويعـه 

 . التي أطلقها المجني عليه وذلك علي الفرض الجدلي بصحة الرواية.. ليكف عن إيذائه لهما 

 أما وأن يرد بأمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة 

 أنهما شرعا يف القتل وأن مثة سبب ال دخل إلرادتهما فيه 

 حال بينهما وبني حتقيق القتل 
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 أما إطالق القول هكذا دون سند أو دليل 
لفتــه صـــريح نــص الـمــادة فهــو يقطــع ـبــبطالن أمــر اإلحاـلــة الصــادر عـــن النيابــة العاـمــة لمخا 

  إجراءات جزائية التي تحتم أن يكون أمر اإلحالة إلي محكمة الجنايات له سنده ودالئل كافية ١٢١
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 .وهذا البطالن بال شك يستوجب القضاء ببراءة المتهمان مما هو مسند إليهما .. ضد المتهم 

 وما يؤكد لعدالة اهليئة املوقرة 
افتراضات دون أن تكون هنـاك أدلـة أو دالئـل مـن الممكـن أن االتهام الماثل قد بني علي  

ـه ال ـوال المجـنـي علـي ـه االتهــام ـتـيأن تســتقي منهــا مــا ـيـدعم أـق  اعتصــمت بهــا النياـبـة ـفـي توجـي

وهـو .. فقد جاءت األوراق خلوا من أي دليل من الممكن الركون إليه فـي هـذا االتهـام .. للمتهم 

ن أقـوال المجنـي عليـه التـي أدلـي بهـا متناقضـا مـع األمـر الـذي يبـين مـن أوراق الـدعوى بـدءا مـ

وانتهـاءا بـالتقرير .. مرورا بالشهود الذين أعتصـم بهـم والتـي لـم تكـن أفضـل حـاال منـه .. نفسه 

الطـبـي اـلـذي يؤـكـد أن للواقـعـة صــورة أـخـري غـيـر الصــورة الـتـي ـحـاول أن يرســمها المجـنـي علـيـه 

 : متهم األدلة والدالئل التالية ويؤكد مصداقية دفاع ال.. وشهوده بأوراق الدعوى 

أن االتهام املاثـل أبـرزت أوراقـه أبلـغ صـور الكيديـة والتلفيـق وميثـل : الدليل األول 

ال يطمئن معه وجدان اهليئـة املـوقرة لصـحة ترمجة حقيقية هلذا العيب الذي 

ما حاول أن يرمسه اGني عليه وشهوده بـأوراق الـدعوى املاثلـة التـي جـاءت 

األمـر الـذي يؤكـد أحقيـة مـا يربـوا إليـه .. ضطراب وفساد أقوالـه لتنبئ عن ا

 .املتهم يف طلب احلكم برباءته مما هو منسوب إليه 

 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن 
مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة يجــب أن تبنــي علــي الجــزم واليقــين مــن الواقــع الــذي يثبتــه  

 .الحتماالت من الفروض واالعتبارات المجردة الدليل المعتبر وال تؤسس علي الظن وا

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٨٧ و ٣٨٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ١٠١ و ٨٧ و ٨٣ و ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 احلقيقة األويل 

بوجود خالفـات ماليـة عديـدة أن اGني عليه ذاته أقر 

بينه وبـني املتهمـان ومعهمـا شـقيق األول وهـو زوج 

الثانية والتي كانـت هـذه اخلالفـات سـببا مباشـرا يف 

وقـد حـل حملـه يف هـذه اخلالفـات .. إبعاده عن الـبالد 

فيســعى اGنــي عليــه حنــو إبعادهمــا .. املتهمــني 

 .ليستويل علي أمواهلما دون دافع 
ـكــان صــديقا للمجـنــي عليــه مـنــذ أكثــر ـمــن (.....) اق أن شـــقيق المــتهم األول فالثابــت بــاألور 

فـلـم يكـن يســتطيع شـراء أراضــي أو .. ولكوـنـه ال يحمـل الجنســية اإلماراتيـة .. خمـس وعشــرون عامـا 

 .عقارات مباشرة باسمه 

 فتم االتفاق بني الصديقني آنذاك 
.. المجني عليه فـي شـراء األراضـي علي أن يقوم شقيق المتهم األول باستخدام اسم وجنسية  

بإمـــارة ..  بالمنطقـــة الصـــناعية األولـــي ٤٧بشـــراء قطعـــة األرض رقـــم .... فقـــام فـــي غضـــون عـــام 

وقـام شـقيق المـتهم األول ) مليون وخمسمائة ألـف درهـم( درهم ١٥٠٠٠٠٠بإجمالي مبلغ .. الشارقة 

اء مخـازن علـي هـذه األرض بتكلفـة ٕثـم قـام ببنـاء وانشـ.. بإيداع هذا المبلغ في حساب المجني عليه 

 ) .سبعة مليون درهم( درهم ٧٠٠٠٠٠٠قدرها 

 ....ويف غضون عام 
) باســــم زوجــــة المجنــــي عليــــه صــــوريا(قــــام شــــقيق المــــتهم األول أيضــــا بشــــراء قطعــــة أرض  

..... وقـــد تـــم تحويـــل ثمنهـــا مـــن حســـاب شـــركة .. بإمـــارة الشـــارقة ) ١٧(بالمنطقـــة الصـــناعية رقـــم 

أوعز المجني عليـه إلـي زوجتـه لكـي تقـوم بالتنـازل عـن .... وفي غضون عام .. ها له العائدة ملكيت

شـــقيق ) صـــديقه(هـــذه األرض لصـــالحه حـتــى تـكــون بمـنــأى عـــن الـنــزاع اـلــذي عـــزم اـلــدخول فـيــه ـمــع 

 .المتهم األول 

 وبالفعل أقام شقيق املتهم األول 

  جتاري الشارقة     لسنة    الدعوى رقم 
وأثـنـاء ـتـداول ـهـذه اـلـدعوى .. ٕشــأن هــذه األراضــي واثـبـات أـنـه الماـلـك لـهـا الســترداد حقوـقـه ب 

ــي  وأقـــرت أمـــام عدالـــة المحكمـــة وأمـــام خبيـــر / ..... .. بالجلســـات مثلـــت زوجـــة المجنـــي عـل
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المــتهم ) شــقيق/ ..... (بــأن المالــك الفعلــي والحقيقــي لهــذه األرض هــو الســيد .. الــدعوى 

 .األول 
 وهو ما يتضح معه جليا 

فـقـد خلـفـه ـفـي .. لمجـنـي علـيـه بعــدما نجــح بالكـيـد والتلفـيـق ـفـي إبعــاد شــقيق المــتهم األول أن ا 

األمــر الــذي يقطــع ) .. األول شــقيقه والثانيــة زوجتــه(مباشــرة أعمالــه ومصــالحة المتهمــان المــاثالن 

بأنه يهم المجني عليه إبعادهما أيضا عن البالد حتى ال يجد من يقاومه فـي النـزاع علـي األرض 

 .ة الذكر أنف

 وحيث أقر اGني عليه منذ فجر هذا االتهام
إال .. بوجود خالفات عديدة سابقة بينه وبـين المتهمـان وأقـر بـذلك أيضـا أمـام الهيئـة المـوقرة 

أـنــه ـلــم يوضـــح ماهـيــة الخالـفــات وأـنــه يســـعى مـنــذ زمـــن بعـيــد نحـــو إلصـــاق أي اتهـــام ـبــالمتهم األول 

 . االتهام الراهن وهذا ما يقطع بال شك بكيدية.. تحديدا 

 احلقيقة الثانية 

أن االتهام الراهن مل يكـن احملاولـة األويل التـي قـام بهـا 

اGني عليه يف الزج باملتهم األول يف واقعات مكذوبـة مل 

 :تصدر عن املتهم منها ما يلي 
يـه الجنحة رقم   لسنة     جزاء الذي اتهم فيها المتهم الحالي بزعم أنه قام بتوصـيل شـيك إل -١

ورغــم ذلــك قضــي ضــده بــالحبس ) .. المــتهم لــيس صــاحب الشــيك(وتبــين أنــه بــدون رصــيد 

األمــر الــذي حــدا بــه نحــو اســتئناف هــذا الحكــم تحــت رقــم    لســنة    الــذي .. ســتة أشــهر 

 .قضي برفضه وتأييد حكم أول درجة 

 فما كان من املتهم سوي الطعن عليه 

 لسنة      أمام حمكمة التمييز برقم 

..  قضــت محكمــة التمييــز فــي هــذا الطعــن -/- /–ســة وبجل 

ـبــــنقض الحكـــــم المطعـــــون فـيــــه نقضـــــا كلـيــــا ، وـفــــي موضـــــوع 



 

 
١٤

االســــتئناف بــــرقم    لســــنة    جزائــــي الشــــارقة بإلغــــاء الحكــــم 

، / ..... المســــتأنف فيمــــا قضــــي بــــه بخصــــوص المســــتأنف 

 .وبراءته مما أسند إليه 

متهمـا .. مها المجني عليه ضـد المـتهم الماثـل الجناية رقم    لسنة    جزاء الشارقة التي أقا -٢

- زاعمـا بـأن ذلـك تـم بتـاريخ بالسرقة ، واإلتالف ، والتعـدي المنزلـي – زورا وبهتانا –إياه 

/-/-.  

 وحيث تداولت هذه اجلناية يف جلساتها 

 أصـــــدرت عدالـــــة محكمـــــة الجنايـــــات ٣٠/٩/٢٠١٤وبجلســـــة 

 إليـــه وفـــي مـــن جميـــع الـــتهم المســـندة..... ببـــراءة .. حكمهـــا 

الشق المدني برفض االدعاء المدني المقدم مـن المجنـي عليـه 

 . الحالي وتضمينه الرسوم والمصاريف
 واجلدير بالذكر 

���א%�Eم�����^�o��m���,A8������4א�,tא��@cא������3��P�(�@kאل��..�-ن������./�

��Gو-*���������������A�%<�א�و��,��אو������א�_��3�3د���������d���(��@k=@���.. .....א���

��E�E<����B3אل�����/��+��.3�Pאل�א���3د�א�4M)���א�'ج������Gد

فـقـد تقــدم المــتهم ـبـبالغ ضــد المجـنـي علـيـه وشــهوده متهمــا .. ٕوازاء حكــم الـبـراءة أـنـف اـلـذكر  -٣

 .إياهم بالشهادة الزور 

 ملا كان ذلك 
حاوالتـه نحـو الـزج يتجلـى ظـاهرا أن المجنـي عليـه ال يمـل مـن تكـرار م.. ومن جملة ما تقـدم  

وكـــان منهـــا االتهـــام الماـثــل اـلــذي ال .. ـبــالمتهم ـفــي ـبــراثن اتهامـــات ال تمـــت للواـقــع والحقيـقــة بصـــلة 

 .يفصل بينه وبين تلك الجناية المقضي ببراءته منها سوي أيام قليلة 
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 احلقيقة الثالثة 

إنه باستقراء أوراق االتهام الراهن ذاته يتجلى ظاهرا 

 اإلدالء بأقوال غري صحيحة وخمالفة تعمد اGني عليه

ومنهـا علـي .. ومل يقدم عليها مثة دليل .. للحقيقة 

 .سبيل املثال ال احلصر 
العديـد مـن مكالمـات ورسـائل .. أنه قرر بأنه قد سبق وتلقي من المتهمين األول والثانية  �

 .التهديد 

 يف حني 
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ـ � ه لهــذه زعــم أـنـه اـلـتقط صــورة للســيارة المزعــوم أن المــتهم األول ـكـان يركبهــا إـبـان ارتكاـب

 .الواقعة المزعومة 

وـقــام بتصـــوير .. ـقــام ـبــإخراج هاتـفــة المحمـــول وـفــي هـــذا المـقــام زعـــم بأـنــه حـــال وقوعـــه األرض 

فإن المطالع للصورة التي أرفقهـا .. فعالوة علي عدم معقولية هذا الزعم واستحالة تصوره .. السيارة 

لهـا واقعـا علـي األرض كمـا يـزعم اسـتحالة أن يكـون الملـتقط المجني عليه باألوراق يتجلـى ظـاهرا 

 .بل هو قائم ومستقيم ومستعد تماما للتصوير بغير اضطراب .. المجني عليه 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل أن ـهـذه الصــورة ال يتضــح منـهـا رـقـم الســيارة أو مواصــفاتها أو ماركتـهـا أو أي شــيء  

ه قــد زج بهــذه وهــو األمــر الــذي يقطــع بــأن المجنــي عليــ .. يســتدل منــه علــي أنهــا تخــص المــتهم

 .الصورة الواهية والمجهله حتى يسبغ علي ادعاءاته شيء من الجدية المفتعلة 

إبـان (فقـد زعـم المجنـي عليـه أمـام عدالـة المحكمـة المـوقرة .. عالوة علي جماع ما تقدم  �

أـنـه قـام بكتاـبـه أرـقـام السـيارة الـتـي ـكـان .. وبإجاـبـة ألـخـر سـؤال ) مناقشـته وـسـماع أقوالـه

 .م األول وأعطاها للشرطة يركبها المته
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 وهذا أمر مكذوب وخمالف للحقيقة
حيث أنه بمطالعة محضر الشرطة واالستدالالت يتضح أنه قد خال تماما من ثمة ذكـر لهـذا  

 .االدعاء أو ألي أرقام سيارات 

 ومل يكتف اGني عليه 
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 يف حني قررت 

صراحة أمام عدالة المحكمـة والسـيد  .. ...../ زوجته السيدة  

ـــدعوى رقــــم  ـــي الشــــارقة   الخبـيـــر فــــي اـل بــــأن .. لســــنة  تجــــاري كـل

 ملـك السـيد األرض محل النزاع والمسـجلة باسـمها هـي فـي الحقيقـة

 ) .شقيق المتهم األول (...../ 
 ملا كان ذلك 

.. يضـــحي ظـــاهرا وبجـــالء تـــام زور وبهتـــان مـــزاعم المجنـــي عليـــه .. ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم 

ومخالفتهـا ـلـألوراق وللحقيقـة محــاوال مـن خاللـهـا إلصـاق االتـهـام الماثـل كـيـدا وتلفيقـا ـبـالمتهمين األول 

بـيـان جميعهــا أكــدت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن العـنـوان الرئيســي إال أن الحقــائق أنفــة ال.. والثانـيـة 

واألساسي القائم عليه هذا االتهام هو الكيـد والتلفيـق ومخالفـة الحقيقـة بمـا يجـدر معـه القضـاء ببـراءة 

 .المتهمان مما هو مسند إليهما 

مني انعدام وجود مثة دليل باألوراق علي صحة االتهام املسند للمته: ني  الثاليلالد

مما جيعله قائم علي غري سند من الواقع أو القانون ممـا جيـدر .. األول والثانية 

 .معه براءة املتهمان منه 

  إجراءات جزائية مضمونها أنه ١٢١إيل أن املادة .. أشرنا سلفا 
يجـــب علـــي النيابـــة العامـــة إال تحيـــل األوراق إلـــي محكمـــة الجنايـــات إال إذا تـــوافرت الـــدالئل  

 .لي ارتكاب المتهم للواقعة الكافية ع
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 ويف ذلك استقر الفقه علي أن 
ـمــن شـــروط اإلحاـلــة لمحكـمــة الجناـيــات أـنــه يشـــترط عـــالوة عـلــي ـتــوافر أركـــان الجريمـــة ، أن  

 .تكون األدلة علي المتهم كافية 

 ) وما بعدها٧٦٨ الجزء األول ص ٢٠٠٩حسني الجندي طبعة /  د –قانون اإلجراءات الجزائية دولة اإلمارات (

 ملا كان ذلك 
وباســتقراء أوراق االتهــام الــراهن يتجلــى ظــاهرا أنهــا جــاءت خلــوا مــن أي دليــل مــادي معتبــر  

 .علي صحة هذا االتهام المسند بهتانا إلي المتهمين 

 فقد خال أوال 

 وبة للمتهمان من إجراء مثة حتريات جدية حول الواقعة املنس

 بل جاءت التحريات املسطرة باألوراق دليال علي الكيدية والتلفيق 

 بإثبات وجود خالفات سابقة حمتدمة بني اGني عليه واملتهم وشقيقه 
أجريـت بنـاء .. تجدر اإلشارة إلي أن التحريات المجراه حول واقعات االتهـام الماثـل .. بداية  

 . أي بعد الواقعة بأكثر من ثماني أشهر -/-/-اريخ وبت.. علي أمر النيابة العامة 

 وقد أفادت مبا هو نصه 
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 ومما تقدم يتضح 
 –أن تلــك التحريــات لــم تشــر مــن قريــب أو بعيــد إلــي واقعــة التعــدي المزعومــة والموصــوفة  -١

ولــم تقــرر هــذه التحريــات بصــحة هــذه .. بــاطال مــن النيابــة العامــة بأنهــا شــروع فــي قتــل 

وهـو مـا يقطـع بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أنـه بالبحـث  .. أو صحة نسـبتها للمتهمـانالواقعة 

والتحري وجمع المعلومات أنه لو كانت المباحث قد توصلت لشيء من هذا القبيـل ألشـارت 

 .إليه في محضرها 
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ــي العكـــس -٢ ــل عـل حيـــث جـــاءت التحريـــات مؤكـــدة علـــي أن مبنـــي هـــذا االتهـــام الكيديـــة  .. ـب

عـلـــي الخالـفـــات المحتدمــــة ـبـــين طرـفـــي الـتـــداعي بســــبب المـبـــالغ المالـيـــة والتلفـيـــق الـنـــاتجين 

 المتنازع عليها بينهما 

 مما تقدم 
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 ثانيا كما خلت األوراق 

 من أي شاهد رؤية للواقعة املزعومة علي لسان اGني عليه 

 وحىت الشخص الذي زعم اGني عليه أنه كان يرافقه إبان الواقعة 

 فلم يقدمه للشهادة ) العماني( 
باستقراء أوراق االتهام الماثل يتجلى واضحا أن جميـع أقـوال الشـهود قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة 

 . التعدي المزعومة علي المجني عليه ادعاء بمشاهدة واقعة

 وحىت مع فرض صحة زعم اGني عليه 
فالثاـبـــت .. عمـــاني الجنســـية /  .. شـــخص يـــدعي .. بأنـــه كـــان يرافقـــه إبـــان التعـــدي عليـــه  

فإذا صدقت روايـة المجنـي عليـه فـإن ذلـك الشـخص .. باألوراق أنه لم يقدم هذا الشخص للشـهادة 

 .للواقعة يكون هو شاهد الرؤية األوحد 

 وعدم تقدميه للشهادة 
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 وخلت األوراق ثالثا 

 من حتقيقات جدية يف واقعات االتهام املاثل من النيابة العامة 

 قات شابها قصور جسيم حيث أن تلك التحقي

 يقطع برباءة املتهمان مما هو مسند إليهما
وعلي األخـص منهـا تحقيقـات النيابـة العامـة يتضـح وبجـالء .. بمطالعة أوراق االتهام الماثل  

 .. أنه قد شابها قصور شديد من شأنه التأكيد علي أن هذا االتهام قائم علي غير سند أو دليل 
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 :ومن أوجه هذا القصور 

ز النياـبـة العاـمـة عــن التوصــل ـلـذلك الـمـتهم المجـهـول المزعــوم وجــوده ـمـع المتهـمـة عجــ -١

 رغـم انـه يعتبـر مـتهم رئيسـي فـي هـذه الواقعـة المزعومـة – الموصـوف بأنـه فلبينـي –الثانية 

 .حيث زعم المجني عليه أنه أطلق عليه عدد ثالثة أسهم 

ثالـثــة حشـــر أســـفرت عـــن ضـــبط عـلــي اـلــرغم مـــن أن المعايـنــة الـتــي أجرتهـــا النياـبــة العامـــة  -٢

لطلقات ناريـة إال أنهـا عجـزت عـن إثبـات نسـبتها للمسـدس الـذي تـم الـزعم بأنـه ) فوارغ(

 قــد – بفــرض صــحة أقــوال -الســيما وأن المجنــي عليــه ذاتــه  .. كــان يحــوزه المــتهم األول

 !!.قطع بأن المتهم لم يطلق سوي عيارين ناريين فقط فكيف يتم ضبط ثالثة فوارغ ؟؟

 النياـبـــة العامــــة عــــن التوصــــل إـلـــي الســــالح المســــتخدم ـفـــي هــــذه الواقعــــة المزعومــــة عجــــزت -٣

بمكـان الواقعـة تخـص هـذا السـالح ) زعمـا(والوقوف علي مـا إذا كانـت الفـوارغ الموجـودة 

 .من عدمه 

أشــار وكيــل النائــب العــام أنــه عثــر علــي ثالثــة حشــر لطلقــات .. أنــه فــي محضــر المعاينــة  -٤

ماكن العثور علي هذه الحشر وما إذا كانـت تتفـق ألبشكل واضح ولكنه لم يحدد .. ناريـة 

حـيـث أـنـه ـقـرر ـبـأن الـمـتهم أطـلـق عـيـارا نارـيـا داخــل .. ـمـع أـقـوال المجـنـي علـيـه ـمـن عدـمـه 

ثـم أطلـق عيـارا أخـر بـالقرب مـن ) المجنـي عليـه(المزرعة في المكان الذي كان متواجدا فيه 

ابة العامة تحديد أماكن العثـور علـي الفـراغ األمر الذي كان يجب علي الني.. باب المزرعة 

 .أسوه بتحديد أماكن األسهم 

/  عـلـي اـلـرغم مــن أن المجـنـي علـيـه أـقـر بأـنـه كــان برفقـتـه إـبـان التعــدي علـيـه شــخص ـيـدعي  -٥

إال أن النيابة العامة لم تعن باستدعاء هذا الشخص لسؤاله واسـتجوابه ) عماني الجنسية(

ت الواقعة حدثت بالوصـف المـذكور علـي لسـان المجنـي وصوال لوجه الحقيقة وما إذا كان

 .عليه من عدمه 

أن المجـنـي علـيـه ـقـد ـقـرر بعـبـارات ـلـيس بهــا ـلـبس أو غمــوض عــن أن أـيـا مــن األســهم الـتـي  -٦

ومع ذلك فقد تبـين أحـد هـذه .. أطلقت من المرافق للمتهمة الثانية لم يصبه أو حتى يلتقطه 

كـان حريـا علـي النيابـة العامـة تحقيـق هـذه الواقعـة و.. األسهم أن به عينـه دم للمجنـي عليـه 

وهـــذا التحقـيــق قـــد يســـفر عـــن أن المجـنــي علـيــه هـــو اـلــذي .. إلزاـلــة هـــذا الـلــبس والغمـــوض 

بل قد يسفر عن أن األسهم هو الذي قام بتفريغها علـي .. أحدث إصابته بنفسه بهذا السهم 
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أو مـن الممكـن حتـى .. ع إصـابته النحو الثابت بالمعاينـة السـيما وأن أيـا منهـا لـم يكـن بموقـ

وأن التحقيــق علــي هــذا النحــو قــد يؤكــد .. أن يقــال أنهــا صــوبت عليــه وأخطــأت التصــويب 

بـــل يؤكـــد المســـرحية الهزليـــة التـــي صـــنعها .. بانتفـــاء وجـــود ســـالح نـــاري .. حقيقـــة الواقعـــة 

اه ويؤكــد ذلــك مــا أور.. ويؤكــد ذلــك تضــاربه وشــهوده فــي وصــف الواقعــة .. المجنــي عليــه 

وقـد .. تقرير الطبيب الشرعي ونوع اإلصابة واآللة التي قـد تكـون قـد اسـتعملت فـي إحـداثها 

وقــد يكــون .. يكــون األقــرب إلــي العقــل والمنطــق والتقــارير الفنيــة إحــداثها باســتعمال الســهم 

األمــر اـلـذي كــان يتعــين مـعـه عـلـي النياـبـة .. اســتعمال هــذا الســهم عــن طرـيـق المجـنـي علـيـه 

 .لواقعة إال أنها لم تفعل وهو األمر الذي يوصم تحقيقاتها بالقصور والعوار تحقيق هذه ا

 ملا كان ذلك 
ومن جماع أوجه القصـور أنفـة الـذكر يتضـح أن النيابـة العامـة قعـدت عمـا هـو واجـب عليهـا  

 .من فحص وتمحيص أوراق االتهام إلثباته ضد المتهمين أو نفيه والتوصل إلي ما هو حق فيها 

  ما تقدم بيانه ومن مجلة
يتجلــى ظــاهرا انهيــار االتهــام الماثــل فــي حــق المتهمــين حيــث خلــت األوراق مــن ثمــة دالئــل  

كافـيـة عـلـي صــحة هــذا االتهــام ونســبته إـلـي المتهمــين وهــو مــا يســلس إـلـي ضــرورة براءتهمــا ممــا هــو 

 .مسند إليهما 

الشـهود الـذين تناقض أقوال اGني عليه مع نفسه ومع أقوال باقي : الدليل الثالث 

 تناقضوا بدورهم مع أنفسهم أيضا وبني بعضهم البعض 

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
مـــن حـــق محكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص مـــن أقـــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر المطروحـــة  

 كـــل أمامهـــا عـلــي بســـاط البحـــث الصـــورة الصـــحيحة لواقعـــة اـلــدعوى ولهـــا أن تســـتعرض ـفــي حكمهـــا

الصـــور الـتــي يحتملهـــا الموضـــوع المطـــروح أمامهـــا ـثــم تخـتــار الصـــورة الـتــي تعتـقــد أنهـــا هـــي الواقعـــة 

 .الصحيحة وتبني حكمها عليه 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٣٥ الطعن ١٩/١١/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
يــل تطمــئن قتناعهــا بثبــوت الجريمــة مــن أي دلامــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع أن تســتمد 

 طالما له مأخذه الصحيح باألوراق وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إلي 
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 .أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٦٠ الطعن رقم ٢٤/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
 " كافــة شــهود اإلثبــات بــدءا مــن المجنــي عليــه إلــي بــاقي الشــهودوحيــث أنــه باســتقراء أقــوال 

 وبجــالء أـنـه نظــرا لكــون الواقعــة الراهـنـة هــي واقعــة غـيـر صــحيحة ومنســوبه تضــحي" الـعـاملين لدـيـه 

فقد تضاربت أقوال المجنـي عليـه مـع نفسـه ثـم مـع بـاقي الشـهود ثـم أن أقـوال .. بهتانا إلي المتهمين 

 :وذلك علي التفصيل التالي تضاربة مع بعضها البعض هؤالء الشهود ذاتها جاءت م

 :فيما خيص أقوال اGني عليه : أوال 
فـفـي .. فـقـد تـنـاقض ـمـع نفســه ـفـي تحدـيـد ميـعـاد حــدوث الواقـعـة المزعوـمـة محــل هــذا االتـهـام  -١

وفـــي تحقيقـــات النيابـــة قـــرر بأنهـــا كانـــت الســـاعة الخامســـة مســـاءا ، : محضـــر الشـــرطة 

ـة المحكمــة المــوقرة ت الســاعة الثالثــة عصــرا ، قــرر بأنهــا كانــ: العامــة  قــرر : وأمــام عداـل

 !!.بأنها عقب صالة الظهر وتحديدا لحظة خروجه من صالة الظهر ؟

 وهذا التناقض الواضح 
يقطـــع بعـــدم صـــحة الواقعـــة حســـبما جـــاءت عـلــي لســـان المجـنــي علـيــه وأن لـهــا صـــورة أخـــري  

 . مغايرة لوصف األخير 

 هذا كله باإلضافة 

ن الثابت أن يوم الواقعة املزعوم حدوثها فيه هو يـوم إيل أ

بـل ..  وهو مـا ال يصـلي بـه الظهـر -/-/-املوافق  " اجلمعة" 

وهـذه السـقطة يف أقـوال  " .. صالة اجلمعـة" تتم بدال منه 

 .اGني عليه تؤكد عدم صحة روايته وخمالفتها للحقيقة 

زوجتـه : افقـوه بمكـان الواقعـة هـم حيث قـرر بمحضـر الشـرطة مر.. أيضا تناقض مع نفسه  -٢

، ونجلتـيــه ، وخـــادمتين أحـــداهما إثيوبـيــة واألخـــرى ســـيرالنكيه ، وســـائق مـــن الجنســـية 

 .فقط ال غير  .. المصرية ، وعاملين من الجنسية البنغالية

 ثم يعود ليناقض نفسه 
 .باكستاني الجنسية..  ...../ يدعي قائال بأن هناك شخص أخر يعمل لديه  
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 ذلك بتف ومل يك
 .وزعم بأنه شاهد رؤية / ..... .. بالمدعو ) المزعومة(بل أنه استشهد علي صحة الواقعة  

عمـاني (أن الشخص الذي كـان يرافقـه يـدعي   قرر بمحضر الشرطة .. وفي تناقض ثالث  -٣

 " ..... " .فقرر بأن هذا الشخص يدعي تحقيقات النيابة العامة في أما ) الجنسية

حيـــث قـــرر بـــأن الســـهام الثالثـــة التـــي .. يـــه مـــع تقريـــر الطـــب الشـــرعي تنـــاقض المجنـــي عل -٤

أطلقــت عليــه لــم تصــبه فــي حــين ثبــت بــالتقرير الطبــي أن أحــد الســهام يحتــوى علــي بصــمه 

وهو ما يقطع بأن إصابة يده من هـذا السـهم المحتـوى علـي البصـمة .. وراثية للمجني عليه 

األمر الذي يؤكد أن إصـابة .. قها لم تصبه وطالما أقر بأن السهام لحظة إطال.. الوراثيه 

 .يده قد أحدثها بنفسه مستخدما أحد السهام الذي وجد عليه بصمته الوراثيه 

) فـقـط(فـتـارة ـيـزعم ـبـأن الطلـقـة النارـيـة مــرت بجاـنـب أذـنـه .. تـنـاقض المجـنـي علـيـه مــع نفســه  -٥

 ) .ت خياطته سم تم٢جرح (يزعم أن هذه الطلقة أحدثت إصابة يده وتارة أخري .. أرضا 

ـفــــي الوـقــــت اـلــــذي يـقــــرر فـيــــه المجـنــــي علـيــــه صـــــراحة أمـــــام النياـبــــة العامـــــة بأـنــــه يستشـــــهد  -٦

 .جان /..... بالمدعو

 يقرر هذا الشاهد 
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 قرر بوضوح 

 "  أشاهده هال أول مر" 
فقــد .. مــع بــاقي الشــهود فــي تحديــد لــون ســيارة المــتهم األول .. كمــا تنــاقض المجنــي عليــه  -٧

 .) خضراء(في حين قرر باقي الشهود أنها ) أزرق غامق(قرر بأنها كحلي 

 كما تناقض مع نفسه 
" رـمـادي الـلـون" فـتـارة يـقـرر بمحضــر الشــرطة أنهــا .. ـيـة ـفـي تحدـيـد ـلـون ســيارة المتهمــة الثان 

  .أي لبني  نيليهوتارة أمام عدالة المحكمة الموقرة يقرر بأنها 
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 ملا كان ذلك 
ومـــن كاـفــة التناقضـــات الـتــي شـــابت أـقــوال المجـنــي علـيــه يتجـلــى ظـــاهرا عـــدم صـــحة الواقعـــة  

نـاقض بـين أقـوال المجنـي عليـه فـي حسبما وصفها وأنهـا يقينـا لهـا صـورة أخـري بمـا اسـتتبع حـدوث ت

 .كل مرة يتم سؤاله واستجوابه فيها

 فيما خيص باقي الشهود وتناقضهم مع أنفسهم وفيما بينهم : ثانيا 

 / .....الشاهد 
ثم عاد أمام عدالة المحكمـة .. " واحد"فقد قرر بمحضر الشرطة أنه سمع صوت طلق ناري  

  ."مرتين " ليقرر بأنه سمع صوت طلق ناري 

 ومع ذلك فقد أقر صراحة 
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 وعن توقيت حدوث الواقعة 
فـــي حـــين قـــرر أمـــام عدالـــة  .. االخامســـة مســـاءقـــرر بمحضـــر الشـــرطة أنهـــا كانـــت عنـــد  

  .الثالثة والنصف والرابعة عصراأنها حدثت ما بين .. المحكمة 

 ومن ثم 
يستقي من تضـارب هـذا الشـاهد فـي أقوالـه وعلـي األخـص فـي واقعـة سـماعة صـوت األعيـرة  

ـاري واحــدالناريــة وأنــه تــارة يقــرر بــأن ســمع صــوت  ـق ـن ـارين  ، وتــارة أخــري يــزعم بأنــه ســمع طـل عـي

 .فإن ذلك ينم عن أن شهادته ممالة عليه ومخالفة للحقيقة  .. ينناري

 إال انه مل يستطع االستمرار يف ذلك 
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 ي براءة املتهم وهذا دليل قاطع عل

 مما هو مسند إليه 

 / .....أما عن الشاهد 
داخــل المزرعــة المملوكــة بأنــه لــم يســمع ثمــة أعيــرة ناريــة .. فقــد قــرر بمحضــر الشــرطة  

 .أنه سمع طلق ناري واحد .. ثم عاد وقرر بتحقيقات النيابة العامة .. للمجني عليه 

 وأمام عدالة احملكمة قرر 

��GאPول�؟�/.����Z��.�}�V�fو�A%א�f)���4�5�+�,$-ن�ذ�\��5ل�و�=.!!!�

يضحي ظاهرا أن للواقعة الحقيقية صورة أخري تختلف تماما عما هو موصـوف .. مما تقدم  

 أمـام النيابـة ثـم يقـرر بأنـه لـم يسـمع صـوت طلقـات ناريـة ،  تـارة يقـررباألوراق ذلك أن هـذا الشـاهد

ـمــع أـقــوال المجـنــي علـيــه اـلــذي زعـــم بوجـــود وهـــو تضـــارب ـفــي ذاـتــه (بأـنــه ســـمع صـــوت طـلــق ـنــاري 

 ).طلقتين ناريتين

 وتارة ثالثة 
وهـذا  .. يقرر أمام عدالة المحكمة أنه سمع الطلـق النـاري أثنـاء حديثـه مـع المـتهم األول 

يقطع بأنه علي الفـرض بوجـود ثمـة طلقـات ناريـة قـد أطلقـت فـإن ذلـك ال يكـون بمعرفـة المـتهم الـذي 

بما يقطع ببراءته مما هـو مسـند ) .. حسبما قرر الشاهد(قت إطالق النار كان يتحدث إلي الشاهد و

 .إليه 

 / ..... وفيما خيص الشاهد 
ـبـل قــرر .. فـفـي محضــر الشــرطة ـلـم يقــرر مــن قرـيـب أو بعـيـد أـنـه ســمع صــوت أعـيـرة نارـيـة  

 . ما شاهد شيء ، ولكنه عرف عقب ذلك أن هناك مشكلة أنهبصراحة 

قـرر صـراحة بأنـه لـم يسـمع .. لعامة وفي تحقيقات النيابة ا 

 .صوت أي طلق ناري بالمزرعة 
 وهو ما يؤكد 
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 ملا كان ذلك 
يضـــحي ظـــاهرا انهـيــار أي دلـيــل ـقــد يســـتمد مـــن أـقــوال الشـــهود ضـــد .. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم 

المتهـمـان وذـلـك لثـبـوت تضــاربها وتناقضــها فضــال عــن أنهــا مــن الواضــح أنهــا أملـيـت عـلـيهم مجامـلـة 

 ) .المجني عليهم(لرب عملهم 

 ولكن مع ذلك 
بــأن المــتهم الماثــل لــيس هــو مــن رآه فــي المزرعــة وأنــه .. .. / ...يســتقي مــن أقــوال الشــاهد  

أنــه لــم يســمع أي ..  ..... /كمــا يســتقي مــن أقــوال الشــاهد .. يــراه ألول مــرة أمــام عدالــة المحكمــة 

أنـه سـمع الطلـق النـاري أثنـاء حديثـه مـع المـتهم محمد عثمـان / أقوال الشاهد ومن .. طلقات نارية 

 .األول 

 ومجاع ما تقدم 
 نم علي شـيء فإنمـا يـنم عـن بـراءة المتهمـين ممـا هـو مسـند إليهمـا وأن الواقعـة الراهنـة لـم إن 

ٕتحدث في الحقيقة والواقع واال كانت أقوال الشهود قد اتحدت ولو فـي العناصـر الرئيسـية وهـو مـا لـم 
 .يحدث مما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة لما هو مسطر باألوراق 

لية الواقعة واستحالة تصورها بالوصف الوارد باألوراق علي عدم معقو: الدليل الرابع 

 .لسان اGني عليه لعدم اتفاقها مع املنطق وطبائع األمور 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
ال يقــدح فــي ســالمة الحكــم وهــو يقضــي بــالبراءة عــدم تصــديه لمــا ســاقته النيابــة العامــة مــن  

 االتهــام مادامــت المحكمــة قــد قطعــت فــي أصــل الواقعــة وتشــككت فــي إســناد قــرائن تشــير إـلـي ثبــوت

 .التهمة إلي المتهم 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ في الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما أنه ملن املقرر أيضا 
أـنـه يكفــي ـفـي المحاكمــات الجزائـيـة أن يتشــكك القاضــي ـفـي صــحة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم  

ضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع األمـــر فـــي ذلـــك إـلــي مـــا أحـــاط باـلــدعوى عـــن بصـــر وبصـــيرة كـــي يق

ومحكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنهـا 

 رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر اإلثبات ألن في إغفال التحدث عنها ما 
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 . ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلي إدانة المطعون ضدهم يفيد

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٣٩٩ في الطعن رقم ٢٠/٩/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 :السبب األول 
..  وجـود خالفـات محتدمـة فيمـا بينـه وبـين المتهمـان أقر وبوضوح تـامأن المجني عليه ذاته 

بـل تعـدي األمـر أكثـر مـن ذلـك بـأن هنـاك .. لم تتمثل في منازعات قضـائية مدنيـة وتجاريـة فحسـب 

 .منازعات جنائية 

 يتصور معه ال وهو ما 
داخـل مزرعـة المجنـي عليـه بهـذه السـهولة واليسـر أن يدلف المتهمان كـال منهمـا بسـيارة  

  إال أنــه– حســبما زعــم الشــهود –فبــرغم إيقافهمــا علــي بوابــة المزرعــة .. الموصــوفة بــاألوراق 

ــر صـــاحب المزرعـــة تركه ــف نفســـه أي مـــن الشـــهود أن يخـب المجنـــي (مـــا يـــدخالن دون أن يكـل

 . سطر باألوراق األمر الذي يقطع بأن للواقعة صورة أخري مخالفة لما) .. عليه

 السبب الثاني 

فـقـد ـقـرر ـبـأن .. فـقـد أـقـر المجـنـي علـيـه ذاـتـه أن هـنـاك فـتـرة زمنـيـة فيـمـا ـبـين دخــول الســيارتين 

وهــي التــي كانــت تركبهــا المتهمــة الثانيــة ومعهــا شــخص مجهــول فلبينــي (الســيارة األولــي دلفــت أوال 

 .ثم أطلقت عليه األسهم الثالثة ) الجنسية

 تهم األول ثم عقب ذلك دلف امل

 بسيارته إيل املزرعة 
ـم يـكـن مــن وخــالل الفـتـرة الزمنـيـة التــي فصــلت ـبـين دخــول الســيارة األوـلـي والســيارة الثانـيـة  أـل

وكــذلك !!  ؟؟المنـطـق أن يشــدد المجـنـي علـيـه ـمـن ـحـذره واحتياـطـه وأن يســتدعي ـمـن ـيـدافع عـنـه

هود بوجـود حركـة غيـر معتـادة ألم ينتبه أي من الشـخالل تلك الفترة وما حدث من السيارة األولي 

 !!!!.فينتفض لرؤية ما حدث ؟

 ومن مجلة ما تقدم
 . عليه يتجلى ظاهرا استحالة تصور حدوث الواقعة بالوصف الهزلي الوارد علي لسان المجني     
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  لثالسبب الثا
فــي تمــام الســاعة  بأنهــا خرجــت مــن المزرعــة ...../ زعمــت زوجــة المجنــي عليــه المــدعوة 

فــرأت ســيارة  .. )أي قبــل الواقعــة بــأكثر مــن عشــر ســاعات ( فــي ذات يــوم الواقعــة صــباحا٦ر٤٨

 .كحلي اللون تقف خارج المزرعة وكان بها رجل وامرأة فلبنيان 

 هذا وحيث ورد علي لسان اGني عليه 
األمر الذي ال يتصـور معـه بـل يسـتحيل .. أن الواقعة المزعومة تمت في عصر ذات اليوم  

ن قــابعين أمــام المزرعــة منــذ الســابعة صــباحا حتــى الخامســة مســاءا ليقومــوا أن يظــل المتهمــي

 .ًودون أن يالحظهما أحدا بارتكاب ما نسب إليهما بهتانا 

 أضف إيل ذلك أن 
.. بــاقي الشــهود جميعــا قــرروا بــأن الســيارة التــي كانــت تركبهــا المتهمــة الثانيــة لونهــا أخضــر  

ـك أ.. وليســت كحليــة اللــون  ـي ذـل ـت عــالوة عـل ـه المــذكورة زعمــت بأنهــا كاـن ن زوجــة المجـنـي علـي

 .يوم أجازة رسمية " جمعه " متوجهة إلي عملها في حين أن يوم الواقعة هو يوم 

  رابعالسبب ال
قـد تلقـي عـن طريـق  – حسـبما زعـم –مما ال يتصور عقـال ومنطقـا أيضـا أن المجنـي عليـه  

ـبـبالغ بـهـذا الشــأن الســيما وأـنـه أـقـر بوجــود وال يتـقـدم .. المكالـمـات الهاتفـيـة والرســائل تهدـيـدات 

 !!!!!!!!!!!.خالفات بينه وبين المتهمين 

  امسالسبب اخل
.. أنـــه مـــن غيـــر المتصـــور عقـــال أن تكـــون نيـــة المتهمـــان إزهـــاق روح المجنـــي عليـــه وقتلـــه  

ومــع ذلــك ال يســتطيعان .. ويهاجمانــه مــرتين احــدهما بأســهم قاتلــة ، واألخــرى بطلقــات ناريــة 

 .!قتله؟

 وهو األمر الذي يقطع 
بـأن لصـحة الواقـعـة تصـور ووصـف أخــر بخـالف ـمـا ورد بـاألوراق علـي لســان المجنـي علـيـه  

 .بأن المتهمين كانا ينويان قتله وانساقت ورائه النيابة في هذا الوصف المبتور سنده ومعقوليته 

 سادسالسبب ال
ـتم التانــه مــن دواعــي الشــك والريبــة فــي الواقعــة برمتهــا   ـارة أن ـي ـه ـت ـي المجـنـي علـي عــدي عـل

 الذين أقروا .. وذلك كله يتم في غيبه من الشهود .. بأسهم قاتله وتارة أخري بطلقات نارية 
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 .جميعا بعدم مشاهدتهم لجماع ما تقدم 

  بعالسبب السا
انه ليس مـن المعقـول والمنطـق أن يكـون لـدي المجنـي عليـه شـاهد رؤيـة للواقعـة برمتهـا وهـو  

ٕوال يتقدم به للشـهادة أو يطالـب باسـتدعائه أو ضـبطه واحضـاره ) .. ماني الجنسـيةالع/  (المدعو 
 إذا لزم األمر 

 السبب الثامن 
أن الثابت من مجمل الدعاوى التي أقامها المجني عليه ضـد المـتهم والتـي قـال فيهـا القضـاء  

أقيمــت عليــه زورا وتــم تبرأتــه مــن كافــة الــدعاوى التــي .. العــادل كلمتــه وقضــي فيهــا لصــالح المــتهم 

األمر الذي يؤكد أن هذه ليست المرة األولي التي يدعي فيهـا المجنـي عليـه بادعـاءات .. وبهتانـا 

 .كاذبة ضد المتهم 

 وهو ذات األمر 
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 إال أن 
ء كاشـفا عـن سـوء ٕوان إعـداده لمسـرح الجريمـة قـد جـا.. كل ما سعي إليه قد جانبه الصـواب  

 .وأن الشهود الذين استعان بهم قد شهدوا ليناقضوه .. نيته 

 وان دافع االنتقام 
 .لديه لم يشفع له في إتقان ما حاول أن يرسمه باألوراق  

 بل جاء مؤكدا 
أـنـه كــان ترجمــه حقيقـيـة لألحكــام الـتـي صــدرت ـفـي االدعــاءات الســابقة الـتـي أدعــي بهــا ضــد  

وهـو األمـر الـذي يتـرجم علـي أن مـن يتولـد .. ا األخيـر علـي مـا يبـرأ سـاحته المتهم والتي حصل فيه

خاصــة إذا كانــت (لدـيـه دافــع االنتقــام هــو مــن يقــيم دعــاوى ضــد األخــر ويقضــي فيهــا لغيــر صــالحه 
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وهـو مـا قـد حـدث بالفعـل .. فتكون هذه األحكام بدايـة الدعـاء جديـد ) دعاوى كيديه ومناهضه للواقع

 .ى الحالية وترجمته أوراق الدعو

 ملا كان ذلك 
ومن جملة األسباب أنفة البيان يتجلى ظاهرا أن ظالل الشك والريبة وانعدام المعقوليـة تحـيط 

باالتهــام الماثــل مــن كــل صــوب وحــدب األمــر الــذي يحمــل عداـلـة المحكمــة نحــو التشــكك بــل التأكــد 

ضـــي عداـلــة المحكمـــة وهـــو مـــا يكفـــي ألن تق.. يقيـنــا مـــن عـــدم صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي المتهمـــين 

 .الموقرة بالبراءة مطمئنة إليها 

تناقض الدليل الفني املستمد من التقرير الطبي الذي قـرر بإصـابة :الدليل اخلامس 

مـع الـدليل القـويل املسـتمد مـن .. اGني عليه جبرح متت خياطته بغـرزتني 

ع وهـو يسـتتب!! أقوال اGني عليه الزاعم بأن إصابته حدثت من طلـق نـاري 

 بطالن الدليل املستمد من كال الدليلني القويل والفني 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
مــن المـقـرر أـنـه ـلـيس ـبـالزم تطــابق أـقـوال الشــاهد ومضــمون اـلـدليل الفـنـي ـفـي كــل جزئـيـة ـبـل  

جمــاع الــدليل القــولي غيــر متنــاقض مــع الــدليل الفنــي تناقضــا يستعصــي علــي يكفــي أن يكــون 

 .المالءمة والتدقيق 

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤١٩ في الطعن رقم ١٠/١٢/٢٠٠٥محكمة التمييز بتايخ (

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٣٥ في الطعن رقم ١٦/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ـفـإذا ـمـا األحكــام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة مســتقاة مــن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها  

ل فني يناقض األدلة القوليه في التحقيقات دون أن يزيل هـذا التنـاقض فإنـه استند الحكم إلي دلي

 .يكون قد عابه القصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٤٥٧ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠٠٤محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 يســـفر عـــن اـلــزعم ـبــأن.. وـكــان الثاـبــت أن اـلــدليل الـقــولي المســـتمد ـمــن أـقــوال المجـنــي علـيــه  

 .إصابة الرسغ األيمن به ناتجة عن طلق ناري 
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 يف حني أن الدليل الفني املستمد 

 أوال من تقرير الفحص الطبي 
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 وهو ما ال يتصور عقال ومنطقا 
وذلـك حتـى  ..  غـرزتين خياطـهمجـرد جـرح بسـيط ال يلـزم سـويأن ينتج عن الطلق الناري  

حيـث أنـه مـع هـذا .. ٕمع الفرض الجدلي بأن الطلق الناري لم يدلف إلي الرسغ وانما احتك به فقط 

 .ستكون اإلصابة مختلفة تماما عن مجرد جرح بسيط .. الفرض 

 السيما وأن الثابت من الناحية الفنية والطبية 
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 أضف إيل ذلك 

أن تقريــر المختبــر الجنــائي لــم يشــر إلــي إمكانيــة حــدوث تلــك  

ـبــل أشـــار وبوضـــوح أن أحـــد األســـهم .. اإلصـــابة مـــن طـلــق نـــاري 

 .التي جري فحصها تبين أن بها بصمه وراثية للمجني عليه 
 وهو األمر الذي يقطع 

ن القــدر المتــيقن أن هــذه إلصــابة نتجــت عــن هــذا الســهم الــذي أحتــوى علــي البصــمه أ 

 ) .وهو ما يمكن تصوره عقال وفنيا(الوراثية 

 هذا 
فإنـه لمـن المتصـور .. ومع إقرار المجني عليه أن األسهم الثالثة لم تصبه حـال إطالقهـا  

ـفـي إحــداث هوـلـة النســب المجأيضــا أن يـكـون ـهـذا المجـنـي علـيـه ـقـد اســتخدم أحــد ـهـذه األســهم 

أخـذا بعـين االعتبـار .. إصابته بنفسه حتى يسبغ هذه الواقعة الواهيـة السـند بشـيء مـن الجديـة 
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اعتياد المجني عليه علي الكيد والتلفيق بالمتهم وسعيه المستميت نحو إبعـاده عـن الـبالد بشـتى 

 .السبل 

 ملا كان ذلك 
 الطـــب الشـــرعي ال تتناســـب وال تتفـــق مـــع ومـــع الوضـــع باالعتبـــار أن اإلصـــابة التـــي أثبتهـــا 

ٕالســالح الموصــوف مــن قبــل المجنــي عليــه بالســالح النــاري ال يحــدث مثــل هــذه اإلصــابة وانمــا لــه 
ٕنتيجـــة مختلفـــة تمامـــا حتـــى وان كانـــت أصـــابه ســـطحية فيكـــون مـــن آثارهـــا التهتـــك والحـــروق وقطـــع 

 . األوصال 

 هذا فضال 
اـلـذي قــرر بــه المجنــي عليــه والــذي ســطر عــن أن موقــف الضــارب والمضــروب علــي النحــو  

باألوراق علي النحو الذي يستفاد منه أن المسافة بين الجاني والمجني عليه ال تتعـدي متـرين وأنهمـا 

بـمــا يســتحال مـعــه أن تـكــون اإلصـــابة عـلــي .. بالوضــع الـقــائم اـلــذي يجـعــل كالهمــا مواجـهــة لآلخـــر 

 .النحو الذي قرر به المجني عليه 

 فكيف يستقيم 
قول أنه مع هذه المسافة القريبة ومع موقف الضارب والمضروب وتكـون اإلصـابة فـي اليـد ال 

 .علي النحو الذي قرر به المجني عليه 

 وإن كانت علي 
وـمــع الفرصــة القائمــة للجـــاني الــذي يرغــب ـفــي أن يقــتص ـمــن .. هــذا النحــو اـلــذي قــرر بــه  

إال يكـــون ذـلــك نافـيــا للقصـــد .. ـقــط ومـــع ذـلــك يـقــوم بتوجـيــه الرصاصـــة لإلصـــابة ف.. المجـنــي علـيــه 

ومع ذلـك نجـد علـي الجانـب األخـر أن النيابـة المـوقرة .. الخاص الذي يجب توافره في جريمة القتل 

 .توجه للمتهم تهمة الشروع في القتل علي النحو الذي ال يستقيم مع ما ورد باألوراق 

 من هنا 
 أوراق هــذه الــدعوى والتــي جــاءت نقــرر وبحــق وبكــل أمانــة الــدفاع أن المســتفاد مــن مطالعــة 

وجــاءت مؤكــدة علــي أن .. قاصــرة عــن إيجــاد أي دليــل فنــي أو قــولي يعضــد مــزاعم المجنــي عليــه 

 .للواقعة صورة أخري غير الصورة التي أدلي بها المجني عليه 
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 ومما تقدم مجيعه 
 هــذه الواقعــة يضــحي ظــاهرا وبجــالء لعداـلـة المحكمــة المــوقرة أن المتهمــين المــاثلين ـلـم يرتكـبـا

المســندة إليهمــا بمــا يجــدر معــه القضــاء ببراءتهمــا منهــا وبــرفض الــدعوى المدنيــة التــي تــدور وجــودا 

 .وعدما مع الدعوى الجنائية 

 بناء عليه 

 يلتمس املتهمان من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .سوم ببراءتهما مما هو مسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وتضمينه المصروفات والر 

 وكيل المتهمين 

 

       المحامي بالنقض               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


