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زو ة الم ني هليه ( ها نفسررررربا أ توثيق األقصرررررر ها  يباا هبا الااار الر)ررررريا     2016
األقصررر  حسرربي  ي 2015لسررنه  188الوصررايا رقم وصرريه هلي أوها ا الاصررر بارار  وبصررفتبا

أ توثيق األقصررر ها كل ما  رهاش )رربير الر)رريا   2016لسررنه  157قم وبتوكيل هام رسررمي ر 
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أربعة )رربير الر)رريا    )رراياتي الم ني هليه ( وااهي مانيا قبل المتبميا التسررعة األو  بمبل  
أربعة مليوا وواحا  نية هلي سررررربيل التعويد الماني الماقت والمصررررراره  وكاا سررررراا الرسرررررم 

ست بالنيابة الكلية وحضررر أيضررا  صابر ورفله زكري رفله احملاميان عن     األ سف  صابر يو اذين / 

 املدعية باحلق املدني 

 وحضر األستاذة / راجية حممد عبد املنعم احملامية عن اجمللس القومي حلقوق اإلنسان  

 عن هيئة قضايا الدولة . –وحضر السيد املستشار / هاني الراوي أبو حساب 

 عصام حممدي البطاوي احملامي املوكل  /وحضر مع املتهم األول للدفاع األستاذ 

 وحضر مع املتهم الثاني للدفاع األستاذ / أمحد حلمي الشريف احملامي املوكل

 وحضر مع املتهم الثالث للدفاع األستاذ / أشرف رمضان عبد احلميد احملامي املوكل 

 املوكلوحضر مع املتهم الرابع للدفاع األستاذ / عالء الدين يوسف أبو زيد احملامي 

 وحضر مع املتهم اخلامس للدفاع األستاذ / حممد خضري مصطفي احملامي املوكل 

 وحضر مع املتهم السادس والسابع للدفاع األستاذ / حممد فتحي أبو العطا احملامي املوكل 

 وحضر مع املتهم الثامن للدفاع األستاذ / عادل سعد احملامي املوكل 

 ستاذ / أسعد حممد عويضه وحممد هاشم احملامي املوكلوحضر مع املتهم التاسع للدفاع األ

 وحضر مع املتهم العاشر للدفاع األستاذ / عبد اجمليد هارون أبو عابد احملامي املوكل 

 وحضر مع املتهم احلادي عشر للدفاع األستاذ / أمحد عبد الرحيم احملامي املنتدب 

 وحضر مع املتهم الثاني عشر للدفاع األستاذ / مصطفي حممود فريد احملامي املنتدب 

 وحضر مع املتهم الثالث عشر للدفاع األستاذ / سحر حممد حممود الشرقاوي احملامية املنتدبة 

 –باائرة قسررررم األقصررررر  – 24/11/2015حيث أا النيابة العامة اتبمت المذكورها بأنبم  ي  -
 .محا ظة قنا 

ه لكمًا وصرررفعًا يضرررربوا الم ني هليه / تلعت )ررربير الر)ررريا  هباالرحيم هماا بأا انبالوا هل -
حا  ضبته وهار الابد هليه واقتااوش إلي ايواا قسم )رتة األقصر وما أا الفوا ااخل الاسم 

لر راد  احاقوا به اإلصابات الموصو ة التعا  هليه بالضرر لكما وب سم ص حتي استمروا  ي
رهر الصرررفة الت)ررررهحية ولم ياصررراوا ما ذلن قتال ولكا الضررررر أ ضررري إلي موته هلي النحو بتا

 المبيا بالتحاياات .
أحليت الاهوى لبذش المحكمة لمعاقبة المتبم بماتضرررررررري ن  المواا  – 9/12/2015وبتارهخ  -

 الواراة بأمر اإلحالة.
 بمحضر ال لسة .وب لسة اليوم سمعت الاهوى هلي الو ه المبيا تفصياًل  -

 احملكمــــــــــــــــــة
 بعا تالوة أمر اإلحالة وسماع تلبات النيابة العامة وا اع المتبميا 
 وسماع المرا عة ال)فوية واهتالع هلي األوراق والمااولة قانونا .
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حسبما أستارت  ي يايا المحكمة وأتمأا إليبا ضمير ا وارتاح  –حيث أا وقائع  ذش الاهوى  -
و اانبا مسرررررتخلصرررررة ما أوراق الاهو  وما تم  يبا ما تحاياات وما اار ب)رررررأنبا ب لسرررررة  لبا

تتحصررررل  ي أا كل ما المتبميا األو    سررررمير  اني حسرررريا أمام ( وما الخام   –المحاكمة 
محما أبو  –مصرررتفي  ما  نا ي هثماا  –حتي التاسرررع   موسررري يوسررر  هبا الراضررري سررريا 

مرسرررا  حماا حفني محما ( ويخرها تو بوا  –هباهللا محسرررر محموا سررريا  –غنيمة محما هلي 
إلي مابي ال)بااء بمنتاة العوامية باائرة قسم األقصر ر اة قوة ما ال)رتة برئاسة األو  بناء 
هلي معلومة سررررهة ورات له بأا الم ني هليه تلعت )ررربير هلي موها لتسرررليم كمية ما المواا 

 ني هليه بألفاظ نابية نالت ما والاته  ما كاا منه إه أا المخارة و نان قاموا بالنااء هلي الم
اهترد هلي سررربه  ما كاا منبم إه أا تمااوا  ي ذلن إلي أا تعاوا هليه بالضررررر  ما كاا منه 
إه أا را هليبم اههتااء بالمثل وتمكنوا ما إلااء الابد هليه واصتحابه إلي ايواا الاسم ولا  

تنه ارسًا  راء ما اقتر ه قبلبم ما محاولة الت را هلي ماامبم بأا وصولبم ورغبة منبم  ي تلاي
را هليبم اههتااء سرربًا وضررربًا  كالوا له العايا ما الضررربات حيث قام المتبم األو  بضررربه هلي 
هناه يمنة ويسررررررا حتي خلع  ارتي ما رقبته هلي النحو الذ  اظبرش تارهر الصرررررفه الت)ررررررهحية 

ايا ما اإلصرررررررابات  ي أنحاء متفرقة ما  سررررررراش مما خل  كامات هاياة بينما أحاث الباقيا الع
نما  وانسرركابات بينبا تفصررياًل تارهر الصررفه الت)رررهحية ولم يكا المتبميا قاصررايا ما ذلن قتال وا 

 ضرببم اياش ا ضي إلي موته
بميا وحيث أا الواقعة هلي التصررروهر المتاام قا توا ر الاليل هلي قيامبا وثبوتبا  ي حق المت -

 –األو    سمير  اني حسا أمام ( وما الخام  حتي التاسع   موسي يوس  هبا الراضي سيا 
 –محموا سررررريا هباهللا محسرررررر  –محما أبو غنيمة محما هلي  –مصرررررتفي  ما  نا ي هثماا 

مرسرررررا  حماا حفني محما ( مما )ررررربا به كل ما أحما التوار الر)ررررريا  هباالرحيم وأحما هبا 
الحفيظ هباالحكيم خليل وأحما هبا الو ار هبا الصرررررااق والعميا )ررررررتة خالا هبا الحميا  رغل 

 أبو زها وما قررش المتبم العا)ر بالتحاياات وما ثبت ما تارهر الصفة الت)رهحية .
بأنه وحا  توا اش بتارهخ الواقعة بمابي ال)بااء  –التوار الر)يا  هباالرحيم   اا )با أحما -

بمنتاة العوامية باائرة قسم األقصر ر اة الم ني هليه حضر  مع ما ضباط وأ راا ال)رتة وقام 
أحا الضررررررباط بصررررررفع الم ني هليه هلي رقبته   را ا له  أثار ذلن حفيظة  ميع ضررررررباط وأ راا 

يا  تكاثروا هليه وانبالوا هليه لكما وصرررررررررفعًا  ي ا زاء متفرقة ما  سررررررررراش ال)ررررررررررتة المتوا ا
 واصتحبوا هنوة ااخل سيارة ال)رتة مت بيا به لايواا قسم )رتة األقصر ثم هلم بو اته .
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بذات  –و)ررررررربا كل ما أحما هبا الحفيظ هبا الحكيم خليل وأحما هبا الو ار هبا الصرررررررااق  -
 سابابم .مضموا ما ه يخرج هما )با به 

رئي   رع اإلاارة العامة للمباحث  –و)ررررررررربا العميا )ررررررررررتة خالا هبا الحميا  رغل أبو زها  -
بأا تحرهاته السرررررهة أسررررفرت بأنه هلي إثر تلاي  المتبم األو   –ال نائية بمايرهة أما األقصررررر 

منتاة اتصرررراًه  اتفيًا ما أحا مصرررراارش السرررررهة يفيا توا ا الم ني هليه هلي مابي ال)رررربااء ب
العوامية باائرة الاسررم مت را  ي المواا المخارة  أنتال هلي الفور ر اة  ميع المبتميا وتمكا ما 

ايواا  يضرربا الم ني هليه محرزا لتلن المواا وأثناء إاخاله سرريارة ال)رررتة تمبياا هصررتحابه إل
ليه وهلي إثر ذلن الاسم قاومبم الم ني هليه را ضا اهنصياع لذلن  صفعه المتبم الثالث  را ا إ

انبا  المتبميا  ميعاً  هليه لكمًا وصررفعًا باأليا  هلي رقبته وو به وتكاثروا هليه وأاخلوش هنوة 
ستكما  المتبموا ما باأوش ما ضرر حتي الوصو  إلي  سيارة ال)رتة و ي ترهابم إلي الاسم ا

 ي التعا  بالضرررررر  الاسررررم وباخولبم إلي ايواا الاسررررم وحوزتبم الم ني هليه اسررررتمروا  ميعاً 
هليه لكما وصرررررفعًا باأليا   ي أماكا متفرقة ما  سررررراش حتي الوصرررررو  إلي مار وحاة المباحث 

 ااخل الاسم حتي انبارت قواش وساا مغ)يًا هليه  راء ما لحق به إصابات أوات بحياته .
لضرر لكما و)با المتبم العا)ر   أحما محما أحما محما ( بالتحاياات بايام المتبم األو  با -

مرتيا هلي رقبته احاا ما يمينا واألخرى يسرارا  –هلي الم ني هليه حا  وصرولبم لاسرم ال)ررتة 
ثم قام المتبموا ما الخام  حتي التاسرررررررررع بالتعا  هليه بالضررررررررررر لكمًا هلي ظبرش ورقبته  –

 و ساش واقتااوش إلي غر ة وحاة المباحث .
 صابات بالم ني هليه وقا ثبت ما تارهر الصفة الت)رهحية و وا ا -
( هاا أثنيا الكتروا 3( احتااا بظا ر العينيا  2( و وا زرقة سررريانوزهة بسررريتة بال)رررفتيا  1 

 –متابعة قلر ملصرررررايا هلي ال لا هلي ماام الصرررررار والتي تسرررررتخام لمتابعة الالر بالمونيتور 
صرررررررررفه وببا ( كاا هلي ال ثة ما المالب  ما يلي و 4 باز لمتابعة الالر أو  ح  نبضررررررررره  

تمزقات تولية ببيئة الا  هلي غرار ما يتخل  ها محاولة  ح  ال ثة أو محاولة إسرررررررررعا با 
 ( ه يو ا وخذ إبر  بال ثة .5 
كام بلوا أحمر ااكا بأبعاا حوالي  -1وقا تبيا بال ثة و وا اصررررررررررابات حايثة تتمثل  ي  -
اليمني إلي يميا خلفية  سررررم ياع بأهلي يميا الرقبة باءا ما أسررررفل وخل  )ررررحمة األذا11×6

 الرقبة بوضع مستعرد وتمتا الحا ة العلوية له إلي منبت ال)عر ال انبي األيما 
سرررم ياع أسرررفل )رررحمة األذا 5×3م موهة كامات بلوا محمر كاآلتي : أحاا ا بأبعاا حوالي  -

لفي سرررم ياع بخلفية الرأ  أهلي منبت ال)رررعر الخ 3×3إحاا ا بأبعاا حوالي  –اليسرررر  مبا)ررررة 
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احاا ا هبارة ها م موهة كامات متااخلة  يما بينبا  ي مساحة إ مالي حوالي  –سم  5بحوالي 
سررررررم ياع بيميا الو ه ماابل زاوية الفن السررررررفلي اليمني احاا ا هبارة ها م موهة كامات 4×3

 احاا ا بأبعاا –سم ياع بأسفل خا ية العنق 6×5متااخلة  يما بينبا  ي مساحة  إ مالية حوالي 
 سم ياع بأهلي الظبر أسفل العنق مبا)رة .2×1حوالي 

نص  سم ياع بخلفية وح)ية رس  اليا اليسرى مع ×وا محمر بأبعاا حوالي نص  سحج بل-3
و وا سحج يخر بلوا محمر بأبعاا حوالي نص   ي واحا سم ياع بماام الساق اليمني مع تبيننا 

السرراق اليمني والسررحج مغتي با)رررة سررم ياع بماام منتصرر  1.5×1و وا سررحج بأبعاا حوالي 
 ا ة بلوا بني محمر بعضه متساقا أو ما زا   ذا السحج سابق هلي تارهخ الواقعة ببضعة أيام 

 وه هالقة له بالواقعة أو الو اة . 
خلع متباها  زئي ما بيا  –وبت)ررررررررررها الرا  والو ه والعنق ور ع الفروة تبيا و وا ما يلي  -

نية العنايتيا مع تبتن  زئي باألربتة بينبما ونزه  امو  ب و ر وق)ررررررررررة الفارتيا األولي والثا
بال)رررررق هلي الفارات العناية أسرررررفل الفارة العناية الثانية تبيا و وا نزه   –النخاع المسرررررتتيل 

 –و وا نزه  محيا ب ذع المخ والحبل ال)ررررروكي  –ب و ر وق)ررررررة الحبل ال)ررررروكي وتكامات به 
 ي  – 2سيتة ماابل الكامات الم)ا اة به والموصو ة  ي البنا رقم انسكابات اموية محاواة وب

الك)  الظا ر  وذلن بال لا واألنس ة الرخوة . وهظام ال م مة قبوة وقاهاة خالية ما الكسور 
والمخ والسرررررررررحررايررا خررالييا ما اهصررررررررررابررات ومحتانيا . وهظررام الو رره والفكيا والعظم الالمي 
والغضررراره  الحن رهة خالية ما الكسرررور والمر ء والاصررربة البوائية خالييا ما اآلثار اهصرررابية 

الغ)رررررررراء المبتا لبما محتاا وت وه  المر ء خالي ما األ سررررررررام الغرهبة وت وه  الاصرررررررربة و 
 البوائية به ا رازات رغوية

بت)رررها األنسرر ة الرخوة وهضررالت الصررار تبيا انبا خالية ما اآلثار اهصررابية واإلنسرركابات  -2
بلوا احمر قاني وبت)رررها الالر و ا غير متضررخم ومحتاا وممتلم بكمية ما الاماء  –الاموية 

مع و وا نااط نزهفية بسرررررتحه الخار ي ولم يتبيا به ثمة مظا ر مرضرررررية ظا رة بصرررررماماته أو 
بعضررررررالته وتبيا و وا بعد البتر األثيرومية البسرررررريتة ببتانة )رررررررهاا األوروتي و ي  روع 

بال)ق الرئتيا محتانتيا و –ال)رهيا التا ية والتي لم تاا  الي ضيق واضا بال)راييا التا ية 
الت وه  الصررررار  خالي ما األنز ة الاموية  - والضررررغا البسرررريا انسررررار سررررائل رغو   هليبما

 وهظام الاف  الصار  خالية ما الكسور . –واهرت)احات 
وبت)ررررررها األنسررررر ة الرخوة والعضرررررالت للبتا والحود و ات خالية ما اآلثار اهصرررررابية أو  -

ي خالي ما اهنز ة الاموية اهرت)احات والمعاة ببا اهنسكابات الاموية والت وه  البتني الحوض
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سرررائل قليل بلوا بني ااكا لم يميز منه )ررريء م)رررتببا والمعاة والكبا والكليتيا وباقي األح)ررراء 
البتنية الحوضررية والخصرريتيا خالييا ما اهصررابات مع مالحظة و وا احتااا ح)ررو  هام )ررايا 

برس  اليا اليسرى ستحيا مع سالمة العظام ماابلة واا السحج الم)ا ا  –واكانة وسيولة بالام 
 ما ثمة كسور .  

وبأخذ هينة ما الم ني هليه تبيا سرررررررررلبية العثور هلي المخار وأنه لم يعثر ببا هلي مااة  -
 الترامااو  .

 ي الك)ررررر  الظا ر   و  1وأا الكام الم)رررررا ا بأهلي يميا العنق والموصرررررو ة  ي البنا رقم  -
صررلبة راضررة ثايلة ضررية حاثت ما الضرررر ب سررم أو أ سررام ة وذات تبيعة رااصررابة حيوية حايث

باليا وقا حاثت قبل و اته بفترة قليلة ولم تحاث  عا  كاا نوهبا و ي ه ي وز حاوثبا ما الصرررف
 اثناء الابد هليه حاوثبا  ي تارهخ يتفق والتارهخ الم)ار إلي  ي اهوراق .

سر  وبخلفية الرأ  الموصو ة عنق واسفل )حمة اهاا اليخلفية الإصابته بيميا الو ه واسفل  -
 ي الك)رررررر  الظا ر   ي اصررررررابات حيوية حايثة وذات تبيعية راضررررررية حاثت ما  2بالبنا رقم 

المصررراا ة ب سرررم او ا سرررام ا  كاا نوهبا وه وز حاوثبا  ي تارهخ يتفق والتارهخ الم)رررار إليه 
و اليايا وذلن هلي النحو الموصررررررور بمذكرتي باليا ا عوراق انه ي وز حاوثبا ما الصررررررف ي اه 

 النيابة العامة و ي اصابات بسيتة وه اخل لبا  ي احااث الو اة الم)اركة  يبا . 
إصررابته بمعصررم اليا اليسررر   ي اصررابة حيوية حايثة وذات تبيعة احتكاكية حاثت ما  سررم  -

 –ي النيابة العامة خ)رررررررررا اللم  ا  كاا نوهه وه وز حاوثبا هلي النحو الموصرررررررررور بمذكرت
مااومة الم ني هليه لعملية اصررررتحابه لسرررريارة ال)رررررتة أو الم)رررراركة  يبا واا الو اة تعز  إلي 

بالك)  الظا ر  وما احاتته مع خلع ما بيا  1إصابته الراضية بالرقبة والموصو ة  ي البنا رقم 
كامات ببما وصررراحببا ما الفارتيا اهولي والثانية ونزه  بالنخاع المسرررتتيل والحبل ال)ررروكي وت

واا  –والو اة  حاوث  بوط حاا بالاورش التنفسررررررريه إليتوق  بالمراكز الحيوية لل سرررررررم مما أا  
 الو اة  ائزة الحاوث  ي تارهخ معاصر للتارهخ الوارا بمذكرة النيابة العامة .

وحيث أنه باسررت وار المتبميا اهو  وما الخام  حتي التاسررع بتحاياات النيابة العامة التي  -
تمت ب)أا الواقعة اذكروا ما نسر إليبم ما اتبام المتبموا باا الم ني هليه ساا مغ)يا هليه 
 هنا غر ة النبوت ية نتي ة لمرد  ي الالر يعاني منه وبعا حوالي تسرررررررررعة ايام بعا وروش تااير
 الصفة الت)رهحية هاا المتبم اهو  ليارر بأا الم ني هليه ساا هلي و به هلي سلم الاسم . 

وب لسررررة المحاكمة مثل المتبموا اهو  وما الخام  حتي التاسررررع واهتصررررموا باهنكار ومثل  -
مع منبم محام )ررررح ظرور الاهو  ومالبسررراتبا وتناز  االة الاهو  بالت)رررظاتن وا ع الحاضرررر 
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اام الركا الماا  ل رهمة الضررررررررررر المفضررررررررري إلي الموت وبإنعاام الفعل بم اهو  بإنعها المت
بوا اهثبات المتبم والو اة وبتناق  اقوا  )ررر وبإسرررتحالة تنفيذش وبانتفاء هالقة السررربيبة بيا  عل

تارهر مصررلحة التر ال)رررهي لمخالفته اهصررو  التبية وبأا  اوبعام حياة )رربوا اهثبات وببتال 
الو اة نت ت ما الساوط هلي السلم ولي  نتي ة للتعا  هليه باضرر وبعام و وا معاينة لمكاا 
الواقعة والا اع الحاضررررر مع المتبميا ما الخام  للتاسررررع ا عوا بانعاام الركا الماا  والمعنو  

الواقعة وبعام توا ا م هلي مسرح تصوهر الواقعة وانتبي الا اع لل رهمة بانتفاء صلة المتبميا ب
 الحاضر مع المتبميا إلي تلر الاضاء ببراءتبم مما نسر إليبم ما اتبام كما مثل الحاضر ها 

  يئة قضايا الاولة ها ال سم الماخل وزهر الااخلية بصفته وقام مذكرة تالعتبا المحكمة . 
كار الفعل المتفق هليه و ذش هلي ارت فاق  و اتحاا نية اترا هر اا اهتوحيث انه ما المار  -

ااخلي ه ياع تحت الحوا  وه يظبر بعالمات خار ية  ما حق الااضررررررري أا يسرررررررتا   النيه امر
هليه بترهق اهسرررتنتاج والارائا التي تتوا ر  إا كاا المتبميا قا قار وا الضررررر  ي زماا ومكاا 

ر ال رهمة ها باهث واحا ات ا بم و بة واحاة  ي تنفيذ ا واحا حا  و وا صررررلة بينبم وصرررراو 
وأا كل منبم قصرررررا اهخر  ي ايااهبا باهضرررررا ة الي وحاة الحق المعتا  هلية لذا يصرررررا تباا 

لي الموت م  اهليا اصلييا  ي  ناية الضرر أ ا  إما قانوا العاوبات اهتبار  39لن  المااة 
ي المسرررررئولية ال ناية هرر محاث الضرررررربات التي وهرتر بينبم  ي صرررررحيا الاانوا تضرررررامنا  

 سا مت  ي الو اة أولم يعرر . 
كما انه ما المارر اا اهتفاق هلي ارتكار ال رهمة ه ياتضررررري  ي الواقع اكثر ما تاابل إرااة  -

الم)رررررتركيا وه ي)رررررترط لتوا رش مضررررري وقت معيا وما ال ائز هاال وقانونا اا تاع ال رهمة بعا 
تحايق لاصررررا م)ررررترن بينبم  و النيه النبائية ما  ا مبا)رررررة أو حتي لحظة تنفيذ ااهتفاق هليب

اهخر  ي إيااع ال رهمة المعينة واسررربم  عال باور  ال رهمة أ  اا يكوا كل منبم قا قصرررا قصرررا
  ي تنفيذ ا بحسر الختة التي وضعت او تكونت لايبم   اش . 

اا وزماا واحا سرررررررررواء هلي المابي وبعا اا وما ثم  إنه كاا المتبميا كانوا معا و ي مك -
انتالوا غلي الاسرررم ووقع الم ني هليبم  ي المابي أما العامة مما ولا لايبم )رررعورا باه انة ما 
ت را الم ني هليه هليبم باا را هليبم السر بالسر والضرر بالضرر  ااش لا  كل منبم باهث 

تنكيال به هما بار منه ت ا بم وقصرررررررررا كل واحا امثل  ي العزم هلي التعا  هلي الم ني هليه 
لي التعا  هلي الم ني  ني هلية وكانت إااتبم قا تو بت إمنبم قصررا اهخر  ي لزوم تأاير الم

بالذات مما يعني وحاة الحق المعتا  هليه اهمر الذ  ي عل المسرررررررئولية التضرررررررامنية بينبم ها 
صرررلييا  ي  ناية الضررررر المفضررري إلي المسرررئولية ال نائية قا توا رت واصررربا  ميعبم  اهليا ا
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ا غيرش هرر محاثبا ام لم ربة الااتلة أم اقتر با احا م اوالموت سررررواء )رررراركوا  ميعا  ي الضرررر
ية الضررررر المفضررري ا السرررالفيا  معيا مسرررئوليا ها  نايعرر وما  ميع ما تاام بات المتبمي

 لي الموت .إ
م توا ر اركاا  رهمة الضرررر المفضرري اني وحيث انه ها الا ع المبا  ما ا اع المتبميا بعا -

 مراوا بأا  رائم الضررررررررر و إحااث ال روح الماا  والمعنو  وهالقة السرررررررببية(  الموت   الركا
ااة وها هلم باا  ذا الفعل ني  عل الضررررر أو احااثث ال رح ها إر هماا تتحاق كلما ارتكر ال ا

ثبتت هليه  رهمة إحااث ال رح العما يترتر هليه المسا  بسالمة  سم هليه او صحته ، ومتي 
ولو كاا لم ثه ومضاهفاته اتحمل قانونا مسئولية تغليظ العاار هلي حسر نتي ة ال رح الذ  اح

خوذا  ي ذلن باصررراش اهحتما  إذ كاا ي ر هليه أا يتوقع إمكاا حصرررو  ياصرررا  ذش النتي ة ما
 ر الاصررررا ال نائي  و مما ياخل  ي النتائج التي قا تترتر هلي  علته التي قصررررا ا . كما أا توا

سلتة محكمة الموضوع التاايرهة اوا سوا ا . واا هالقة السببية  ي مواا ال نائية هالقة مااية 
تبراا برالفعرل الرذ  اقترا ره ال راني و ترتبا ما النراحيرة المعنويرة بمرا ي رر هليره أا يتوقعره ما 

القة مسرررألة موضررروهية ينفرا قاضررري الموضررروع النتائج المألو ة لفعلة إذا ما أتاش هماا ، و ذش الع
 بتااير ا ومتي  ببا إثباتا او نفيا  ال تسرهر هليه .
ا إرااة وها هلم باا  ذا الفعل ه – ني هليه مإذ كاا الثابت باألوراق قيام المتبميا بضرررررررر ال

حا  و وا  ي زماا ومكاا واحا  –أو صررحته  هليه سررا  بسررالمة  سررم الم نيمبترتر هليه ال
 ي وحاة مباحث قسرررم األقصرررر   معاوا مباحث وامناء )ررررتة  لة بينبم بانبم  ميعًا يعملوا صررر

بذات الوحاة ( وصرررررررراور ال رهمة ها باهث واحا تمثل  ي العزم هلي التعا  هلي الم ني هليه 
تنكيال به وتأايبا له هما بار منه ت ا م واا كل منبم قا قصرررررررررا ماصرررررررررا  اهخر  ي إ بااهبا  

بم قا تو بت إلي التعا  هلي الم ني هليه بأا قام المتبم األو  بضررررربة هلي هتاه وكانت إراات
الذ  اظبرش تارهر الصررفة الت)رررهحية بينما احاث الباقيا  ا وبسررار حتي خلع  ارتيا ما رقبتهيمين

العايا ما اإلصررررررابات  ي انحاء متفرقه ما  سرررررراش مما خل  كامات هاياة وانسرررررركابات بينبما 
الت)رهحية اهمر الذ  اصبا  معيبم  اهليا اصلييا  ي  ناية الضرر المفضي تفصيال الصفة 

سرررواء )ررراركوا  ميعا  ي الضرررربة الااتلة ام اقترا با احا م اوا غيرش هرر محاثبا  ام لم يعرر 
الاانوا  ميع  النتائج المحتمل حصرررولبا ما الضرررربات التي  يامما ي علبم مسرررئوليا  ي صررريح

ثم يبيت الا ع المثار ما ا اهبم بمعز  ها  ااة الصررررروار ه سرررررنا له  كيلت للم ني هليه وما
 تنتبي المحكمة إلي ر ضه . و 



 رئيس احملكمة   أمني السر 

 ا  ما المارر أا تلر المعاينة او هام و وا –بحيث انه ها الا ع بعام و وا معاينة باألوراق 
لي نفي إثبات الفعل المكنوا لل رهمة كما ه ياا  إلي أثبات باألوراق  إنه هى يت ه أصرررررررررال إ
بل الماصررروا به إثارة ال)رررببة  ي الاليل الذ  اتمأنت إليه  –حصرررو  الواقعة كما روا ا ال)ررربوا 

 إنبا ه تلتزم بإ ابته أو الرا هليه صرررراحة إذا الرا هليه يسرررتفاا ضرررمنا ما الاضررراء  –المحكمة 
 الثبوت التي اور ا الحكم . باهاانة استنااا إلي االة

لي ما أوراش تاير الصفة  ولما كاا ذلن وكانت المحكمة قا اتمأنت إلي )بوا اهثبات  ي الواقعة وا 
الت)رهحية وهزز ذلن بتحرهات ال)رتة وما ثم يكوا  ذا الا ع قصا منه اثارة ال)يبة  ي الاليل 

 الا ع غير سايا  الذ  اتمأنت إله المحكمة ويكوا النعي ما الا اع  ي  ذش

بما  و مارر بأا  –وحيث انه ها الا ع المبا  ما المتبميا بتناق  أقوا  ال)ررررررررربوا  مراوا 
حصررروله ه ينا  منبا مااام الحكم قا اسرررتخل  اهاانه  هلي  رد –التناق   ي أقوا  ال)ررربوا 

ا ما تتمئا ما اقوالبم اسرررتخالصرررًا سرررائغا ه تناق   ية ذلن للمحكمة اا تأخذ ما أقوا  ال)رررا 
إلية وتترح ما هااة اوا اا تكوا ملزمة بإيرااش  ي حكمبا . إذ األصرررررررررل أنبا ه تلتزم بأا نورا 

وكانت المحكمة قا اتمانت إلي ما حصلة الحكم ما  –ما اقوا  ال)ا ا إه ما تايم هلي قضائبا 
 اقوا  )بوا اهثبات التي لبا ماخذ ا الصحيا ما األوراق

وهيا  ي تااير  أا الا اع  ي  ذا الخصرررررو  ه يعاو أا يكوا  اه موضررررر –بما ه تناق   يه 
 المحكمة وه ي وز م االتبا  ي  يه  الاليل و و ما استارت هليه

وبأا  التر ال)رررررررهي لمخال ته األصررررررو  التبيهوحيث انه ها الا ع ببتالا تارهر مصررررررلحة  -
ا  المتبميا أنما مر عبا إلي ساوته إلصابات الم ني هليه التي أوات بحياته لم تنتج نتي ة تع

هلي سلم قسم ال)رتة  مراوا هليه بأنه ه تناق  بيا ما ورا بتارهر الصفة الت)رهحية وبيا ما 
قررش )رررررررا ا اهثبات احما محما احما محما واياته تحرهات المباحث حيث اتسرررررررق كل منبما مع 

ته نتي ة لسرررراوته هلي السررررلم  بو اهخر واما الاو  بأا إصررررابات الم ني هليه التي أوات بحيا
ها ط  ي   ر التحاياات حتي مضررررررري ما يز امر بيا ببتانه ذلن اا اقوا   ميع المتبميا الضررررررربا

هلي تسررررعة أيام إلي اا ورا تارهر الصررررفة الت)رررررهحية راحت  ميعبا تر ع سرررراوط الم ني هليه 
يرا هلي لسررراا أ  منبم  ت ية إلي مرد يعاني منه  ي الالر ولم  إاخاله للنوبمغ)ررريا هليه الذ

)يئا ها ساوته ما هلي السلم واا ذلن الاو  لم يرا سو  هلي و به هلي سلم الاسم إه اا 
هللا را ببتانه حيث لم يرا بتارهر الصررفة الت)رررهحية حاوث إصررابة بو ه الم ني هليه اهمر الذ  

 واقع ياتع باا ذلن الاو  ما قصا به سو  اإل الت ما العاار اوا سنا ما ال
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وحيث انه هما اثارش ا اع المتبميا ما أو ه الا اع الموضرروهية باالة اسررتحالة حاوث الواقعة  -
وبعام حياة )رربوا الواقعة وبانتفاء صررلة المتبميا بالواقعة وبعام توا ا م هلي مسرررح ال رهمة 

راوا بما وبعام و وا ثمة و وا ثمة )رررررا ا رايا قبلبم وبعا م معاولية تصررررروهر الواقعة ،  إنه م
ضرررررري بناء هلي ما يتمئا إليه ما اات ال نائية  و باقتناع الام و مارر اا األصررررررل  ي المحاك

األالة المتروحة هليه  له اا يكوا هاياته ما أ  اليل أو قرهنة يرتاح إلبا كما واا المارر أو 
ا  ي تارهر اقوا  واسرررتخال  حاياة الواقع منبا مما تسرررتال به محكمة الموضررروع ضرررما سرررلتتب

بغير معار . لما كاا ذلن وكانت المحكمة قا اتمأنت ألالة  تااير إالة الاهو  التي تتمئا إليبا
الثبوت كما أوراتبا مما ه تناق  أو نفوز وقا صرررررررررحت وتسرررررررررانات  ي إثبات إاانه المتبميا 

ليبا و اانبا مما تضرررررحي معه كا ة مناحي واتماا إباهتبام المسرررررنا التي رسرررررخت  ي هاياتبا 
 االا اع الموضررررررررروهية المثارة ما ا اع المتبميا م را  ا  ه يسرررررررررتنا إلي أالة مابولة غايتب
الت)رررررررركين  ي أاله الثبوت التي اتمأنت إليبا المحكمة وتعوهلبا هلبا  ي تكوها هاياتبا وما ثم 

للن اش تلتفت كما وه تابة بانكار المتبميا لالتبما والذ  اليعاو  ي قناهتبا إه توقا تعلاوا به 
 ما هاار اهتبام الذ  توق ساحتبم وثبتت إاانتبم به .

وحيث انه بالبناء هلي ما تاام وترتيبا هليه  إنه يكوا قا ثبت للمحكمة هلي و ه الاتع واسررتار 
سرررمر  اني حسرررا أمام ( والمتبميا ما  0 ي و اانبا هلي و ه ال زم واليايا اا المتبم األو  

ا أبو محم –مصتفي  ما  نا ي هثماا  –هبا الراضي سيا موسي يوس   0الخام  للتاسع 
مرسررررررررا  حماا حفني محما ( قا قار وا  –محموا سرررررررريا هبا هللا محسررررررررر  –محما هلي  غنيمه

احما محما  0ال رهمة وذلن ما )ربااة )ربوا اهثبات سرالفي الذكر وهلي األخ  اقوا  ال)را ا 
لي رقبة الم ني هلية يمنة ويسررررررررا و و الذ  )رررررررا ا واقعة تعا  المتبم األو  ه 9احما محما 

كي المسررتتيل بما يحويه ما هتاه مما احاث نويفا بالنخاع ال)ررو المكاا الذ  انخلعت  يه  ارتي 
مركز التنف  والذ  اوا  بحياته كما )رررررررا ا واقعة تعا  المتبميا ما الخام  وحتي التاسرررررررع 

بتارهر الصررررفة الت)رررررهحية التي  هلي انحاء متفرقة ما  سرررراش احثت اإلصررررابات المبينة تفصرررريالً 
أورا ا الحكم انفا وقا ازرت أقواله تحرهات المباحث التي قالت باا المتبميا تعاوا هليه باسرررررررررم 
ال)رتة وقا اتسات اقوا  ال)ا ا احما محما احما مع تارهر الصفة الت)رهحية اتسا ا يصل الي 

م  حو  تارهر الصررررفة الت)رررررهحية مما حا التتابق بينبما سرررريما وأا أقواله تلن قالبا قبل اا بعل
  -ياو  يايا المحكمة بأا :

 مسري هاني حسن امام  -1

 موسي يوسف عبد الراضي سيد -2

 مصطفي مجال ناجي عثمان   -3



 رئيس احملكمة   أمني السر 

 حممد أبو غنيمة حممد علي  -4

 حممد سيد عبد اهلل حمسب -5

 مرسال محاد حفين حممد -6

 محا ظة اه صر  باائرة قسم األقصر   24/11/2015 ي يوم 
هماا بأا انبالوا هليه لكم وصفا  9تلعت )بير الر)يا  هبا الرحيم  0ضربوا الم ني هليه  -

حا  ضرربته وهار الابد هليه اقتااوش إلي ايواا قسررم )رررتة األقصررر وما أا الفوا ااخل الاسررم 
صررو ة حتي اسررتمرا  ي التعا  هليه بالضرررر لكم وب سررم صررلر راد  احاثوا به اإلصررابات المو 

بتارهر الصرررفة الت)ررررهحية ولم ياصررراوا ما ذلن قتال ولكا الضررررر ا ضررري غلي موته هلي النحو 
 المبيا بالتحاياات .

ما قانوا اإل راءات ال نائية ومعاقبتبم  304/2اهمر الذ  يتعيا معه إاانتبم همال بالمااة  -
 ما قانوا العاوبات  226/1همال بالمااة 

ضرربا ال رهمة ومالحاة مرتكبيبا اللذاا يتو ر أا يكوا  ي إتار  وحيث اسررمو  وق اهتبارات -
ال)رررهية اإل رائية والاانونية و و اهمر الذ  قررته ال)رررائع السررماوية ونصررت هليه اسرراتير األمم 
المتحضرررة وما ثم يعا مسررتسرراغا وه م)ررروها  ي زماننا الذ  بات امنا تحكمه ال)رررهية وهتسررياش 

ثل المتبموا وكأنبم قااميا ما األزمنة الغابرة التي ه يحكمبا ها  وه الاانوا اا يتل هلينا م
قانوا وما ثم هليبم العاار بما  علت ايا م حتي ه يسرررررررنوا بفعلتبم ال)رررررررنعاء إلي  باز اهما 
 الذ  يحمل هل هاتاه إرساء اهائم اهما واألماا للوتا  ي إتار ما ال)رهية وسيااة الاانوا 

بميا ما الخام  للتاسع وبمراهاة ي بصاش الموائمة  ي تارهر هاوبة المتوحيث اا المحكمة و 
ما  17 ة  ي حاوا ما تخوله لبا المااة الاهو   إنبا تحيتبم باار ما الرأرو بم ومالبسرررررات ظ

قانوا العاوبات باهتبار اا إصررررررررراباتبم للم ني هليه لم تكا  ي الااتلة بينما المتبم األو   و 
ة وما ثم تعاقبه المحكمة بأقصررررررري هاوبة أورا ا الم)ررررررررع لنلن ال نائية احاث الضرررررررربة الااتل

 ما قانوا العاوبات هلي النحو الذ  سيرا بالمنتوق . 226/1والمنصو  هليبا بالمااة 
وحيث أنه ها المصرررررراره  ال نائية  إا المحكمة تلزم ببا المحكوم هليبم إذ قضرررررري بأاانتبم  -

 اءات ال نائية .ما قانوا اإل ر  313همال بالمااة 
هليه هبا الااار الر)ررريا  ها نفسررربا حضررررت ب لسرررة المحاكمة زو ة الم ني وحيث انه قا  -

وبصفتبا وصية هلي أوها ا الاصر و)اياتي الم ني هليه  رهاة )بير الر)يا  ورابعة )بير 
صرررررم وااهوا مانيا  ي موا بة المتبميا التسرررررع األو  والخ –ماحميا  –الر)ررررريا  ووكيال معبم 

الماخل   وزهر الااخلية ( باهتبارش متبوها يسررررأ  مانيا ها اهما  تابعيه إذا وقعت منبم اثناء او 
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همالبم بتلر الحكم هليبم بمبل  أربعة مليوا وواحا  نيه هلي سررربيل التعويد سررربر تأايبم ه 
 الماني الماقت .

ما الاانوا  174 لن  المااةنية  إنه لما كاا ما المارر قانونا و اا اوحيث أنه ها الاهو  الم
كاا واقعا منه الذ  تابعه يعمله غير الم)رررروع الذ  لمتبوع مسرررئوه ها الضررررر الماني ، يكوا ا

 ي حا  تأاية وظيفة او بسرربببا ، قا  ذش المسررئولية هلي ختا مفترد  ي  انر المتبوع  رضررا 
رقابته ، والاانوا إذ حاا  لي سرررررروء اختيارش لتابعه وتاصرررررريرش  يه يابل إثبات العك  ا مر عه إ

نتاق  ذش المسئولية يأا يكوا العمل الضار غير  الم)روع واقعا ما التابع . حا  تأاية الوظيفة 
أو بسرررربببا لم باصررررا أا تكوا المسررررئولية ماصررررورة هلي ختأ التابع و و ياا  همال ااخال  ي 

ذا وأا لسررربر المبا)رررر لبتبيعة وظيفته ويمار  )رررأنا ما )رررئونبا ، أو أا تكوا الوظيفة  ي ا
ا كلما كاا  عل التابع قا وقع منه اثناء تكوا ضرورهة ه مكاا وقعوش ، بل تتحاق المسئولية ايض

اهاته  ذش الوظيفة هلي إتياا  عل ضار غير الم)روع او كلما استغل وظيفته أو س لوظيفةتأاية ا
ع  عله لمصلحة المتبوع او ها تاب رصة ارتكابه ، سواء  ارتكر الت له بأية ترهاة كانت ، أو  يأ

باهث )خصي ، وساء كاا الباهث الذ  ا عه إليه متصال بالوظيفة أوه هالقة له ببا ، إذا تاوش 
ستعما  ال)ئوا ع لوظيفته و اساءته اش األحوا  هلي أسا  استغال  التابمسئولية المتبوع  ي  ذ
 ي حاه ما ضرررررماا سررررروء اختيارش رابعه ليه ببا متكفال بما إترضررررره الاانوا التي هبا المتبوع ه
  .وتاصيرش  ي مراقبته

ما كاا الثابت أا التمبيا   ألو  وما الخام  حتي التاسرررع ( قا اقتر وا ال رهمة التي نسررربت ول
هنبا ضرررررررا )رررررخصررررري محاق  يبم إثناء تأايتبم لوظيفتبم وبسررررربببا والتي ن)رررررأإليبم وثبتت هل

ومبا)رررر للماهيا بالحق الماني زو ته ها نفسررربا وصرررية هلي أوها ا الاصرررر   تمثل  ي و اة 
الم ني هليه و اا هائلبم و)رررررررررعور م باليتم و م  ي   ر حياتبم اوا  رهرة نتي ة لما وقع ما 

اسررتفاضررت  هلي النحوالمتبميا ما تعا  هليه ( بفعل )رركل  ناية الضرررر المفضرري إلي الوت 
وزهر المحكمة  ي بيانه هلي النحو سرررررررررال  البياا والذ  تمثل  ي  اا  ذا ما يبرر قانونًا الزام 

الااخلية بصفة بتعويد الضرر الذ  وقع هلي الماهيا بالحق الماني سالفي الذكر ما تابعية " 
تبم ما لبم كرررل الظرور التي مكن أتالمتبميا المرررذكورها" اذا وظيفرررة المتبميا  ي التي  يررر

ني هليه بالضرر الذ  اوا  بحياته ولم يكا المتبميا وقت  علتبم التي  علو ا  التعا  هلي الم
مت رايا ها وظيفتبم وه ماتوهيا الصرررررررررلة ببا  انه بتعيا ا ابة الماهية بالحق الماني لتلر 

ها مسئو  التعويد الماني الماقت قبل الخصم الماخل السيا وزهر الااخلية بصفته باهتبارش متبو 
اهما  تابعية المتبميا سررررررررررالفي الذكر بالزامة باا ياا  لورثة الم ني هليه الماهيا بالحق 
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 مليوا  نية توزع هلي الماهية بالحق الماني واوها ا الاصررررررر كل الماني مبل  مليوا ونصرررررر 
ما قانوا اه راءات  309حسررر الفرهضررة ال)رررهية هلي سرربيل التعويد الماقت هماًل بالمااة 

ما قانوا إل راءات ال نائية  320ل نائية مع الزامة بالمصررررررررراره  المانية هماًل بن  المااة ا
  ومبل  مائتي  نية ماابل اتعار المحاماة.

وحيث انه  ها تلر )رررررررراياتي الم ني هليه تلر التعويد الماني الماقت لبما  لما كاا ابناء  -
ها و اة الم ني هليه تلببم التعويد هليه يح بونبم ها الميراث لذا  المحكمة تر د الم ني 

 اوا الن  هلي ذلن بالمنتوق.

 باهر طه حممد شحاته.  -1

 ابراهيم الشحات عمارة السيد.  -2

 حممد امحد حممد حممود االبنودي.  -3

  .أمحد حممد امحد حممد عبد الرمحن  -4

 مؤمن عبد الرمحن حممد رسالن.  -5

  .حممد حنفي حممود عبد الغين  -6

 .غامن محتو ابو القاسم مسري  -7

 م باائرة قسم اهقصر   محا ظة اهقصر 24/11/2015هنبم  ي يوم 
فا حا  عضربوا الم ني هليه "تلعت )بير الر)يا  هبا الرحيم " هماا باا انبالوا هليه لكما وص

ااخل الاسم حتي  ااهقصر وما اا الفو ضبته وهار الابد هليه اقتااوش الي ايواا قسم )رتة 
ليه بالضرررررر لكما وب سررررم صررررلر راد  أحاثوا به اهصررررابات الموصررررو ة اسررررتمروا  ي التعا  ه

موته هلي النحو  اليبتارهر الصرررفة الت)ررررهحية ولم ياصررراوا ما ذلن قتال ولكا الضررررر ا ضررري 
 المبيا بالتحاياات.

 ما قانوا العاوبات 236/1 ةبالمااوحالتبم الي  ذش المحكمة وتلبت هااببم بماتضي 

وركنت  ي اثبات اهتبام قبلبم الي ما )ررربا به كل ما احما التوار الر)ررريا  هبا الرحيم واحما 
 هبا الحفيظ هبا الرحيم خليل واحما هبا الو ار هبا الصررررررااق والعميا )رررررررتة خالا هبا الحميا 

 وما ثبت ما تااير الصفة الت)رهحية  رغل ابو زها وما قررش المتبم العا)ر بالتحاياات 
 بمابىوحا  توا اش بتارهخ الواقعة  9بانه –)ررررررررربا احما التوار الر)ررررررررريا   هبا الرحيم  اا  -

قسررررم الاصررررر ر اة الم ني هليه حضررررر  مع ما ضررررباط وا راا ال)رررربااء بمنتاة العواميه باائرة 
ال)رررررتة وقام احا الضررررباط بصررررفع الم ني هلي رقبته  را ا له  أثار ذلن حفيظة  ميع ضررررباط 

وا ايا  تكاثر هليه وانبا لوا هليه لكما وصرررررفا  ي ا زاء متفرقة ما  سررررراش وا راا ال)ررررررتة المت
 .ش ااخل سيارة ال)رتة مت بيا به ايواا قسم )رتة اهقصر ثم هلم بو اتههنو واصحبوش 
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و)با كل ما احما هبا الحفيظ هبا الرحيم خليل واحما هبا الو ار هبا الصااق بذات مضموا   -
 ما ه يخرج هما )با به سابابم.

 و)با العميا )رتة خالا هبا الحكيم خليل واحما هبا الو ار هبا  -

نائية رئي   رع اهاارة العامة للمباحث ال  –و)ررربا العميا )ررررتة خالا هبا الحميا  رغل ابو زها  -
المتبم اهو  بأمر اهحالة باا تحرهاته السرهة اسفرت بانه هلي اثر تلاي  –بمايرهة اما اهقصر 

اتصرررررال  اتفيا ما احا مصررررراارة السررررررهة يفيا توا ا الم ني هليه هلي مابي ال)ررررربااء بمنتاة 
ا وتمكا ما العوامية باائرة الاسررم مت ر  ي المواا المخارة  انتال هلي الفور ر اة  ميع المتبمي

ضرربا الم ني هليه محرر لتلن المواا واثناء إاخاله سرريارة ال)رررتة تمبياا هصررتحابه الي ايواا 
المتبم الثالث  را ا اليه وهلي اثر ذلن  اومبم الم ني هليه را ضا اهنصياع لذلن  صفعهالاسم ق

ليه وااخلوش هنوش انبا  المتبميا  ميعًا هليه لكما وصرررررررررفا باأليا  هلي رقبته وو بة وتكاثرا ه
ما ضرررر حتي الوصررو  الي  ي الاسررم اسررتكمل المتبموا ما باأوشسرريارة ال)رررتة و ي ترهابم ال

بم الم ني هليه اسرررتمرار  ميعًا  ي التعا  بالضررررر وبا خولبم الي ايواا الاسرررم وبحوزت الاسرررم
لمباحث ر وحاة اباأليا   ي أماكا متفرقة ما  سررررراش حتي الوصرررررو  الي ما ه لكما وصرررررفعاهلي

 .بارت قواش وساا مغ)يا هليه  راء ما لحق ما اصابات اوات بحياتهااخل الاسم حتي ان

ا هلي الم ني هليه حا  وصولبم فعبايام المتبم اهو  بالضرر صاقر المتبم العا)ر بالتحاياات  -
اما قسررررم ال)رررررتة ثم قام المتبموا ما الخام  حتي التاسررررع بالتعا  هليه بالضرررررر لكما هلي 

 ظبرش واقتااوش الي غر ة وحاة المباحث.

 وقا ثبت ما تارهر الصفة الت)رهحية و وا اصابات بالم ني هليه : -

( هاا اثنيا الكتروا 3( احتااا بظا ر العينيا  2و وا زرقة سرررررريانوزهة بسرررررريتة بال)ررررررفتيا   (1 
 –تور متابعة قلر ملصررررايا هلي ال لا هلي ماام الصررررار والتي تسررررتخام المتابعة الالر بالموني

( كاا هلي ال ثة ما المالب  ما يلي وصرررررررررفة وببا 4 باز لمتابعة الالر او  ح  نبضرررررررررة  
تمنزقات تولية ببيئة الا  هلي غرارما ما يتخل  ها محاولة  ح  ال ثة او محاولة اسرررعا با 

  ( ه يو ا وخذ ابر  بال ثة5 

 11×6ااكا بالعاا حوالي كام بلوم احمر  -1وقا تبيا بال ثة و وا اصررررررررابات حايثة تتمثل  ي  -
ني الي يميا خلفية الرقبة سرررررم ياع باهلي يميا الرقبة باءا ما اسرررررفل وخل  )رررررحمة اهذا اليم

م موهة  -2 –سرررررررتعرد وتمتا الحا ة العلوية له الي منبت ال)رررررررعر ال انبي اهيما بوضرررررررع م
ا اليسررررى سرررم ياع اسرررفل )رررحمة اهذ 5 × 3حوالي  بأبعااكامات بلوا محمر كاهتي : احاا ا 

سررم ياع بخلفية الرا  اهلي منبت ال)ررعر الخلفي بحوالي  3 × 3احاا ا بأبعاا حوالي  –مبا)رررة 
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 4 ×3احاا ا هبارة ها م موهة كامات متااخلة  يما بينبا  ي مساحة ا مالية حوالي  –سم  5
ت احاا ا هبارة ها م موهة كاما –سرررررررررم ياع بيميا الو ه ماابل زاوية الفن السرررررررررلفي اليمني 

سرررم ياع بأسرررفل خا ية العنق احاا ا بأبعاا 6 ×5متااخلة  يما يبينبا  ي مسررراحة أ مالي حوالي 
 ×سررحج بلوا محمر بأبعاا نصرر   -3ق مبا)رررة سررم ياع باهلي الظبر اسررفل العن2 ×1حوالي 

حوالي نصرر  سررم ياع بخليفة وح)ررية رسرر  اليا اليسرررى مع و وا سررحج اخر بلوا محمر بأبعاا 
سررم  1,5×1مع تبينا و وا سررحج بأبعاا حوالي  – ي احا سررم ياع بماام السرراق اليمني  نصرر 
اام منتصرر  السرراق اليمني والسررحج مغتي با)رررة  ا ة بلوا محمر بعضررة متسرراقا او ما ياع م

 .هالقة له بالواقعة او الو اة زا   ذا السحج سابق هلي تارهخ الواقعة ببضعة ايام وه

خلع متبرراهرا  زئي مرا بيا  –والعنق ور ع الفروة تبيا و وا مرا يلي  وبت)ررررررررررها الرا  والو ره -
ثانية العنايا مع تبتن  زئي باألربتة بينبما ونز  ه  امو  ب و ر وق)ررررررررررة الفارتيا اهولي وال

بال)رررررق هلي الفارات العناية اسرررررفل الفارة العناية الثانية تبيا و وا نزه   –تيل تسرررررالنخاع الم
 –و وا نزه  محيا ب ع المخ والحبل ال)ررررروكي  –ب و ر وق)ررررررة الحبل ال)ررررروكي وتكا مات به 

 ي  1بالم ني هليه والموصررررو ة  ي البنا رقم  وية  سررررمية ماابل الكام الم)ررررا امبات اانسرررركا
واهنسرررر ة الرخوة والعضررررالت ومحيتة باهلي الفارات العناية حو   الك)رررر  الظا ر  وذلن بال لا

الم)ررررررا اة به مات ية محاواة وبسرررررريتة ماابل الكاومبات الخلع كما تبيا و وا انسرررررركامنتاة ا
  ي الك)  الظا ر  وذلن بال لا واهنس ة الرخوة. 2والموصو ة  ي البنا رقم 

 مخ والسحايا خالييا ما اهصابات ومحتانيا.وهظام ال م مة قبوة وقاهاة خالية ما الكسور وال -

والاصرررربة  ءاره  بالحن رة خالية ما الكسررررور والمر  ضرررروهظام الو ه والفكيا والعظم الالمي والغ -
ي ما خال ءالمر  الصرررررررررابية والغ)ررررررررراء المبتا لبما محتاا وت وه   البوائية خالييا ما اهثار

 ا رازات رغوية .صبة البوائية به اه سام الغرهبة وت وه  الا

المسرررتتيل وال بل ال)ررروكي وتكا مات ببما وما صررراحببا ما توق  بالمراكز الحيوية لل سرررم مما 
وأا الو اش  ائز الحاوث  ي تارهخ  –أا  حاوث  بوط حاا بالاورة الاموية والتنفسرررررررررية والو اش 

 معاصر للتارهخ الوارا بمذكرة لنيابة العامة.
ة انكروا ما نسرررر قعتحاياات النيابة العامة التي تمت ب)ررراا الواوحيث انه باسرررت وار المتبميا ب

 اليبم ما اتبام.
وب لسرررررررة المحاكمة مثل المتبموا واهتصرررررررموا باإلنكار ومثل مع كل منبم محام )ررررررررح ظرور  -

الاهو  ومالبسررررراتبا وتناو  االة الاهو  بالت)ررررركين او ع بخلو اهوراق ما ثمنه يايني باألوراق 
م و وا ثمنه اتفاق بيا المتبميا وبانعاام اركاا ال رهمة  ي حابم وبانعاام قبل المتبميا وبعا
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)ررررررررا ا رايا قبلبم  ثمةاليل اهسررررررررناا وببتالا التحر  وبانتفاء صررررررررلتبم بالواقعة وبعام و وا 
 لصوا تالبيا براءة المتبميا ما اهتبام المسنا اليبم وخ

ي المواا ال نررائيررة  ي برراقتنرراع المحكمررة وحيررث انرره ما المارر قررانونررا اا العبرة  ي اهثبررات   -
واتمئنانبا الي الاليل الماام اليبا ولبا كامل السرررررلتة  ي تاايرش الاوة الاليلية العناصرررررر الاهو  

هرضررت هنه وما اامت قا ت)ررككت المتروحة امامبا ،  ما اتما نت اليه اخذت به وما لم تتمئا 
ن اهمر ير ع الي ر اسنااش الي المتبم اذا ملهناص  ي توا ر ركا ما اركاا ال رهمة او  ي صحة
بالبراءة ما  صحة اسناا التبمه للمتبم كي تاضي و ااا قاضيبا وحسر المحكمة اا تت)كن  ي

اامت قا احاتت بواقعة الاهو  ها بصر وبصيرة وخال حكمبا ما هيور لتسبير اذا مر ع ألمر 
ي كل ي حالة الاضاء بالبراءة بالرا هلاهالة و ي ه تلتزم   تااير ي  ا ي ذلن الي مبل  اتمئنانب

اليل مكا االة الثبوت ما اام انبا قا ر حت ا اع المتبم او ااخلتبا الرهبة او ال)رررن  ي هناصرررر 
اهثبات وها  ي اغفا  التحاث هنبا ما يفيا ضرررررررررمنا انبا قا اترحتبا ولم تر يبا ما تتمئا معه 

 ي اهنساا البراءة مما ه حا ة لل زم او اليايا المارر ايضا اا اهصل  الي ااانه المتبم .. وما
ببذش البراءة  األحكام ال نائية تاسرر  هلي ال زم واليايا ما الاليل الذ  يثبته الواقع المعتبر وه 
تاسرررر  هلي الظا واهحتما  ما الفرود واههتبارات لم راة وترتيبا هلي ذلن  اا ال)ررررن اائما 

 .ا المتبم ذلن باا ال)ن ه يفني اصل البراءة مبما كاا احتما  الثبوت وار تهيفسر لصال

بظرو با انه متي كاا ما تاام ... وكانت المحكمة بعا اا محصرررررررررت الاهو  واحاتت  43وحيث -
وبااله المحكمة بظرو با الثبوت التي قام اهتبام هليبا ها بصررررر وبصرررريرة  اا ثبت لا   وبااله

تبام هليبا ها بصر وبصيرة  اا ثبت لا  المحكمة اا اهصابات التي وقعت الثبوت التي قام اه 
قبل الم ني هليه سرررررواء التي و اته او التي الي المسرررررا  بسرررررالمة  سررررراش قا حاثت  ي قسرررررم 

ولم ي)ررررربا ببا هلي المتبميا احا سرررررو  ما اوراته تحرهات المباحث والتي ه تعا  ي ال)ررررررتة 
ه وانما  ي قرهنه تعبر ماياش م رهبا قابلة للصررررراق والكذر ما لم صرررررحيا الاانوا ايال قائما بذات

يعزز را اخر او قرهنررة اخر  تتمئا اليبررا المحكمررة ولمررا كرانرت اهوراق قرا خلررت ما ذلرن الراليررل 
المعزز للتحرهات او اية قرائا تسرررررررررراناش وما ثم بات هام و وا اليل قبل المتبميا المذكورها 

ما قانوا اه راءات  304/1هزما الاضررراء ببراءتبم همال بالمااة  يصرررلا هاانتبم قانونا لنيابات
 ال نائية.

وحيث انه ها الاهو  المانية قبلبم وقا قضررررت المحكمة ببراءتبم مما اسررررنا اليبم ما اتبام لذا 
 اا انتفي الختأ  ي حابم وبات لزام را عتبا ها نفسبا وبصفتبا بمصرو تبا ومبل  مائتي  نيبا 

 ما قانوا اه راءات ال نائية. 320/2المحاماة همال بن  المااة ماابل اتعار 
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 فلهذه االسباب 
 بعا اهتالع هلي المواا سال  الذكر 

حكمت الحكمة حضررورها : أوه : بمعاقبة  اني سررمير حسرريا اهمام بالسرر ا الم)رراا لماة سرربع 
 سنوات والزامة بالمصرو ات ال نائية هما أسنا اليه ما اتبام.

 بمعاقبة كل ما موسي يوس  هبا الراضي سيا ومصتفي  ما   -ثانيا:
نا ي هثماا ومحما ابو غنيمة محما هلي ومحموا سرررريا هبا هللا محسررررر ومرسررررا  حماا حفني 
محما بالحب  مع ال)ررررررررغل لماش ثالثة سررررررررنوات لكل منبم هما اسررررررررنا اليبم ما اتبام ولزامتبم 

 بالمصرو ات ال نائية.
خصرررم الماخل السررريا وزهر الااخلية بصرررفته باا يوا  للماهية بالحق الماني ها ثالثا : بالزام ال

 نية مليوا  نيه ونصررررر    1500000نفسررررربا وبصرررررفتبا وصرررررية هلي اوها ا الاصرررررر ميل  
المليوا هلي سرربيل التعويد الماني الماقت باهتبارش متبوها مسررئو  ها اهما  تابعية المذكرها 

ج مائتي  نية اتعار 200زمته بمصررررررررررو ات الاهو  المانية ومبل   ي البنايا اهو  والثاني وأل
 محاماة. 

احما محموا رابعا : براءة كل ما با ر ته محما )رررحاته وابرا يم ال)رررحات همارة السررريا ومحما 
واحما محما احما هبا الرحما ماما هبا الرحما محما رسرررالا ومحما حفني محموا هبا الغني 

م مما اسرررنا اليبم ما اتبام ور د الاهو  المانية الماامة قلببم وحمتو ابو الااسرررم سرررمر  غان
  نية اتعار محاماة.200والزام را عبا ها نفسبا وبصفتبا بمصرو اتبا ومبل  

 
  2016يوليو  12ه الموا ق  1437ا  و ) 7صار  ذا الحكم وتلي هلنا ب لسة اليوم الثالثاء 


