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 ال قرص حمافظة  ال قرص قسم بدائرة 24/11/2015 يوم ىف ل هنم

هنالوا بأ ن دا  مع الرمحن عبد الرش يدى ش بيب طلعت /عليه اجملىن رضبوا"  عليه ا 

 رشطة قسم ديوان ا ىل واقتادوه عليه القبض وعقب ضبطه حال وصفا   لكام  

 لكام   ابلرضب عليه التعدى ىف اس متروا حىت القسم داخل دلفوا أ ن وما ال قرص

 يقصدوا ومل الترشحيية الصفة بتقرير املوصوفة ال صاابت به فأ حدثوا صلب وجبسم

 .ابلتحقيقات املبني النحو عىل موته ا ىل فىضأ   الرضب ولكن قتال ، ذكل من

 عليه بناء

 قانون ومن 236/1 ابملادة علهيا املنصوص اجلناية ارتكبوا قد املهتمني يكون 

 .العقوابت

 

  



 الطلبات

 

 بعد املقررين والوصف للقيد وفقا املهتمني عىل مقرره عقوبة بأ قىص القضاء نلمتس

ضافة بتعديلهام نالطلب  واس تجابهتا املوقرة الهيئة تفضل  ،32 ،25 ،24 املواد اب 

 التعديل هبذا ودفاعهم املهتمني عىل والتنبيه عقوابت، 236/2 ،129 ،126

ضافة  236/1 املادة عىل فقط استند اذلى ال حاةل ل مر بياهنا السالف املواد اب 

 تشلك عليه اجملىن حبق املهتمني من ارتكهبا الىت ال فعال أ ن حيث عقوابت،

 .البعض ببعضها ومرتبطة بياهنا السالف ابملواد املوحضة اجلرامئ

لزام مع  فامي ابلتضامن وصفاهتم بأ شخاصهم عرش الثالث حىت ال ول من املهتمني ا 

لزام بيهنم،  للمدعني يؤدوا بأ ن اتبعيه، أ خطاء عن املس ئول بصفته ادلاخلية وزير وا 

 مرصى جنيه أ لف مائة فقط) مرصى جنيه 100000 وقدره ملبغ املدنية ابحلقوق

 (27،76) املادتني بنص معال   املؤقت، املدىن التعويض سبيل عىل (لغري

 .املدىن القانون من (163،174) وابملادتني جنائية، ا جراءات

 

 

 

 وادلفاع املرافعة

 الرحمي الرمحن هللا بسم.......العدل وهبداه ........احلق هللا بسم

  ...ال جالء املستشارين السادة حرضات ..........الرئيس الس يد



 املدعني عن وكيال   القضية هذه يف مرتافعا   عدلمك يدي بني ابملثول اليوم رشفت لمك

 ربه ا يل ارتقي اذلي الرش يدي ش بيب طلعت /املغدور أ رسة من املدين ابحلق

ليه شاكيا  ....أ مثاهل من املقهورين وحال حاهل ا 

 اذلي احلق فهيا ننشد القضااي من واحدة يف  بمك نلوذ املقدسة ساحتمك ا ىل جئنا

 أ و شفاهمك نطقت لكام هل الولء ميني أ قسممت اذلي والعدل ضامئرمك، يف يعيش

 .....أ قالممك خطت

 العام الرأ ي من دءوبة ومتابعة كبري، ابهامتم حتظي ومازالت حظيت، القضية فهذه

 اليوم مساء ىف أ بهيا بَكَرة عن ال قرص مدينة خرجت وقد !!!؟... ل وملا املرصي،

 موجات واس مترت اجلناه، به قام ما عىل لتحتج اجلرمية هذه فيه وقعت اذلى

 جنوهبا ا ىل شاملها من مرص أ هل لتُسمع يوما   عرش أ ربعة عىل تزيد ملدة التظاهر

 أ هل خيرج ومل املس تضعفني، ورصخات املظلومني أ نني  غرهبا ا ىل رشقها ومن

 أ رسته، عن دفاعا   ول فقط، ش بيب طلعت عن دفاعا   التظاهرات هذه ىف ال قرص

منا  عن حبثا   للمحامكة اجلناه بتقدمي مطالبني أ نفسهم، عن دفاعا   ابل ساس خرجوا وا 

 أ و أ بناهئم ىف أ خرى مرة اجلرمية هذه مثل تتكرر ل وحىت وأ مثاهلم، مه ردعهم

 ....ذوهيم

س تعامل تعذيب، قضية يه اليوم قضية  رال رصا س بق مع ورضب قسوة، وا 

 !!!ارتكهبا؟؟؟ اذلى ومن ... ..حق وجه بدون برشية نفس ا زهاق ا ىل أ فىض



 ......أ عزل مواطن ضد الرشطة وأ فراد وأ مناء ضباط من رجل (13) ارتكهبا

 حاميته، أ جل من والسالح والنفوذ السلطة اجملمتع منحهم اذلين الرجال فهؤلء

 خيل النفس غرور ل ن ذكل لك عىل انقلبوا أ بنائه، كرامة وصون أ منه، وحتقيق

 فارتكبوا ...وادلس تور القانون فوق بل  ...احملاس بة وفوق ....البرش فوق أ هنم هلم

نتقام، بشهوة محمةل الغادرة جرميهتم  اجملىن روح أ زهقوا حىت وخس ته ووحشيته، ال 

 وحدة بداخل معلهم مقر ا ىل به وذهبوا الشارع، من اقتادوه أ ن مفنذ عليه،

هانته عن يتوقفوا مل ال قرص قسم مباحث  وتعذيبه معه القسوة واس تعامل ا 

 ساعات ثالثة خالل ابرهئا ا ىل روحه وصعدت قواه، خارت ورضبه،حىت

 ومت ،2015 نومفرب 24 يوم مساء العارشة الساعة ىف عليه قبض فقد ونصف،

 25 يوم جفر والنصف الواحدة الساعة وىف ال قرص، رشطة لقسم مبارشة اقتياد

 وتنقهل هامدة، جثة عليه اجملىن لتتسمل ال سعاف س يارة حرضت 2015 نومفرب

 .قضيتنا وقائع لتبدأ   للمستشفى

 ...ال جالء املستشارين السادة ....الرئيس الس يد

 اجملىن يرمحوا مل وكام يدامه، اقرتفت ما سوء عىل املهتمني لهؤلء واعظا   املوت يكن مل

 مزامع واختالق العداةل، تضليل وحاولوا ميتا ، رمحته عدم عىل أ يضا أ رصوا حيا   عليه

 بفعل ال رض أ هل لك خداع ىف جنحوا لو أ هنم متناسني العقاب، من لال فالت واهية

 أ بدا   ينجحوا فلن الواقعة، شهود وأ غلب احملارض عىل وسلطان سطوة من ميلكوه ما

 .....السامء قاىض خداع ىف



َ  ِمن َوَجَعلنَا) وجل عز املوىل قول فهيم فصدق  ا َأيِدهِيم نيِ ب ا َخلِفهِم َوِمن َسد   َسد 

ونَ  َل  فَهُم فَأَغَشينَامهُ   أ ن وجل عز املوىل قدر حيث .(9 أ يه-يس سورة) (يُبرِصُ

دانهتم، يرصخ دليل ا ىل فعلهتم ل خفاء به قاموا ما لك يتحول  جرميهتم قُبحَ  ويفضح اب 

 أ يه -ال نفال سورة) (املَاِكرِينَ  َخريُ  َوهللاُ  هللاُ  َويَمُكرُ  َويَمُكُرونَ  ) تعاىل لقوهل مصداقا

 .هذه مرافعتنا ىف ابلتوضيح س نتناوهل ما وهو  .(30

 فا ن مدىن قانون (163) املادة لنص فطبقا :املدين ابحلق ال دعاء لس ند وابلنس بة

 املرشوع غري السلوك احلاةل هذه يف وهو .اخلطأ   (1) :وجود ا ىل يستند التعويض

 اجملىن عىل ابلتعدي (عامة خبدمة وملكفني معوميني، وظفنيم) اجلناة به قام اذلي

 س بق مع روحه ا زهاق ا ىل أ فىض اذلى ورضبه معه، القسوة واس تعامل بتعذيبه، عليه

 ومعنوية، مادية أ رضار من (وأ رسته عليه اجملىن) أ صاب ما وهو .الرضر (2)ال رصار

 .والرضر اخلطأ   بني الس ببية عالقة (3).موروثة وأ رضار

 أ ن وثبت عنه، مس ئوليهتم وتؤكد اخلطأ   ركن تشلك املهتمون ارتكهبا الىت ل فعالا ا ن

 وعالقة موته، ا ىل مجيعها أ فضت حيث عليه اجملىن ل رسة رضرا   س ببت ال فعال هذه

رتباطا   ومرتبطة واحضة بيهنام الس ببية  :التاىل التفصيل عىل وذكل ال نفصام، يقبل ل ا 

 اخلطأ   عن أ ما



 اجملين حق ويف أ ول   اجملمتع حق يف املهتمون ارتكهبا اليت مئاجلرا ىف فيمتثل

 ....املدين ابحلق املدعني مورث ش بيب طلعت/عليه

 جاءت والىت ادلامغة وال دةل القاطعة، ابل سانيد وفاضت القضية، أ وراق ذخرت وقد

لينا انسابت وقد بعضا، بعضها يؤازر ومتساندة، ومتنوعة، متعددة،  خالل من ا 

  .املتدفق الهنر انس ياب احملمكة أ جرته اذلي والتحقيق ال بتدايئ، التحقيق

  :ا يل ال دةل تكل وتنقسم

قرارات ...شهود :قولية أ دةل (1)   .ابحملمكة ال ول واملهتم ابلتحقيقات، العارش املهتم وا 

 .ابملستشفى عليه اجملىن جلامثن ومرئية صوتية وتسجيالت صور :مادية أ دةل (2)

 .اجلناىئ واملعمل الرشعى، والطب الترشحيية، الصفة تقارير :فنية أ دةل(3)

 ىف فادحة بتناقضات جعت أ هنا الرشطة جلهاز التابعني الشهود أ قوال ىف املالحظ ومن

 العقاب، من ال فالت عىل املهتمني ومساعدة اجلرمية حقيقة ل خفاء مفضوحة حماوةل

ذا  دعوان ىف فا هنا املهتم لصاحل رستف  والشكوك التناقضات أ ن العامة القاعدة اكنت وا 

 جاءت قد والتناقضات الشكوك هذه لكون القاعدة هبذه ال خذ ميكن ل هذه

 اجلرمية تكل حقيقة ل خفاء الواقعة شهود من وزمالهئم اجلناة من ومتعمدة مصطنعة

 بعض أ قوال أ و احملارض سواء ادلعوى أ وراق بعض عىل ونفوذ سلطان من ميلكوه ملا

  .الشهود

 اجلرمية اكتشاف وقت من ال حداث لتسلسل وفقا تفصيال   ال دةل لتكل س نعرضو  

 ....التاىل التفصيل عىل وذكل مهتم، لك دور وتبيان ومؤداه، دليل لك لبيان



 حسني هاىن مسري /ال ول املهتم دور :أ ول  

 (حمرضالضبط وحمرر- ال قرص رشطة قسم مباحث معاون - رشطة أ ول مالزم)

 احملتوم القدرُ  ساق 2015 عام نومفرب من والعرشين اخلامس ومي ليةل مساء يف

 بعض ليتناول املقهيي ذكل ا يل الرش يدي ش بيب طلعت /عليه اجملين

 .املرشوابت

 حياته هبا تنهتيي سوف مأ ساوية هناية ا يل ُمساق أ نه يعمل املغدور هذا يكن ومل

ذا ليه حرض قد به فا   هذا خلف نيالقابع ومه الرشطة وضباط أ فراد من بعضا ا 

 . القفص

 فانهتيى ... أ مره ليس تكنه واس توقفه هاين مسري /أ ول املالزم ال ول املهتم فتقدم

حرازه حيازته بزمع عليه اجملىن عيل ابلقبض احلال  ومت ال جتار بقصد خمدرة ملواد وا 

 ابلقسم عليه اجملىن وفاة خرب انترش ونصف ساعات ثالثة بعد مث للقسم اقتياده

 ىف الضالعني أ برز ال ول املهتم اكن وقد عليه، والتعدى تعذيبه قائعو  من متأ ثرا  

 :ال خطاء هذه عن مس ئوليته تؤكد ومجيعها عليه، اجملىن حبق ارتكبت الىت اجلرامئ

 يأ ت مل لكونه  ...يس توقفه أ ن للمهتم اكن وما عليه، اجملىن استيقاف: ال ول اخلطأ  

 .. ال ستيقاف هذا يربر أ و يدعوا ما

 موضع ىف نفسه املواطن يضع بأ ن يربره ما هناك يكون أ ن جيب يقاففالست 

 العارشة الساعة ىف اكن حيث عليه اجملىن مع يتحقق مل ما وهو وريبه، شك



 ابملاره مزدمح شارع وسط ىف أ خرين رفقة املقهيى عىل جيلس مساء والنصف

 .ال قرص مدينة بوسط املقهيى عىل وابجلالسني

 أ ان) 111/118 صفحة ابلتحقيقات الوهاب عبد محدأ   محمد /احملاىم شهد وقد

 نرص مصطفى امسه القهوة عىل زميل واحد مع وقعدت املكتب من جاى كنت

 ىف يفتشوا وبدأ و القهوة عند وقفت رشطة عربيات  3جات .....احملاىم محمد

 عىل واحد مع واقف اكن طلعت املرحوم وساعهتا بطايقهم عن ويسأ لوا الناس

 هات "املتناكة ابن اي خد "وقاهل بأ مه وش مته عليه نده لضباطا من وواحد جنب

 (...بطاقتك

 اكن) 103/110 صفحة ابلتحقيقات حسن أ يوب سعد محمد /الشاهد شهد كام

 ربيع، حسان امسه واحد مع بره من القهوة جنب عىل واقف طلعت املرحوم

 الضباط ونزل طلعت قدام وقفت مرسعة رشطة عربيات لقينا شوية وبعد

  (...حاجة أ ى معاه وملقيوش كويس متابعهم كنت وأ ان طلعت وفتشوا والعساكر

 شأ ن واملقهيى ابلشارع القبض واقعة شهود اكفة من الشهادة هذه مضمون وتكرر

 أ محد /والشاهد ،(ابلتحقيقات 6/12 صفحة)الرش يدى الطواب أ محد /الشاهد

 (ابلتحقيقات 176/4 صفحة) احلكمي عبد احلفيظ عبد

 أ و شك موضع نفسه يضع مل عليه اجملىن أ ن الشهادات هذه لك من نال  ليتضح

 اكفة يبطل مما التلبس حالت من حاةل أ ى هناك تكن مل كام استيقافه، يربر ريبه

 .عليه اجملىن عىل القبض ا جراءات



 تلقي قد لكونه بذاته عليه اجملين قاصدا اكن أ نه ال ول املهتم زمع: الثاىن اخلطأ  

 فمل ... اخملدرة املواد يف يتاجر عليه اجملين بأ ن هل الرسية املصادر أ حد من معلومة

 فيه يس بقه مل مبا فهم حصهتا، من ويتثبت املعلومة هذه يبحث أ ن الرجل يتحمل

  غريه

 عيل يقبض ليك .. هذا لك !!!! عرش الثالث ا يل الثاين من املهتمني فاصطحب

  ؟ عليه اجملين

 ليشهد أ يت قد رواه ما واقع أ ن ا ل هذه مقولته صدقب يقنعنا أ ن ال ول املهتم يريد

  ...بكذبه

 مث ال من حاةل ليتفقد القسم بدائرة أ منيا مرورا مير ال صل يف اكن بأ نه خيربان فتارة

 بعض هل ليبيع معالئه أ حد مع موعد عيل عليه اجملين بأ ن خيربه هاتفي اتصال أ اته

  !!! اخملدرة املواد

 بقية رفقة وانتقل القسم ديوان يف اكن بأ نه خيربان !!! هحمرض  ذات ويف أ خري واترة

 أ قوال وكذكل ال ول، املهتم احملررمبعرفة عليه اجملىن ضبط حمرض راجع)!!! عليه اجملين لضبط املهتمني

 .(14/22 بصفحة2015 نومفرب 25 النيابةيوم بتحقيقات ال ول املهتم

 عن ال س تدللت مجع ىف وانقان الواجبة ال جراءات اتباع عدم :الثالث اخلطأ  

 تكل لتربير واهية تلبس حاةل واختالق وضبطه تفتيشه وىف عليه اجملىن

 .ال جراءات



ذا  فلامذا ال ول املهتم زمعها الىت اخلطورة من النحو هذا عىل عليه اجملىن اكن ا 

ثبات جتاهل وملاذا ، !!؟ لضبطه العامة النيابة من ا ذن اس تصدار جتاهل  قيامه ا 

 املركز أ حوال دفرت يف الضبط لعملية ابلنس بة أ و للمرور ابلنس بة سواء ايتهمبأ مور

 قسم مباحث رئيس) ابملأ مورية ابلقيام رئاس ته ا خطار جتاهل وملاذا ،!!؟؟

 مهنام لك أ نكر حيث ابحملمكة شهادهتام سامع عند أ قواهلام راجع) (القسم مأ مور -ال قرص

خطارهام الضباط من أ اي قيام  .(هبا القيام قبل ةابملأ موري اب 

 الىت ال س تعجال حاةل بسبب ذكل لك يتجاهل مل برفقته ومن املهتم أ ن احلقيقة ىف

 ابملأ مورية القسم رئيس أ و املأ مور ا خطار وبني بينه حتول ل احلاةل فهذه ...يزمعها

منا تليفونيا ،  العقاب من حمصون أ هنم يعلمون ل نه ال جراءات تكل لك جتاهلوا وا 

حنا) الشائع القول رأ ى وعىل  وعىل ،(دفاتران وادلفاتر ورقنا والورق احلكومة ا 

 لقاموا اجلرمية مواهجة عىل حرص الضباط هؤلء دلى اكن لو متاما العكس

ذن عىل ابحلصول ثبات وكذا ...عليه اجملىن وتفتيش بضبط النيابة من ا   ا 

 هبا القيام قبل ابملأ مورية رئاس هتم ا خطار مث ....القسم أ حوال دفرت ىف مأ موريهتم

 ليست فالعربة تليفونيا   يكون ال خطار هذا أ ن حيث لتنفيذها اذلهاب أ ثناء أ و

 ىف القانون ا جراءات تنفيذ عىل ابحلرص العربة ولكن واهتامه مواطن عىل ابلقبض

 بسبب العقاب من يفلت ل حىت والتنفتيش والقبض ال س تدللت مجع معلية

 ....ال جراءات ىف خطأ  

تباعها؟ الواجب ابل جراءات العصف مت وملاذ العجةل؟؟؟ ههذ ملاذا   ا 



 اخملدرات يف يتاجر اذلى عليه اجملىن ضبط عىل احلرص هو السبب أ ن يزمعون

!!! 

 !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ ذكل عيل ادلليل وما

 !!!!!!!! متلبسا ضبطناه

  ؟ اذلكر سالف عليه اجملين علهيا اكن اليت احلاةل يه وما

 ال يرس وجانبه املقهيي أ مام واقف التليفوىن ال تصال عموضو  الشخص شاهدان)

 (الضبط حمرض)  (قدومنا جتاه

 !!!!!؟  أ حد مع أ نذاك يتاجر اكن وهل

  ؟ أ نذاك عليه اجملين من اكن اذلي وما

 يده ىف أ سود بالستيىك كيس عن ابلتخىل وقام لوجودان فطن اقرتابنا وحال)

 بيامن اليرسى قدمه جبوار أ رضا اس تقر حىت عنه ختليه حلظة من ببرصان فتتبعناه

 (الضبط حمرض) (ابلفرار هو لز

 يشف الوعاء هذا اكن وهل ؟ فيه مبا علممت وكيف ؟ الكيس هذا حاةل يه وما

ذا !!!!بداخهل؟ عام جابة بال ال س ئةل هذه لك اكنت وا  ذن ملاذا ا   القوة قامت ا 

 !!اجلرمية؟؟؟ فني !!!وتفتيشه؟؟؟ عليه اجملىن عىل ابلقبض

 زمالىئ من فطلبت اخملدرة ال قراص من مجموعة بداخهل أ ن تبني الكيس ابلتقاط)

 (وضبط به اللحاق



 !!!!تفتيشه؟؟؟؟ نتيجة ما ذاتيا، وتفيشه بضبطه قياممك وبعد

 (الضبط حمرض) (جنهيا وعرشة مائتني وقدره نقدى مبلغ عىل جيوبه مبختلف عرثان)

 اقتياده مت ولهذا تفتيشه، مت وهكذا عليه، اجملىن عىل القبض اكن هكذا

 !!!!!!للقسم

 املهتم عىل القبض لتربير تلبس حاةل ل ختالق ومكرره سطحية روايه

ذن  !!!!ش بيب؟؟؟؟ طلعت عىل للقبض احلقيقى السبب هو ما ا 

 وكرامة نفس بعزة يمتتع اكن ش بيب طلعت ا ن عليه للقبض احلقيقى السبب

هانته ورفض براهمي /الضابط الثالث املهتم قبل من عليه والتعدى ا   الشحات ا 

 عنه بعيدا   الضابط بدفع عليه اجملىن فقام (قفاه)عىل عليه اجملىن برضب اذلى عامرة

 وهو ابلرضب، عليه اجملىن عىل القوة أ فراد فا هنالت عليه، ال عتداء يكرر ل حىت

 أ س باب عن ليس تفرسوا والضباط عليه اجملىن حول يتجمعون املارة جعل ما

 الضابط مبنح يوسف موىس الرشطة رقيب اخلامس املهتم فقام عدى،الت ذكل

 مربر هناك وليكون عليه اجملىن حبوزة وجده أ نه لزيمع برشام رشيط عامره ابراهمي

 الرش يدى الطواب أ محد الشهود بأ قوال ورد ما راجع) طلعت عىل للقبض ال هاىل أ مام

 صفحة الوهاب عبد أ محد ومحمد ،176/4 صفحة احلكمي عبد احلفيظ عبد وأ محد ،6/12 صفحة

 .(103/110 صفحة ابلتحقيقات حسن أ يوب سعد محمدو ،111/118



ختالق عليه اجملىن عىل القبض فمت   ا جراءات لتربر مزعومة تلبس حاةل اب 

دعاءاته الضبط حمرض ىف ال ول املهتم سطر مث القبض،  ما يوجد ل الىت الواهية ا 

 .الرشطة رجال قوالوأ   أ قواهل ا ل ال وراق ىف يساندها

 معه، القسوة واس تعمل عليه، اجملىن بتعذيب قام ال ول املهتم أ ن: الرابع اخلطأ  

 أ محد محمد أ محد /اجملند العارش املهتم ذكر فقد :القسم داخل ابلرضب عليه وتعدى

 وملا....)17السطر النيابة حتقيقات من  137/144الصفحة ىف الرمحن عبد محمد

 وشه عىل بيده برضبه هاىن مسري /املالزم وقام البوابة، اخلد نزلنا القسم وصلنا

 أ قواهل ىف أ خرى مرة وذكر ،(ال سامء ابىق ومعرفش موىس مهنم هام الىل وال فراد

 هاىن مسري املالزم وقام  ....)الرابع السطر  139/146صفحة النيابة بتحقيقات

 عىل أ خدوه كدا بعدو  والشامل الميني الناحية من رقبته عىل مرتني بيده برضبه

 املباحث، رئيس لغرفة دخلوه كدا وبعد الطرقة، ىف شويه ووقفوه املباحث وحدة

 عرش اخلامس ابلسطر الصفحة نفس وىف ،.....(حتت انزلوا لنا قالو كدا وبعد

 أ نذاك؟ عليه اجملىن عىل التعدى بذكل قام اذلى حتديدا   ومن :س)

 الميني الناحية من رضبه رقبته عىل نيرضبت رضبه هاىن مسري املالزم شفت أ ان :ج

 ىف طلعت بيرضب موىس امسه الىل اجملند وشفت الشامل، الناحية من ورضبه

 .(مهنم موىس غري معرفش وأ ان بيرضبوه اجملندين وابىق ورا من ظهره

 قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمرض حمرر أ كده ما نفس وهو

 احلادى السطر  132/133 صفحة النيابة ىف واهلبأ ق ابل قرص العام ال من



 املهتم مهنم وابلطبع القوة، أ فراد لك قاصدا( عليه ابلتعدى قاموا لكهم أ يوه)عرش

 صفحة ابلتحقيقات ال قوال ذات التحرايت حمرض حمرر كرر مث هاىن، مسري ال ول

 ديدا  حت عليه اجملىن عىل ابلتعدى القامئ ومن :س )هبا الرابع السؤال 134/141

 القسم؟ بديوان

 (القسم دليوان واصطحابه ابلضبط القامئة القوة أ فراد مجيع :ج

 وأ فراد ال ول املهتم رفقه وهو املباحث بوحدة مات عليه اجملىن :اخلامس اخلطأ  

 :مأ موريته

 النيابة بتحقيقات أ قواهل ىف حشاته محمد طه ابهر/الضابط الثاىن املهتم ذكر فقد 

 هاىن مسري طلع احملرض حترير خلصنا ما وبعد )الثامن السطر  143/150صفحة

 وحدة طرقة ىف عاىل صوت مسعنا النوبتجية ويزنهل ش بيب طلعت ايخد عشان

 نشوف علشان ال وضه بره ال بنودى ومحمد أ ان خرجت ذكل أ ثر وعىل املباحث

يه فيه  النوبتجية بيه وبيزنلوا طلعت بيس ندوا بيه مسري ومعامه العساكر لقيت ،ا 

 .(يفوقوه بيحاولوا اكنوا كدا وبعد

 140/147 الصفحة ىف الرمحن عبد محمد أ محد محمد أ محد /اجملند العارش املهتم ذكر

 الرش يدى ش بيب طلعت علهيا اكن الىت احلاةل ىه وما :س) النيابة حتقيقات من

 يوسف موىس والامني هاىن مسري الضابط قبل من ابلرضب عليه التعدى عقب

 أ نذاك؟ ناجملندي وابىق

 (رجليه عىل السمل يطلع قادر ومش تعبان اكن هو :ج



 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمررحمرض وذكر

جابته ىف 134/141 صفحة ابلتحقيقات أ قواهل ىف ابل قرص  الثالث السؤال عىل ا 

 عىل التعدى حماول   وصياح هياج حاةل ىف املهتم اكن للقسم وصوهلم مبجرد) هبا

صابه ا حداث حماول   وكذا القوة  أ ن ا ىل معاه القوة اس تخدام ا ىل دعامه مما بنفسه ا 

 وحاولوا التعدى نتيجة عليه مغش يا   سقط وهناك املباحث وحدة ا ىل وصلوا

فاقته  "....جدوى دون ا 

 هامدة جثة النوبتجية ا ىل املباحث وحدة من ُأنزلَ  عليه اجملىن :السادس اخلطأ  

يداعه أ و تسلمه رفض احلجز غرفة عن املس ئول نأ   دلرجة  املأ مور وأ بلغ احلجز ا 

تصل  بأ قواهل الرشطة بقسم مسره أ بو أ محد طه /العريف ذكر فقد ابل سعاف وا 

 عىل الرش يدى ش بيب طلعت شايلني اكنوا  ....) 48/54صفحة ابلتحقيقات

يدهيم دخاهل يريدون ا  دخاهل موىس مصطفى النقيب ورفض النوبتجية جحز ا ىل ا   ا 

بالغ احلجز،ومت  ومت ال سعاف س يارة وحرضت القسم خارج اكن ل نه املأ مور ا 

 .(للمستشفى نقهل

 شايلينه اكنوا هام )الثامن السطر   49/55بصفحة ال قوال ذات ىف ذكر مث 

 .(ايدهيم بني وشايلينه خفده ىف وماسكني أ كتافهم عىل ايده وحاطني

 بشأ ن النيابة سؤال عىل أ جاب ةالصفح نفس من عرش اخلامس السطر وىف 

 (عليه املغمى زى اكن هو  )وذكر عليه اجملىن عىل تبدو اكنت الىت احلياة مظاهر



 صفحة من بداية الشافعى محمود محمد محمود /الرشطة مندوب ال قوال نفس وردد

 .ابلتحقيات 51/57

 رشطة بقسم التحقيقات قسم رئيس موىس الس يد محمود مصطفى /النقيب قرر

نه حصل الىل) 39/45 صفحة ابلتحقيقات أ قواهل ىف قرصال    12 الساعة حواىل ا 

 النقيب من الك النوبتجية ىف ىل حرض 2015 نومفرب 25 يوم صباح دقيقة 45و

براهمي  ومعهم أ سامهئم أ تذكر ل القوة أ فراد من وعدد طه ابهر أ ول واملالزم عامرة، ا 

عي حاةل من يعاىن الرش يدى ش بيب طلعت املدعو دخاهل وطلبوا اءا   غرفة ا ىل ا 

 ومقت ابل سعاف، ال تصال ومت للمستشفى، نقهل جيب بأ نه هلم فقررت احلجز

 احلاةل لتفقد القسم خارج مرور ىف اكن واذلى القسم مأ مور ابلس يد ابل تصال

 ومت الاسعاف س يارة وحرضت القسم ا ىل عاد الفور وعىل ال منية، واخلدمات

 (..ادلوىل رصال ق مستشفى ا ىل احلاةل نقل

 ابلتحقيقات أ قواهل ىف ال قرص رشطة قسم مأ مور العزيز عبد عالء /العميد وذكر

 ؟ التحقيق حمل الواقعة عن معلوماتك ىه ما :س) (41/47) صفحة

 يعاىن مهتم بوجود موىس مصطفى النقيب الس يد من هاتفى اتصال ىل ورد :ج

عياء حاةل من  ا ىل وعدت ل سعافاب ابل تصال الفور عىل فأ رشدته شديدة ا 

 ادلوىل ال قرص مستشفى ا ىل احلاةل نقل ومت ال سعاف وحرضت القسم ديوان

 (أ عرفه الىل لك وده



 13/19 صفحة من بداية ابلتحقيقات محمود محمد منترص /املسعف ذكر حني ىف

 احلجز قفص قدام ال رض عىل انمية احلاةل لقيت الرشطة قسم ا ىل توهجت..)

  (املستشفى ا ىل بنقهل ومقت نبض، حمستش لكن اةلاحل نبض استشعر وحاولت

 معه القسوة واس تعامل عليه اجملىن بتعذيب قاموا املرافقة وقوته املهتم :السابع اخلطأ  

 ليكرهوه (والسادس واخلامس، الرابع، :ابخلطأ  ) بيانه السالف النحو عىل ورضبه

 رمق مبحرضه ريمس هاىن املهتم ذكر حيث يفعلها مل جرمية ابرتاكب ال قرار عىل

دارى 2015 لس نة 7523  العارشة الساعة ىف حرره واذلى ال قرص رشطة قسم ا 

 اخملدره املواد حبيازة هل أ قر عليه اجملىن أ ن 2015 نومفرب 24 يوم مساء والنصف

حرازه أ قر والتفتيش الضبط عنه أ سفر مبا ومبواهجته)وذكر  اخملدرة ال قراص اب 

جتاره حصيةل أ نه املادى للمبلغ وملكيته ال جتار بقصد املضبوطة  اخملدرة ابملواد ا 

 أ قواهل ىف أ يضا كرره ما وهو ،(..واملضوبطات املهتم عىل ابلتحفظ مقنا وعليه

 طلعت قصد وما :س) (19/25) بصفحة 2015 نومفرب 25 يوم النيابة بتحقيقات

حرازه من الرش يدى ش بيب  املضبوطة؟ ال قراص تكل ا 

 ال جتار قصده هو:ج

 ذكل؟ عىل وقفت وكيف:س

قراره من :ج  (الضبط حمرض ىف بذكل ىل ا 

 :من لك ذكره ما نفس وهو

 (42 ،41 / 36 ،35) صفحة ابلتحقيقات طه ابهر /الضابط الثاىن املهتم



براهمي /الضابط الثالث واملهتم   (25/31) صفحة عامرة الشحات ا 

  (30/36) ابلصفحة ال بنودى محمد /الضابط الرابع واملهتم

ذا ا ل تصديقها ميكن ل الشهادات ههذ ولك كراه مت ا   يفعهل مل مبا ليقر علهيا اجملىن ا 

 مت طلعت بأ ن مجيعا   شهدوا املأ مورية أ فراد غري من القبض واقعة شهود أ ن خاصة

براهمي) الضباط أ حد بأ ن أ حدمه شهد كام ىشء، عن التفتيش يسفر ومل تفتيشه  ا 

 وبني بينه ملشاجرة ال مر طوروت طلعت، رفضه ما وهو طلعت أ م سب (عامرة

 .الضابط

 (103/110)صفحة ابلتحقيقات حسن أ يوب سعد محمد /الشاهد ذكر فقد

 الضباط من حفد حاجة أ ى معاه وملقيوش كويس متابعهم كنت وأ ان فتشوه...)

 الضابط خفرج العربية خيش عاوز ومكنش معامه عافر فهو العربية دخلوه قال

 وراح احترج وطلعت ابيده مرتني الميني الناحية من هودن وراء ابيده ابلقمل رضبه

حنا وبعدها العربية عىل الضابط ذق يه نشوف اتلمينا القهوة عىل الىل والناس ا   ا 

 .(حصل الىل

 (173/1) صفحة ابلتحقيقات (القهوىج) قامس مصطفى قامس /الشاهد وذكر

 لقسما من وأ فراد عساكر ومعامه لكهم ملىك لبسني رشطة ضباط ىف اكن)

 حوالني اتلمت الناس لقيت  ...القهوة فيه الىل لكه الشارع عىل محةل واكنت

يه ىف أ عرف عشان علهيم رحت وملا الرشطة وعربية طلعت  فيه ا ن قالوا الناس ا 

 الضابط ا ن بتقول الناس مسعت وأ ان الضباط، وأ حد طلعت بني حصلت مشادة



 اتلمت الضباط كدا وعشان الرضبة ردهل طلعت وراح قفاه عىل طلعت رضب

 (البوكس يطلع عايز مش طلعت واكن البوكس عىل اتخدوا عايزة واكنت عليه

 ابلتحقيقات (موابيالت حمل صاحب) احلكمي عبد احلفيظ عبد أ محد /وشهد

 الضباط من حد لقيت لكن معاه حاجة وملقيوش فتشوه ..)(176/4)صفحة

 من واحد قام عهتاوسا البوكس يركب مرضيش وطلعت البوكس اركب بيقولوا

 وذقه الضابط رضب طلعت لكن قفاه عىل طلعت برضب املوجودين الضباط

 (..البوكس عىل

عتداء ويرد س ند، دون عليه القبض يقاوم اذلى فالشخص  ىف عليه الضابط ا 

ذا ا ل يقرتفها مل جرمية ابرتاكب س يقر أ نه تصديق ميكن ل املاره وأ مام الشارع  ا 

كراه لتعذيب تعرض  .ذكل عىل ل رغامه ومعنوى مادى وا 

- ابحملمكة ل قراره طبقا -املأ مورية عن الفعىل املس ئول هو املهتم :الثامن اخلطأ  

لقاء أ ثناء عليه اجملىن لها تعرض الىت والرضب السب وقائع لك وشاهد  القبض ا 

 حىت ابلقسم رضبه وأ ثناء القسم، ا ىل واقتياده الرشطة س يارة ركوبه وأ ثناء عليه

 هذه من أ اي ل يقاف يتدخل ومل الرضب هذا جراء من عليه مغش يا   سقط

 .ال عتداءات

خفاء الش يوع حاةل ا صطناع املهتمون حاول حيث  ولقد املأ مورية، عن املس ئول وا 

 الشخص لتحديد املدىن ابحلق املدعى دفاع وكذاكل املوقرة الهيئة سعت

لقاء مأ مورية عن املس ئول  هو ال ول املهتم نأ   وابلرمغ عليه، اجملىن عىل القبض ا 



 سوف عليه اجملىن بأ ن أ خطره بأ نه يزمع اذلى الرسى ابخملرب ال تصال تلقى من

 حمرض بتحرير قام من أ يضا وهو لزابئنه، اخملدرة املواد بعض بتسلمي يقوم

 اكن اذلى الضابط امس حتديد ىف القصور أ صاهبا النيابة حتقيقات أ ن ا ل الضبط،

دارة يتوىل  ىف وصالحياته سلطاته حتديد وكذا علهيا، وال رشاف املأ مورية هذه ا 

 حياة عىل احلفاظ شأ ن ىف وكذا املأ مورية، أ فراد وتوجهيه املهتم مع الترصف شأ ن

 أ و املوقرة الهيئة جتد فمل القوة، س يطرة حتت أ حضى طاملا هل التعرض ومنع املهتم

 للوصول لشهودا مناقشة ىف ال س مترار ا ل سبيل من املدىن ابحلق املدعني دفاع

 املهتم أ قر 2016 مارس 15 وجبلسة النيابة، حتقيقات عن غابت الىت لال جاابت

 املهتم عىل يلقى ما وهو املأ مورية، عن املس ئول هو بأ نه -دفاعه حضور وىف–

مهتان أ ى من علهيا اجملىن حامية مس ئولية عتداء أ و ا   به يلحق معنوى أ و مادى ا 

 حتت أ صبح القسم ا ىل واقتياده الرشطة س يارةل  عليه اجملىن ركوب بعد أ نه خاصة

 مينع أ ن (ال ول املهتم) رئيسها عىل الواجب من واكن املأ مورية، أ فراد س يطرة

 بقسم وهو وكذكل الرشطة، بس يارة وهو عليه، ال عتداء من القوة أ فراد

 املعتدين أ برز من ذاته هو اكن بل ذكل يفعل مل املأ مورية رئيس أ ن ا ل الرشطة،

 الرمحن عبد محمد أ محد محمد أ محد /اجملند العارش املهتم أ قوال راجع) ملهتما عىل

 وكذكل ،.(142/149) حىت (137/144) الصفحات من بداية ابلتحقيقات

 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل العميد حمررها وأ قوال التحرايت حمرض

 حمرض ابحملمكة وأ قواهل ،(136/143) حىت (129/136) من ابلصفحات ابل قرص

 .(2016 مارس 15 جلسة



 عىل من عليه اجملىن بوقوع وال دعاء العقاب من ال فالت حماوةل :الثامن اخلطأ  

 السمل

 حىت املهتم حبق ادلنيئة جرامئهم القوة أ فراد ابىق ومعه ال ول املهتم ارتكب أ ن بعد

خفاء العقاب من ال فالت حاولوا روحه، أ زهقت  مرات ثالثة جرميهتم معامل وا 

 :التاىل النحو عىل وذكل خمتلفة، سيناريوهات بثالث

 حبمهل قاموا عليه، اجملىن وفاة من وتأ كدمه اجلرمية وقوع فور :ال ول السيناريو

نزاهل يداعه النوبتجية وا   عليه اجملىن وفاة اكتشاف ماكن ليكون القسم حبجز ل 

 ستتحمل اكنت الىت للنوبتجية يسلموه أ ن بعد املباحث وحدة عن وبعيدا   ابحلجز

 النوبتجية عن املس ئول الضابط أ ن ا ل السيناريو هذا مترير حال اكمةل املس ئولية

 التحقيقات قسم رئيس موىس الس يد محمود مصطفى /النقيب هو الواقعة هذه ىف

دخاهل ورفض مهنم، عليه اجملىن اس تالم رفض واذلى رشطة، بقسم  احلجز، ا 

تصل املأ مور، وأ بلغ  عىل وذكل هامدة، جثة وتسلمته جاءت لىتا ابل سعاف وا 

 ومنعا   املذكرة، هبذه بيانه السالف (السادس ابخلطأ  ) تفصيال   املوحض النحو

 بأ قواهل الرشطة بقسم مسره أ بو أ محد طه /العريف أ قوال تراجع) للتكرار

 محمود /الرشطة مندوب أ قوال ،49/55 بصفحة و ، 48/54 صفحة ابلتحقيقات

 الس يد محمود مصطفى /النقيب وأ قوال ،51/57 ابلصفحة ىالشافع محمود محمد

 صفحة ابلتحقيقات أ قواهل ىف ال قرص رشطة بقسم التحقيقات قسم رئيس موىس

 أ قواهل ىف ال قرص رشطة قسم مأ مور العزيز عبد عالء /العميد وأ قوال ،39/45



 محمود محمد منترص /املسعف أ قوال و ، (41/47) صفحة ابلتحقيقات

 . (13/19 صفحة من بداية ابلتحقيقات

 املرافقة والقوة ال ول املهتم جيد مل ال ول السينايور فشل أ ن بعد :الثاىن السيناريو

عياء شعر) عليه اجملىن بأ ن ال دعاء ا ل هل  عىل عليه مغش يا   سقط)و ،(شديد اب 

 أ قواهلم ىف السيناريو هذا ورددوا ،(القلب ىف مرض من يعاىن) أ نه بزمع (ال رض

 :التاىل النحو عىل وذكل ، 2015 نومفرب 25 يوم من بداية بةابلنيا

 صفحة النيابة بتحقيقات أ قواهل ىف هاىن مسري /الضابط ال ول املهتم فذكر

(20/26): 

 للقسم؟ العودة عقب ش بيب طلعت للمدعو حدث اذلى وما :س)

 وحال اخملدرة لل قراص ضبطه بواقعة حمرض بتسطري مقت ما بعد هو :ج

عياء شعر القسم نوبتجة ىلا   ا صطحابه  ال سعاف، بعربة ال تصال ومت شديد، اب 

بالغنا ومت ال قرص، مستشفى ا ىل نقهل ومت ال سعاف، س يارة وحرضت  ىف ا 

 احلياة فارق أ نه املستشفى

 الرش يدى؟ ش بيب لطلعت الشديد الاعياء حاةل سبب وما :س

 القلب عنده قالوا أ هليته ولكن سبهبا معرفش أ ان :ج

 الرش يدى ش بيب طلعت عىل ظهرت الىت املرضية ال عراض ىه وما :س

 أ نذاك؟



دخاهل حال عليه مغىش ال رض عىل وقع هو  :ج  (القسم نوبتجية ا 

 امللحق  أ حوال 5 رمق احملرض ىف حشاته محمد طه ابهر /الضابط الثاىن املهتم وذكر

دارى 7523 ابحملرض  الواحدة الساعة ىف حرره واذلى  2015 لس نة القسم ا 

 شعر القسم نوبتجية ا ىل ا صطحابه وحال ) 2015 نومفرب 25 يوم صباح النصفو 

عياء  مل أ نه هنا واملالحظة (الاسعاف بغرفة ابلتصال الفور عىل ومقنا شديد اب 

 .عليه مغش يا   سقط عليه اجملىن أ ن يذكر

 ال عياء حاةل ىه وما :س) (36/42) صفحة ابلتحقيقات بأ قواهل وذكر عاد لكنه

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت املدعو لها تعرض ىتال الشديد

 وحال حبوزته واخملدر ضبطه بواقعة حمرض وحترير القسم دليوان العودة عقب:ج

عياء حاةل هل حدثت ابلقسم النوبتجية ا ىل اصطحابه  مغش يا وسقط شديدة ا 

بالغنا ومت ادلوىل، ال قرص مستشفى ا ىل نقهل ومت ابلسعاف التصال ومت ،عليه  ا 

 بوفاته

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت عىل بدت الىت املرضية ال عراض ىه ماو  :س

حنا هو :ج  عليه مغش ياَ  سقط النوبتجية عىل مودينه واخدينه وا 

 ؟ الشديدة ال عياء حاةل حدوث سبب هو وما :س

 معرفش أ ان :ج

 أ نذاك؟ أ مراض مثة من يعاىن ش بيب طلعت املدعو اكن وهل :س



 (بضبطه مقنا عندما بذكل أ بلغوان تهأ هلي  ل نالقلب مرض من بيعاىن اكن هو :ج 

 

براهمي /الضابط الثالث املهتم وذكر  النيابة بتحقيقات أ قواهل ىف عامرة الشحات ا 

 لها تعرض الىت الشديد ال عياء حاةل ىه وما :س) (25،26/31،32)صفحة

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت املدعو

 ش بيب تطلع املهتم ضبط بواقعة حمرض وحترير القسم دليوان العودة عقب:ج

عياء حاةل هل حدثت ابلقسم النوبتجية ا ىل اصطحابه وحال  وسقط شديدة ا 

 ومت ادلوىل، ال قرص مستشفى ا ىل نقهل ومت ابلسعاف التصال ومت ،عليه مغش يا

بالغنا  بوفاته ا 

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت عىل بدت الىت املرضية ال عراض ىه وما :س

حنا هو :ج  عليه مغش ياَ  قطس النوبتجية عىل مودينه واخدينه وا 

 ش بيب طلعت للمدعو الشديدة ال عياء حاةل حدوث سبب هو وما :س

 الرش يدى؟

 معرفش أ ان :ج

 أ نذاك؟ أ مراض مثة من يعاىن ش بيب طلعت املدعو اكن وهل :س

 القلب مرض من بيعاىن اكن هو :ج 

 ذكل؟ عىل وقفت وكيف :س



 (بضبطه مقنا ملا بذكل أ بلغوان أ هليته ل ن :ج

 النيابة بتحقيقات بأ قواهل ال بنودى أ محد محمد /الضابط الرابع املهتم وذكر

 املدعو لها تعرض الىت الشديد ال عياء حاةل ىه وما :س) (30/36)صفحة

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت

 ش بيب طلعت املهتم ضبط بواقعة حمرض لتحرير القسم دليوان العودة عقب:ج

 هل حدثت ابلقسم تجيةالنوب  ا ىل اصطحابه وحال خمدرة أ قراص لحرازه الرش يدى

عياء حاةل  ابلسعاف التصال ومت عليه مغش يا   وسقط شديد ا 

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت عىل بدت الىت املرضية ال عراض ىه وما :س

حنا عليه مغمى ال رض عىل سقط هو :ج  عشان النوبتجية وراحني واخدينه وا 

 حنجزه

 أ نذاك؟ أ مراض مثة من يعاىن ش بيب طلعت املدعو اكن هل :س

 القلب مرض من بيعاىن اكن هو:ج

 ذكل؟ عىل وقفت وكيف :س

 (بضبطه مقنا ملا بذكل أ بلغوان أ هليته ل ن :ج

 أ ن فيه أ ثبت اذلى لتقريره الرشعى الطب تقدمي بعد السيناريو هذا فشل وابلطبع

 أ ى من يعاىن ل عليه اجملىن) أ ن فيه أ ثبت كام ابلقلب، مرض من يعاىن ل املهتم

 ميني الرضية ال صابة بسبب اكنت عليه اجملىن وفاة بأ ن أ ثبته ماو  ابلقلب، أ مراض



 الفقرتني بني ما خلع من أ حدثه وما مس 11 ×6 بأ بعاد اذلى الكرم وهو الرقبة

 وتكدمات الشوىك واحلبل املس تطيل ابلنخاع ونزيف والثانية، ال وىل العنقيتني

 لكون والوفاة، فس يةوالتن  ادلموية ادلورة ىف حاد هبوط من ذكل صاحب وما هبام

 ومن احلياة، عن ومس ئوةل جدا   هممة حيوية مراكز عىل حيتوى املس تطيل النخاع

 معلية عىل مبارشة تؤثر املنطقة هبذه ا صابة وأ ى التنفس مركز ىه املراكز هذه أ مه

 املذكورة عليه اجملىن ا صابة فا ن وعليه للحياة، مبارشا   هتديدا   يعترب مما التنفس

 ا صاابت وىه الشوىك والنخاع املخ، وجزع املس تطيل، ابلنخاع ا صاابت أ حدثت

 الرشعى الطبيب وأ قوال الرشعى الطب تقرير راجع)(الوفاة ا ىل تؤدى مجموعها ىف

 .(124/131 صفحة ابلتحقيقات

 ميني عىل راض صلب جبسم بشدة الرضب نتيجة حدثت ال صابة) أ يضا به وجاء

 وكذا والثانية، ال وىل العنقيتني الفقرتني بني املشاهد اخللع هذا أ حدث مما الرقبة

 الطب تقرير راجع) (املس تطيل والنخاع الشوىك ابحلبل ال صاابت بقية أ حدث

 (123/130 صفحة ابلتحقيقات الرشعى الطبيب وأ قوال الرشعى

  3يوم من بداية السمل عىل من عليه اجملىن سقوط رواية ظهور :الثالث السيناريو

 :تقريره الرشعى الطبيب فيه أ ودع اذلى ليوما وهو   2015ديسمرب

 الثاىن السيناريو نسف 2015 ديسمرب 3 يوم لتقريره الرشعى الطبيب تقدمي

ستنادا   العقاب من املهتمني ا فالت فرصة أ حضت حيث وأ فشهل  السيناريو لهذا ا 



 3 يوم مساء النيابة ىف بأ قواهلم الثالث للسيناريو املهتمون فلجأ   مس تحيةل،

 (السمل فوق من سقط عليه اجملىن بأ ن ال دعاء) وهو 2016 ديسمرب

  2015 ديسمرب 3 يوم ابلنيابة أ قواهل غري هاىن مسري /الضابط ال ول فاملهتم

 أ مامنا؟ مثوكل ظروف وما حدث اذلى ما :س) وذكر (145/152) صفحة

حنا حصل الىل :ج  املباحث بيه وطلعنا ش بيب طلعت ابملدعو القسم دخلنا ا 

 النوبتجية جحز أ نزهل عشان طلعت أ ان احملرض كتبنا ما وبعد احملرض لنعم عشان

حنا  عىل وقع وهو لكها السمل درجات وايخد بيوقع بيه فوجئت السمل عىل انزلني وا 

 ونزنهل نش يهل عشان القسم ىف املوجودين ال فراد عىل انديت كدا وبعد وشه،

 ..الاسعاف طلبنا كدا وبعد النوبتجيه

 أ نذاك؟ تكبرفق  اكن من :س

 رشطة وأ فراد طه ابهر واملالزم ال بنودى، محمد /املالزم معااي اكن أ ان :ج

 (أ سامهئم معرفش

 عليه اجملىن بأ ن اجلناه اختلقه اذلى للسيناريو ذكر أ ول ىه ال جابة هذه واكنت

 ابجملىن حيدثوا مل بأ هنم وال دعاء العقاب من ال فالت حملاوةل السمل عىل من سقط

 لوفاته أ دت الىت تال صااب عليه

 عن أ يضا تراجع طه ابهر /الضابط الثاىن املهتم رجلني ملوش الكدب ول ن

 هو )فهيا بيقول اكن الىل  2015نومرب  25يوم النيابة بتحقيقات ذكرها الىت أ قواهل

حنا  تقرير ورود فبعد (عليه مغش ياَ  سقط النوبتجية عىل مودينه واخدينه وا 



 ال قوال هذه عن تراجع  2015 ديسمرب 3 يوم تهبنتيج  ومواهجته الرشعى الطب

 عشان مسري طلع احملرض حترير خلصنا ما وبعد  ..)(143/150)بصفحة وذكر

 وحدة طرقة ىف عاىل صوت ومسعنا النوبتجية ويزنلوا ش بيب طلعت ايخد

 نشوف عشان ال وضه بره ال بنودى ومحمد أ ان خرجت ذكل أ ثر وعىل املباحث

يه فيه  النوبتجية بيه وبيزنلوا طلعت بيس ندوا بيه مسري ومعامه العساكر لقيت ا 

 وبعد السابقة أ قواهل عن طه ابهر تراجع فهكذا (..يفوقوه بيحاولوا اكنوا كدا وبعد

 مرة أ ول أ قواهل طبقا) النوبتجية يزنلوه عليه اجملىن واخدين الىل مضن من اكن أ ن

 ومل الواقعة عن بعيدين دىال بنو  ومحمد هو أ صبح ،(2015 نومفرب 25 يوم ابلنيابة

 للمجىن مرافق اكن اذلى الوحيد الضابط وأ ن عليه، اجملىن سقوط طريقة يشاهدوا

 (2015 ديسمرب 3 يوم الثانية املرة ىف ابلنيابة أ قواهل) هاىن مسري الضابط هو عليه

 لساهنم عىل الواقعة ضباط ذكروها الىت الثالثة السيناريوهات جاءت هكذا

 للجرامئ فاناكرمه وهبتاهنم، كذهبم لتفضح ومتناقضة مهتافته تحقيقاتال  ىف بأ قواهلم

 التنصل هو منه القصد ل ن القومي للس ند ويفتقد عليه، يعول ل ارتكبوها الىت

 وازع دون عليه اجملىن روح وأ ذهقوا النكراء، جرميهتم قارفوا أ ن بعد املس ئولية من

  .مضري من

براهمي/ الضابط الثالث املهتم دور :نيا  اث  عامرة الشحات ا 

 ضباط وذكر عليه، اجملىن عىل القبض مأ مورية ىف الثالث املهتم شارك (أ  )

 عليه اجملىن بتفتيش قيامه ىف ينحرص اكن الثالث املهتم دور أ ن وأ فرادها املأ مورية



 أ ن بعد وذكل ،(جنهيات وعرشة مائتني) جنيه 210 قدره ماىل مبلغ معه ووجد

 بعد عليه القبض من ال بنودى محمد /والضابط طه، هراب /الضابط من الك متكن

 .مهنم والفرار للهرب حماولته

 قيامه وهو الثالث للمهتم أ خر دور عن تكشف وأ دلهتا القضية أ وراق أ ن ا ل

 مما ذلكل مربر دون عليه القبض حال والسب ابلرضب عليه اجملىن عىل ابلتعدى

 تسبب ما وهو عنه، بعيدا   ودفعه الضابط ورضب ال عتداء لرد عليه اجملىن دفع

عتداء ىف  :للقسم اقتياده مت حىت عليه اجملىن عىل القوة أ فراد لك ا 

 كنت أ ان) 111/118 صفحة ابلتحقيقات الوهاب عبد أ محد محمد /احملاىم فشهد

 محمد نرص مصطفى امسه القهوة عىل زميل واحد مع وقعدت املكتب من جاى

 الناس ىف يفتشوا وبدأ و القهوة عند وقفت رشطة عربيات 3 جات .....احملاىم

 جنب عىل واحد مع واقف اكن طلعت املرحوم وساعهتا بطايقهم عن ويسأ لوا

 هات "املتناكة ابن اي خد "وقاهل بأ مه وش مته عليه نده الضباط من وواحد

براهمي ده والضابط ...بأ ىم بش متىن ليه قاهل وطلعت بطاقتك،  طلعت وملا ،عامرة ا 

 ورضبوه والامناء والافراد الضباط عليه اتلموا معامه كبشمري  عشان عافر

 (والاقالم ابلبواىن

 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمررحمرض أ كد كام

 لكهم أ يوه)عرش احلادى السطر   132/133صفحة النيابة ىف بأ قواهل ابل قرص

براهمي الثالث املهتم مهنم وابلطبع القوة، أ فراد لك قاصدا (عليه ابلتعدى قاموا  ا 



 134/141 صفحة ابلتحقيقات ال قوال ذات التحرايت حمرض حمرر كرر مث عامرة،

 بديوان حتديدا   عليه اجملىن عىل ابلتعدى القامئ ومن :س )هبا الرابع السؤال

 القسم؟

 (القسم دليوان واصطحابه ابلضبط القامئة القوة أ فراد مجيع :ج

 (103/110)صفحة ابلتحقيقات حسن أ يوب سعد محمد /الشاهد ذكر كام

 الضباط من حفد حاجة أ ى معاه وملقيوش كويس متابعهم كنت وأ ان فتشوه...)

 الضابط خفرج العربية خيش عاوز ومكنش معامه عافر فهو العربية دخلوه قال

 وراح احترج وطلعت ابيده مرتني الميني الناحية من ودنه وراء ابيده ابلقمل رضبه

حنا وبعدها العربية عىل الضابط ذق يه نشوف اتلمينا القهوة عىل الىل والناس ا   ا 

 (حصل الىل

 (173/1) صفحة ابلتحقيقات (القهوىج) قامس مصطفى قامس /الشاهد وذكر

 القسم من وأ فراد عساكر ومعامه لكهم ملىك لبسني رشطة ضباط ىف اكن)

 حوالني اتلمت الناس قيتل   ...القهوة فيه الىل لكه الشارع عىل محةل واكنت

يه ىف أ عرف عشان علهيم رحت وملا الرشطة وعربية طلعت  فيه ا ن قالوا الناس ا 

 الضابط ا ن بتقول الناس مسعت وأ ان الضباط، وأ حد طلعت بني حصلت مشادة

 اتلمت الضباط كدا وعشان الرضبة ردهل طلعت وراح قفاه عىل طلعت رضب

 (البوكس يطلع عايز مش طلعت واكن البوكس عىل اتخدوا عايزة واكنت عليه



 ابلتحقيقات (موابيالت حمل صاحب) احلكمي عبد احلفيظ عبد أ محد /وشهد

 الضباط من حد لقيت لكن معاه حاجة وملقيوش فتشوه ..)(176/4)صفحة

 من واحد قام وساعهتا البوكس يركب مرضيش وطلعت البوكس اركب بيقولوا

 وذقه الضابط رضب طلعت لكن قفاع عىل طلعت برضب املوجودين الضباط

  (..البوكس عىل

 الرشطة أ فراد من أ اي بني تعدى مثة حدث هل :س )ذكر 178/6 وبصفحة

 ذاك؟ أ ن ش بيب طلعت واملدعو

 أ يوه :ج

 التعدى؟ ذكل طبيعة وما:س

 رضب موىس امسه الىل الرشطة أ مني مع طلعت بيفتش اكن الىل الضابط هو:ج

 قفاه عىل طلعت

 ش بيب؟ طلعت للمدعو اذلكر سالف ااكله رضبة ومك :س

 مرات أ ربع حواىل رضبه هو :ج

 حتديدا ؟ الرضابت تكل اس تقرت وأ ين :س

 والرضبة صدره، ىف ورضبتني قفاه، عىل ورا من رقبته  عىل رضبه رضبوا هو :ج

 الشامل كتفه ىف تقريبا   الرابعة

 أ نذاك؟  حتديد حدث اذلى وما :س)ذكر (7 /179) وبصفحة



 رضبوا الىل الوقت ىف الضابط عىل تعدى قام ش بيب طلعت لقيت أ ان :ج

 أ نذاك؟ اذلكر سالف عىل ابلتعدى ش بيب طلعت املدعو قيام كيفية وما :س

يديه الضابط رضب طلعت هو :ج  ىف اختبط الضابط صدر عىل التنني اب 

 (ذقه طلعت ملا البوكس

براهمي /ثالثال  املهتم عىل الشاهد تعرف (148/155) صفحة النيابة وبتحقيقات  ا 

 القبض وقت عليه اجملىن عىل تعدى اذلى هو أ نه وذكر النيابة، عرض ىف عامرة

 عىل ابلتعدى قام اذلى الضابط عىل التعرف تس تطيع هل :س)وذكر عليه،

 العوامية؟ مبنطقة عليه اجملىن

 أ عرفه شفت لو أ يوه :ج

 /أ   م بنودى،ال   محمد /أ   م من لك عىل ابلنداء مقنا حيث )النيابة من ملحوظة

براهمي والنقيب هاىن، مسري /أ   م طه، ابهر  أ وهلم اكن حبيث ابيقافهم ومقنا عامرة، ا 

براهمي النقيب واثلهثم طه، ابهر /أ   م واثنهيم ال بنودى، محمد /أ   م  عامرة، ا 

براهمي النقيب ا ىل أ شار املاثل عىل وبعرضهم هاىن، مسري /أ   م ورابعهم  عامرة ا 

 ((امللحوظ متت)

 الثالث املهتم عىل احلكمي عبد احلفيظ عبد أ محد الشاهد تعرف أ ن دبع (ب)

 ضبطه، وقت عليه اجملىن عىل ابلتعدى قام من هو بأ نه شهادته عىل والتأ كيد

بعاد املهتمني مجليع ملحة حاجة هناك أ صبح  ال حداث ابىق عن الثالث املهتم ل 

 ظرف هناك يكون ل حىت  القسم داخل عليه اجملىن عىل التعدى وقائع وخاصة



 عىل ردا   القسم داخل عليه اجملىن عىل الثالث املهتم تعدى ا رصار بس بق مشدد

 مجيع ا فالت لتسهيل مهنم حماوةل ىف الضبط، وقت بيهنام جرت الىت املشاجرة

 السمل عىل سقوطه بسبب عليه اجملىن وفاة سيناريو ومترير العقاب من املهتمني

 بأ ن  والقسم الواقعة وأ فراد ضابط شهد أ ن دبع ذلكل عليه التعدى بسبب وليس

نزال حىت الواقعة حمرض حترير حال ابلقسم وظل املأ مورية مع عاد الثالث املهتم  ا 

 الضباط هؤلء لك عاد ال سعاف، وس يارة املأ مور وحضور ابلنوبتجية عليه اجملىن

 مع عاد الثالث املهتم أ ن وذكروا أ قواهلم، عن وعدلوا املأ مور، ومهنم وال فراد،

 وصعوده للقسم، عليه اجملىن ا دخال مت أ ن بعد القسم ترك ولكنه للقسم، املأ مورية

نزاهل وقت ول احملرض، حترير وقت متواجدا يكن ومل املباحث، لوحدة  عليه اجملىن ا 

 ىف الرتاجع هذا وابلطبع الاسعاف، وعربة املأ مور وصول وقت ول للنوبتجية،

 :بأ مرين يس تطدم ال قوال

ذا :ال ول رال م براهمي بوجود شهد من اكن ا   املأ مورية عودة منذ ابلقسم عامرة ا 

 أ نه بزمع أ قواهلم عن وتراجعوا شاهدين أ و شاهد هو املسعف وصول وحىت

 بوجوده يشهد عندما ولكن الرتاجع هذا قبول السهل من اكن (وجوده هلم ُخِيلَ )

 /ال مني وكذكل ،(12) وعددمه الواقعة وأ فراد ضباط من معه اكن من لك

 اخلارج من القسم بوابة تأ مني خبدمة اخملتص املنعم عبد محمد حشات

 صفحة التنفيذ بلواكمني يعقوب راىض ايرس /وال مني ،(74/81)صفحة

 التسجيل بلواكمني شعيب طالب أ بو الس يد صربى /وال مني ،(58/62)

 صفحة عىل أ محد محمد /املباحث بوحدة رشطة ورقيب ،(60/67)صفحة اجلناىئ



 ،(69/76)صفحة املباحث بلواكمني مصطفى بالل حسني /وال مني ،(64/71)

 ،(72/79) صفحة املباحث بلواكمني رشوان احلسن أ بو هارون أ محد /وال مني

 جمدى محمد /والنقيب ،(12/45) صفحة (ابلنوبتجية) أ محد عيد طه /والعريف

 مأ مور العزيز عبد عالء /العميد ،(44/50) صفحة القسم نوبتجية ضابط الس يد

براهمي هؤلء لك رأ ى فكيف ،(41/47) صفحة القسم  أ خر املأ مور حىت عامرة ا 

 وحتولوا !!!!!ال قوال؟؟؟ هذه عن واحد وقت ىف تراجعوا مث للقسم حرض من

رادته مبحض خصيصا للنيابة ذهب مهنم العديد أ ن دلرجة للنقيض النقيض من  ا 

براهمي بشأ ن أ قواهل عن ليرتاجع مهنا طلب ودون  ميكن ل واملنطق فالعقل عامرة، ا 

ذا ا ل التصور هبذا يقبل أ ن  عن الرتاجع عىل أ جربهتم رسية تعلاميت هناك اكنت ا 

 .(هلم ُخِيلَ ) بأ نه وال دعاء أ قواهلم

براهمي /الثالث املهتم أ قوال أ ن :الثاىن ال مر  يوم النيابة حتقيقات ىف نفسه عامرة ا 

 ظل أ نه فهيا ذكر حيث أ قواهلم عن لشهودا تراجع تكذب 2015 نومفرب 25

 ابملضبوطات، عليه اجملىن مواهجة شاهد وأ نه الضبط، حمرض حترير وقت ابلقسم

 للنوبتجيه عليه اجملىن أ نزلوا اذلين الضباط مضن واكن

 من الرش يدى ش بيب طلعت املدعو قصد هو وما :س) (25/31) صفحة 

 املضبوطات؟ تكل ا حراز

 الاجتار قصده هو :ج

 ذكل؟ عىل وقفت وكيف :س



قرار من :ج  الضبط حمرض ىف بذكل لنا املهتم ا 

..................................................... 

 أ نذاك؟ ش بيب طلعت عىل ظهرت الىت املرضية ال عراض ىه وما :س

حنا هو  :ج  عليه مغش يا سقط النوبتجية عىل مودينه واخدينه وا 

ختاذه مت اذلى ال جراء هو وما :س  أ نذاك؟ ا 

 ملستشفى نقهل ومت الاسعاف س يارة وحرضت ال سعاف بعربة ابل تصال مقنا :ج

 (ادلوىل ال قرص

قرار )نفسه الثالث املهتم لسان عىل وردت الىت ال جاابت وهذه حنا لنا، املهتم ا   وا 

 يدع ل مبا توحض (ال سعاف بعرفة ابلتصال مقنا النوبتجية، عىل مودينه واخدينه

براهمي الثالث املهتم بأ ن لشكل  جمال  اجملىن عىل القبض مأ مورية مع اكن عامرة ا 

 ابملضبوطات، املهتم واهجوا من مضن واكن القسم، ا ىل املأ مورية مع وعاد عليه،

 وهو ابل سعاف، اتصلوا من ومضن للنوبتجية، املباحث من اصطحبوه من ومضن

ضافة املوقرة الهيئة ملطالبة ويدفعنا مجيعه، به نمتسك ما  املشدد الظرف اب 

 الثالث املهتم دلى تودل اذلى ال رصار س بق بشأ ن 236/2 ابملادة عليه املنصوص

رادهتم تالقت حيث املأ مورية أ فراد وابىق  فور عليه اجملىن من الانتقام عىل مجيعا ا 

براهمي الضابط عىل وتعديه جترأ ه بسبب القسم عودهتم  عليه القبض وقت عامرة ا 

 عليه ابلتعدى قاموا عليه اجملىن مع للقسم عادوا فعندما ابلشارع، املارة يعمج  أ مام



 أ نه كذاب   ابل دعاء ال مر هذا نفى املهتم حاول وقد .روحه أ زهقت حىت ورضبه

 تراجعوا اذلين الشهود ذكل ىف ساعده وقد املأ مورية، وصول بعد القسم من حترك

 نومفرب 25 يوم ابلنيابة بأ قواهل سهنف  عن املهتم شهادة تناهض والىت شهادهتم عن

 .بيانه السالف النحو عىل  2015

 

 حشات، محمد ابهر /الضابط الثاىن املهتم دور :اثلثا  

 ال بنودى، محمد أ محد محمد /الضابط الرابع واملهتم

 الراىض، عبد يوسف موىس /الرشطة ورقيب

 املهتمني وابىق 

لقاء املأ مورية مرافقة ىف متثل امدوره أ ن والرابع الثاىن املهتمني من لك ذكر  وا 

 لتحرير للقسم به العوده مث والفرار، الهرب حماولته حال عليه اجملىن عىل القبض

 احملرض،

 موىس /وللرقيب هلم، أ خرى أ دوار عن تكشف وأ دلهتا القضية وقائع ولكن

  .املهتمني وابىق الراىض، عبد يوسف

 النيابة بتحقيات أ قواهل ىف اىماحمل الوهاب عبد أ محد محمد /الشاهد ذكر فقد

 ال بنودى؟ محمد الضابط دور هو وما :س) (119/120) صفحة



 الضباط ابىق مع طلعت املرحوم ىف بيرضب برده اكن ال بنودى محمد الضابط :ج

 (عليه التعدى ىف وشارك

 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمررحمرض وذكر

 املهتم ا صطحاب حماوةل وعند ...) (130/137) صفحة النيابة ىف اهلبأ قو  ابل قرص

 س باب ا ىل تطورت طه ابهر املالزم وبني بينه مشادة حدثت الرشطة لس يارة

دخاهل عليه الس يطرة من متكنوا املرافقة والقوة  الضباط أ ن ا ل بيهنام  س يارة وا 

 .الرشطة

 (عليه ابلتعدى واقام لكهم أ يوه)عرش احلادى السطر  (132/133)صفحة 

 تعدى مثة حدث وهل :س) ذكر (133/140) وبصفحة القوة، أ فراد لك قاصدا

 من عليه واجملىن الرشطة أ فراد رفقة الرشطة لقسم توهجها أ ثناء الرشطة بس يارة

 عليه؟ اجملىن عىل الرشطة قوة أ فراد قبل

 (أ يوه:ج

 سالف برض  اذلى ومن :س) هبا والرابع الثالث السؤالني 134/141 بصفحة

 ال قرص؟ رشطة قسم ديوان ا ىل الوصول عقب اذلكر

 عىل التعدى حماول   وصياح هياج حاةل ىف املهتم اكن للقسم وصوهلم مبجرد :ج

صابة ا حداث حماول   وكذا القوة  أ ن ا ىل معاه القوة لس تخدام دعامه مما بنفسه ا 

فاقته ولواوحا التعدى نتيجة عليه مغش يا   سقط وهناك املباحث وحدة ا ىل وصل  ا 

 جدوى دون



 القسم؟ بديوان حتديدا   عليه اجملىن عىل ابلتعدى القامئ ومن :س

 (القسم دليوان واصطحابه ابلضبط القامئة القوة أ فراد مجيع :ج

 الصفحة ىف الرمحن عبد محمد أ محد محمد أ محد /اجملند العارش املهتم ذكرو 

 داخل نزلنا القسم اوصلن وملا ....)17السطر النيابة حتقيقات من 137/144

 مهنم هام الىل وال فراد وشه عىل بيده برضبه هاىن مسري /املالزم وقام البوابة

 النيابة بتحقيقات أ قواهل ىف أ خرى مرة وذكر ،(ال سامء ابىق ومعرفش موىس

 بذكل قام اذلى حتديدا   ومن :س) عرش اخلامس ابلسطر  139/146 صفحة

 أ نذاك؟ عليه اجملىن عىل التعدى

 الميني الناحية من رضبه رقبته عىل رضبتني رضبه هاىن مسري املالزم شفت أ ان :ج

 ىف طلعت بيرضب موىس امسه الىل اجملند وشفت ،الشامل الناحية من ورضبه

 .(مهنم موىس غري معرفش وأ ان بيرضبوه اجملندين وابىق ورا من ظهره

 

 ....ال جالء املستشارين السادة ... الرئيس س يدى

دراك مقرتن عام قانوىن بواجب ال خالل وه اخلطأ   ا ن  فهو الواجب هبذا اخملل اب 

 قانوىن بواجب ال خالل هو :فاملادى ومعنوى، مادى هام عنرصين بتوافر مرهون

 العامة املبادىء من تس متد الىت تكل أ و الترشيعية النصوص تفرضه مما سواء

 اخلطأ   يكون دوق العادى، الرجل مبسكل الواجبات هذه مدى ويتحدد للقانون،

 ىف سلبيا   أ و ا جيابيا   يسريا ، أ و جس امي   اخلطأ   يكون وقد ا هامل ، يكون قد كام معداي



متناع، صورة  أ ن ا شرتاط ىف يمتثل فهو للخطأ   املعنوى أ و النفىس العنرص أ ما ا 

ليه ينسب من يكون  حيث دعواان ىف احلطأ   ركن معه يتوافر ما وهو  ممزيا اخلطأ   ا 

 عن مس ئولهيم تؤكد بيانه السالف النحو عىل املهتمون اقرتفها الىت ال فعال لك أ ن

 اجلرامئ تشلك مرشوعة غري أ فعال لكوهنا عليه، اجملىن حبق مهنم وقع اذلى اخلطأ  

 يطالب والىت العقوابت، قانون من 236/2و ، 129، 126ابملواد علهيا املنصوص

ضافهتا املوقرة الهيئة تتفضل أ ن املدىن ابحلق املدعني  جرامئ ومجيعها ال حاةل، ل مر اب 

 املادة لنص استنادا ال حاةل بأ مر املوصفة اجلرمية ومع البعض ببعضها مرتبطه

رتباطا   عقوابت 236/1  املدىن ابحلق املدعني يطالب ذلكل التجزئة، يقبل ل ا 

 بشأ ن عقوابت  32واملادة التبعية، العقوابت بشأ ن  25، 24املواد تطبيق أ يضا

 محلهل عليه اجملىن تعذيب جرامئ املهتمون قارف فقد ل شدمه، املقررة ةابلعقوب احلمك

 وظيفهتم، عىل اعامتدا معه القسوة واس تعملوا يرتكهبا، مل جبرمية ال عرتاف عىل

 س بق مع ابلرضب عليه معوميني،وتعدوا موظفني كوهنم حال ببدنه أ لما وأ حدثوا

 :التاىل لتفصيلا عىل وذكل موته، ا ىل أ فىض مما ذكل عىل ال رصار

 من ومرافقيه ال ول املهتم حبق التعذيب جرمية أ راكن توافر عن

 الواقعة ضباط

 املرصي العقوابت قانون من الثاين الكتاب من السادس الباب من (126) املادة

 بنفسه ذكل فعل أ و مهتم بتعذيب أ مر معويم مس تخدم أ و موظف لك" :بقولها



 عرش ا ىل ثالث من السجن أ و الشاقة ابل شغال يعاقب الاعرتاف عىل محلهل

ذا س نوات،  ."معدا   للقتل املقررة ابلعقوبة حيمك عليه اجملين مات وا 

 

ذن – جترم املادة فهذه   رجال أ حد من الواقع التعذيب أ و العنف – ا 

 عىل ل كراهه املهتم عىل (العمويم املس تخدم أ و املوظف) العامة السلطة

 بطريق املهتم يكره اجلرمية هذه ىف فاجلاين .معينة جرمية ابرتاكب الاعرتاف

دانته دليل تقدمي عىل التعذيب  .نفسه وعىل بنفسه ا 

 أ مام الباب غلق العقوابت قانون من (126) املادة نص من املرشع ابتغى وقد

 للمهتمني وحامية الاعرتاف، عىل محلهل املهتم تعذيب نفسه هل تسول موظف لك

 من ختلصا كذاب؛ ابلعرتاف ال دلء ا ىل يضطر قد ماملهت وأ ن س امي للعداةل وحتقيقا

 .()وقسوته التعذيب أ لم

 

 :امحلاية حمل احلق

 أ اي   خشص أ ي ا ىل العقوابت قانون من (126) املادة ىف اجلنائية امحلاية تتوجه ل

مناالقانوين، مركزه أ و صفته اكنت نسان حامية ا ىل تريم وا   أ و خاصة بصفة يمتتع ا 

 ال فراد من غريه دون امحلاية حمل هو وحده فاملهتم،"املهتم" ةصف وىه أ ل معينة

  .الصفة بتكل يمتتعون ل ممن

 

 :التعذيب جرمية أ راكن

 املادي، الركن :والثاين املفرتض، الركن :ال ول :أ راكن ثالثة عىل اجلرمية هذه تقوم

 ولال   املهتم حق ىف اجلرمية هذه أ راكن حتققت وقد .املعنوي الركن :والثالث

 :التاىل التفصيل عىل وذكل ،هل املرافقني القوة وضباط

 صفة توافر رضورة هو :ال ول :عنرصين عىل التعذيب جلرمية املفرتض الركن يقوم

ذ؛عليه اجملين ىف خاصة صفة توافر رضورة :والثاين ،اجلاين ىف خاصة  أ ن يتعني ا 



 لصفة مكتس با   ليهع  اجملين يكون وأ ن "عاما موظفا" اجلرمية هذه ىف اجلاين يكون

ذا "املهتم"  من 126 املادة نص ل عامل جمال فال الصفة هذه مهنام أ ي عن انتفى فا 

 ول العموميني، املوظفني سوى ختاطب ل املادة هذه ل ن العقوابت؛ قانون

نه وذلا للمهتمني، ا ل ابمحلاية تتوجه  اجلاين صفة حتديد مباكن ال مهية من فا 

 مكوانت عىل أ ثر من هلام ملا دقيقا حتديدا (املهتم) عليه واجملين ،(العام املوظف)

 .اجلرمية

حراز حبيازة مهتم فهو :عليه اجملىن صفة عن أ ما  فهيا ال جتار بقصد خمدرة مواد وا 

ستنادا دارى  7523الرقمي ضبطه حملرض ا   واحملرر  2015لس نة ال قرص قسم ا 

 املرافقة وقوته قيامه هفي زمع اذلى (الاول املهتم )هاىن مسري الضابط مبعرفة

حرازه حيازته حال ش بيب طلعت بضبط  عىل بناء الاجتار بقصد خمدة ملواد وا 

تصال  .الرسية مصادره أ حد من تليفوىن ا 

 

 126 املادة تعريف ىف عليه اجملىن /املهتم املرصية النقض حممكة عرفت وقد

ليه وجه من لك: "هو بقولها عقوابت  اكن ولو ة،معين جرمية ابرتاكب الهتام ا 

 ومجع ومرتكبهيا اجلرامئ عن البحث مبهمة القضايئ الضبط مأ موري قيام أ ثناء ذكل

 من  29، 21املادتني مقتىض عىل وادلعوى للتحقيق تلزم الىت الاس تدللت

 ىف ضلعا هل أ ن ش هبة حوهل حامت قد مادامت اجلنائية ال جراءات قانون

 من مانع ول .فهيا الاس تدللت جبمع املأ مورون أ ولئك يقوم الىت اجلرمية ارتاكب

ذا العقوابت قانون من  126املادة نص طائةل حتت أ حدمه وقوع  نفسه حدثته ما ا 

 "الاعرتاف عىل محلهل املهتم ذكل بتعذيب

 الطعن .1161 ص – 17 الس نة – ال حاكم مجموعة 28/11/1966 جلسة ق36 لس نة 1214 رمق الطعن )

 ( .495 ص ،46 الس نة ال حاكم مجموعة ،8/3/1995 جلسة ق63 لس نة 5732 رمق



 حىت اخلامس ومن رشطة، ضباط الرابع حىت ال ول مفن:اجلناه صفة عن أ ما

 العام املوظف صفة حيمل ومجيعهم القسم مبباحث رسى رشطة رقيب التاسع

 .املرصية الرشطة مرفق وهو عام مرفق ىف ويعمل

 عليه اجملىن وصفة اجلاىن صفة نبشأ   التعذيب جلرمية املفرتض الركن بذكل فيتحقق

 

 أ بداه ما ا ىل يلتفت مل التعذيب قضااي ا حدى ىف حكام النقض حممكة أ يدت وقد

 أ فعال من اقرتفوه ما أ ن عىل استنادا مس ئوليهتم ابنعدام دفوع من املهتمني بعض

 ا ن حيث ومن)بقولها ذكل عن وعربت رؤساهئم، ل وامر تنفيذا اكن التعذيب

 مس ئوليته انعدام بشأ ن الطاعن من املبدي لدلفع عرض يهف  املطعون احلمك

 قوهل ىف وأ طرحه رؤسائه ل وامر تنفيذا اكن أ فعال من اقرتفه ما أ ن ا ىل استنادا

 يس تلزهما الىت الرشوط اكنت وملا عقوابت 63 املادة نص ا ىل يستند ادلفع هذا"

 الصادرة ؤسائهر  أ وامر أ ن يعتقد أ ن تس تلزم املهتم أ فعال جترمي لعدم النص هذا

 يعتقد ما فعال ينفذ أ ن القوانني به أ مرت ما ينفذ وأ نه النفاذ واجبة هل

 املهتمني من الصادرة ال فعال بشاعة ضوء وعىل ذكل عىل فتأ سيسا مرشوعيته،

 تتوافر ل احلالت هذه من أ اي أ ن ومنطقا عقال الواحض من فيبدو عليه اجملين قبل

 أ ن حياول أ ن دون ارتكبه ما اقرتف أ نه ادلعوى عوقائ من البني وأ ن س امي للمهتم

 املهتم يس تفيد أ ن ميكن ل وابلتايل سالمته، عن يتحرى أ ن أ و مرشوعيته يثبت

 واكن ذكل اكن ملا ادلفع؛ هذا برفض احملمكة وتقيض املتقدم القانوين النص من

 بشخص حتيط الىت ىه املس ئولية تسقط الىت الرضورة حاةل أ ن املقرر من

 عىل النفس عىل جس مي خطر من غريه أ و نفسه وقاية رضورة اجلرمية ا ىل عهوتدف

 حاةل ىف ويشرتط حلوهل، ىف دخل ل رادته يكن ومل بغريه أ و به الوقوع وشك

 ىه املهتم ارتكهبا الىت اجلرمية تكون أ ن اجلنائية املس ئولية تسقط الىت الرضورة

 الصادر ال مر طاعة أ ن املقرر نم أ نه كام به، احلال اخلطر دلفع الوحيدة الوس يةل



ليه ذا عليه، يعاقب القانون أ ن هو يعمل فعل ابرتاكب رئيسه من ا   أ ورده ما اكن ا 

 من الطاعن دفاع عىل الرد منه يس تفاد املتقدم الس ياق عىل فيه املطعون احلمك

تيان رؤسائه أ وامر تنفيذ عىل مكرها اكن أ نه  القانون، يؤمثها الىت ال فعال وا 

 ينعاه ما فا ن ال وامر لتكل صدوعا الواقعة ابرتاكب دلفعه ا طراحه هب ويسوغ

 غري يكون اخلصوص هذا ىف التس بييب ىف القصور بقاةل احلمك عىل الطاعن

 (.سديد

 ص ،46 الس نة - النقض أ حاكم مجموعة ،1995 /3 /8 جلسة ق63 لس نة 5732 رمق الطعن)

488.) 

 ا ىل حال بأ ي متتد ل الرئيس اعةط أ ن املقرر من ":بأ ن النقض حممكة قضت كام

 رئيسه من هل الصادر ال مر يطيع أ ن مرءوس عىل ليس وأ نه اجلرامئ، ارتاكب

 ىف الطاعن يثريه ما فا ن مث ومن عليه، يعاقب القانون أ ن هو يعمل فعل ابرتاكب

 من يس تأ هل ل مما البطالن ظاهر قانونيا دفاعا يكون أ ن يعدو ل الشأ ن هذا

  20– الس نة – ال حاكم مجموعة  1960– جلسة ق 38لس نة  1913رمق الطعن")ردا   احملمكة

 (.24ص

 

 :ىه عنارص ثالثة عىل فيقوم التعذيب جلرمية املادي الركن عن أ ما

 :صورتني ىف يمتثل اذلى: ال جرايم السلوك •

 غريه (العام املوظف )اجلاين يأ مر وفهيا ابلتعذيب، ال مر صورة :ال وىل 

 الاعرتاف، عىل محلهل املهتم بتعذيب ال فراد من

 بنفسه العام املوظف يقوم وفهيا ابلفعل، التعذيب ممارسة صورة: الثانية

ذا ال جرايم السلوك ويقوم الاعرتاف، عىل محلهل املهتم بتعذيب  اقرتف ا 

  .السابقتني الصورتني من صورة ل ي اجلاين



 ابحلق املساس يف تعذيبال  جلرمية ال جرامية النتيجة وتمتثل :ال جرامية النتيجة-2

 .ال حوال حبسب احلياة ىف ابحلق املساس أ و اجلسم، سالمة ىف

 يكون أ ن ومؤداها :ال جرامية والنتيجة ال جرايم السلوك بني الس ببية رابطة-3

 املعاقب النتيجة حدوث ا ىل أ دى اذلى هو اجلاين اقرتفه اذلى ال جرايم السلوك

 .عقوابت 126 املادة ىف علهيا

 عنارص تبيان من بيانه السالف النحو عىل املهتمني حبق املادى الركن ويتحقق

 للقسم اصطحابه وأ ثناء ضبطه أ ثناء عليه اجملىن عىل ابلتعدى ال جراىم سلوكهم

 .بيانه السالف النحو عىل املباحث لوحدة دخوهل حىت

 جسم بسالمة املساس ىف املمتثةل ال جرامية النتيجة السلوك هذا من يتحقق كام

 روحه، أ زهقت حىت عليه اجملىن

 القبض مت فقد النتيجة وهذه السلوك هذا بني الس ببية عالقة توافر عن فضال

 أ ى من يعاىن يكن ومل قدميه عىل يسري واكن جيدة بصحة وهو املهتم عىل

 أ وحض أ ن بعد هامدة جثة القسم من خرج ونصف ساعات ثالثة وبعد أ مراض

 .حبياته أ ودت الىت الاصاابت الرشعى الطب تقرير

 قد ال عرتاف عىل محلهل املهتم تعذيب "بأ ن الزقازيق جناايت حممكة قضت وقد

 حماةل ل يقتحمها ومن وموصدة مغلقة دونه وال بواب وجمرم مؤمث أ نه واحضا ابت

 هو وما للتساؤل، ابلتبعية جير اذلى ال مر والعقاب؛ التجرمي طائةل حتت واقع

 ىف التعذيب بأ ن احملمكة وجتيب تعريفه، عن قانونال سكت وقد ابلتعذيب املراد

عتداء عن عبارة عقيدهتا يذائه أ و املهتم عىل ا   املعىن وهبذا معنواي، أ و ماداي هل ا 

كراه، أ و العنف صور من صورة التعذيب فا ن  للرضب يتسع املادي والتعذيب ال 

 من أ و عامالط من واحلرمان للهوان والتعريض واحلبس ابل غالل والتقييد واجلرح

يذاء أ لوان سائر من ذكل شابه ما أ و النوم  معينة درجة يشرتط ول واحلرمان، ال 



ذلل ا ىل يتجه فهو املعنوي التعذيب أ ما البدنية التعذيبات ىف اجلسامة من  ا 

 مشار  1987 /3 /17جلسة الزقازيق جناايت حممكة.()الاعرتاف عىل محلها بقصد النفس

ليه  (.647 ص السابق، املرجع – جةهر  جمدي املستشار دلى ا 

 

 من معينة درجة البدنية التعذيبات ىف يشرتط ل:"بأ نه النقض حممكة قضت كام

 ظروف من تس تخلصه املوضع حملمكة مرتوك ذكل ىف وال مر اجلسامة،

 ".ادلعوى

 (.65ص – 689 رمق – 7 ص – القانونية القواعد مجموعة – 1948 /11 /22 جلسة ق الس نة 1178 رمق الطعن)

 

 بقصد مهتم تعذيب جرمية أ راكن لتوافر يشرتط مل القانون "بأ ن كذكل وقضت

 التعذيب يكون أ ن عقوابت  126املادة ىف علهيا املنصوص الاعرتاف عىل محهل

صابة ا ىل أ دى قد يثاق مفجرد عليه، اجملين ا   صوان ىف وتعليقه ظهره خلف يديه ا 

 ".ا صاابت هعن يتخلف مل ولو تعذيبا يعد ل سفل مدىل ورأ سه

 ص ،17 الس نة – ال حاكم مجموعة – 1966 /11 /28 جلسة ق36 لس نة 1314 رمق الطعن)

 ص – 10 الس نة – ال حاكم مجموعة – 1959 /6 /23 جلسة – ق29 لس نة 717 رمق الطعن ،1161

688.) 

 

 عالقة أ ن املقرر من اكن ملا "بأ نه النقض حممكة قضت الس ببية عالقة توافر وعن

 وترتبط اجلاين، اقرتفه اذلى ابلفعل تبدأ   مادية عالقة اجلنائية املواد ىف الس ببية

ذا لفعهل املأ لوفة النتاجئ من يتوقعه أ ن عليه جيب مبا املعنوية الناحية من  أ اته ما ا 

 ومىت بتقديرها، املوضوع قايض ينفرد موضوعية مسأ ةل العالقة وهذه معدا،

ثباات فهيا فصل  ذكل ىف قضاءه أ قام مادام عليه النقض حملمكة رقابة فال نفيا أ و ا 

ليه، انهتيى ما ا ىل تؤدي أ س باب عىل ذا ا   الطاعن حق ىف أ ثبت قد احلمك اكن وا 

 انهتت الىت النتيجة وبني ارتكهبا الىت التعذيب أ فعال بني الس ببية عالقة توافر



لهيا  مجموعة 198 /11 /13 0– جلسة ق 49لس نة  2460رمق الطعن")عليه اجملين وفاة وىه ال فعال ا 

 (.979 الس نة – النقض أ حاكم

 

 تقوم ول التعذيب، جرمية أ راكن من الثالث الركن فهو :املعنوى الركن عن أ ما

 العمدية اجلرامئ من التعذيب وجرمية بدونه، اجلنائية املس ئولية مث ومن اجلرمية؛

  الىت

 

 :صور ثالث فهيا املعنوي الركن يأ خذ

نرصاف ويقوم: العام اجلنايئ القصد1-  رادة اب   يف ابحلق املساس ا ىل اجلاين ا 

 .بذكل علمه مع عليه اجملين جسد سالمة

 رصاحة، العقوابت قانون من  126املادة عليه نصت :اخلاص اجلنايئ القصد2- 

 أ و خاص، بباعث مدفوعا   التعذيب جرمية ارتكب قد اجلاين يكون أ ن وهو

 ابرتاكب الاعرتاف عىل هتمامل محل ىه الغاية وهذه معينة، غاية حتقيق بقصد

 .معينة جرمية

ذا ذكل ويتحقق: املتعدي والقصد3-   وىه عليه، اجملين لوفاة التعذيب أ دى ا 

 النتيجة ا ن قيل وذلا حتقيقها، ا ىل يسعى ول اجلاين، يقصدها يكن مل نتيجة

 متعداي   القصد فأ صبح القصد، تعدت أ و جتاوزت قد احلاةل هذه ىف ال جرامية

 :الثالثة بعنارصه املعنوى الركن لواقعةاب حتقق وقد

نرصفت العام اجلناىئ القصد حتقق فقد رادة اب   عليه اجملىن جبسم املساس ا ىل اجلناة ا 

 المتكن بزمع عليه القبض وقت عليه اجملىن عىل للتعدى تربير أ ى هناك اكن فلو

 املأ ع اس مترار من ال وراق ىف هل س ند ل التربير هذا فا ن عليه، الس يطرة من

 اذلى النحو عىل املباحث بوحدة وجوده وحال للقسم اصطحابه حال عليه التعدى

 عبد خادل العميد كذكل به وشهد  أ محد، محمد أ محد /اجملند العارش املهتم به شهد

 .التحرايت حمرض حمرر امحليد



 حىت ال ول من وخاصة اجلناه دافع اكن حيث اخلاص اجلناىئ القصد حتقق كام

ك هو الرابع حرازه حبيازته ال عرتاف عىل عليه اجملىن راها   ال جتار بقصد خمدرة مواد وا 

رغامه فهيا  واهجوا بأ هنم ابلتحقيقات بأ قواهلم ذكره اذلى النحو عىل هبا ال قرار عىل وا 

 املاىل املبلغ بأ ن هلم أ قر كام ال جتار بقصد حبيازهتا هلم وأ قر ابملضبوطات عليه اجملىن

 .التجارة هذه حصيةل هو (جنيه 210) معه املضبوط

 مل نتيجة وىه عليه اجملىن وفاة ا ىل التعذيب أ دى حيث املتعدى القصد حتقق كام

 القصد جتاوزت ال جرامية النتيجة لكن حتقيقها ا ىل يسعوا ومل اجلناه يقصدها يكن

 عليه اجملىن لوفاة أ دت ل هنا متعداي   قصدا   وأ صبح

 

 علهيا املنصوص اجلرمية ىف املتطلب ايئاجلن القصد "بأ ن النقض حممكة قضت وقد

 العمويم املس تخدم أ و املوظف معد لكام يتحقق العقوابت قانون من  126ابملادة

 توافر واكن ذكل، عىل هل الباعث اكن أ اي الاعرتاف عىل محلهل مهتم تعذيب ا ىل

 رقابة عن تنأ ي والىت املوضوع، حملمكة التقديرية السلطة ىف يدخل مما القصد هذا

 "ادلعوى أ وراق من مس متدا سلامي اس تخالصها اكن مىت النقض حممكة

 لس نة 5732 رمق الطعن ،979 ص 31 الس نة ال حاكم، مجموعة 3/11/1980 جلسة ق49لس نة 2460رمق الطعن)

 /6 /11 جلسة ق،4 الس نة ،1009 رمق الطعن ،498 ص ،46الس نة ال حاكم، مجموعة 8/3/1995 جلسة ق63

 ( .385 ص ال ول، اجلزء النقض، حممكة قررهتا الىت القانونية القواعد مجموعة ىف ذاته لطعنا كذكل وانظر ،1934

 

 العقوابت قانون من 126 املادة من ال وىل الفقرة حمك ىف املهتم" بأ ن أ يضا وقضت

ليه وجه من لك هو  قيام أ ثناء ذكل اكن ولو معينة جرمية ابرتاكب الهتام ا 

 الاس تدللت ومجع ومرتكبهيا اجلرامئ عن البحث مبهمة القضايئ الضبط مأ موري

 ال جراءات قانون من 29 ،21 املادتني مقتىض عىل وادلعوى للتحقيق تلزم الىت

 يقوم الىت اجلرمية ارتاكب ىف ضلعا هل أ ن ش هبة حوهل حامت قد مادامت اجلنائية

 ائةلط حتت أ حدمه وقوع من مانع ول .فهيا الاس تدللت جبمع املأ مورون أ ولئك



ذا العقوابت قانون من 126 املادة نص  محلهل املهتم ذكل بتعذيب نفسه حدثته ما ا 

 الس نة ال حاكم، مجموعة 3/11/1980 جلسة ق49لس نة 2460رمق الطعن).(ذكل عىل هل الباعث اكن ما أ اي الاعرتاف عىل

 كذكل وانظر ،1934 /6 /11 جلسة ق،4 الس نة ،1009 رمق الطعن ،498 ص ،46الس نة ال حاكم، مجموعة 8/3/1995 جلسة ق63 لس نة 5732 رمق الطعن ،979 ص 31

 (.385 ص ال ول، اجلزء النقض، حممكة قررهتا الىت القانونية القواعد مجموعة ىف ذاته الطعن

 

 

 

 

 عليه اجملىن مع للقسوة املهتمني اس تعامل جرمية أ راكن توافر عن أ ما

 أ و عام موظف لك" أ ن عىل املرصى العقوابت قانون من 129 املادة تنص

 الناس مع القسوة اس تعمل معومية خبدمة ملكف خشص ولك معويم مس تخدم

 ابحلبس يعاقب بأ بداهنم أ لما أ حدث أ و برشفهم أ خل حبيث وظيفته عىل اعامتدا

 ."جنيه مائيت عىل تزيد ل بغرامة أ و س نة عىل تزيد ل مدة

 

 وكذكل العموميني وظفنيامل عىل فرض قد املرشع أ ن املادة هذه نص من ويتضح

 زهوا معهم القسوة يس تعملوا وأ ل الناس معامةل حيس نوا أ ن عامة خبدمة امللكفني

 .وظيفهتم بسلطان مهنم

 الصفة ىف يمتثل مفرتض ركن توافر رضورة القسوة اس تعامل جرمية قيام ويس تلزم

ذ ابجلاين؛ اخلاصة  وأ ن امة،ع خبدمة ملكفا أ و عاما موظفا اجلاين يكون أ ن يتعني ا 

 والنتيجة، السلوك الثالث بعنارصه اجلرمية لهذه املادي الركن اجلاين يقارف

 املادة ىف علهيا املنصوص القسوة اس تعامل جرمية اكنت وملا الس ببية، ورابطة

ذن فيلزم العمدية، اجلرامئ من اذلكر سالفة العقوابت قانون من 129  لقياهما ا 

 هذه ىف املعنوي الركن صورة هو القصد ذاه اجلاين، دلى اجلنايئ القصد توافر

 .اجلرمية



 خبدمة امللكف أ و العام املوظف صفة توافر به فيقصد :املفرتض الركن عن أ ما

 .اجلاىن ىف عامة

 خبدمة امللكف من كذكل تقع العام املوظف من القسوة اس تعامل جرمية تقع وكام

 عامة خبدمة امللكف "بقولها عامة خبدمة امللكف النقض حممكة عرفت وقد عامة،

 أ و املوظفني طائفة من يكن مل ولو اجملمتع لصاحل عامة خبدمة يقوم خشص لك هو

 ممن ابلعمل لكف قد الشخص هذا أ ن مادام العموميني املس تخدمني أ و املأ مورين

ذن فيشرتط التلكيف هذا ميكل  وهو قانوان، ميلكه ممن تلكيف هناك يكون أ ن ا 

ذا أ ما .العامة السلطة  ممن صادر بتلكيف أ و تلكيف بغري ابلعمل الشخص مقا ا 

 اذلى ابلقدر ا ل عامة خبدمة ملكفا الشخص يعترب فال ا صداره سلطة هل ليس

 "الفعيل املوظف نظرية به تسمح

 ،581ص ،114ق 18 الس نة – ال حاكم مجموعة – 1967 /4 /25 جلسة ق36 لس نة 2144رمق الطعن)

  .168ص 33ق 11 الس نة – ال حاكم مجموعة 1960 /2 /16 جلسة ق29 لس نة 1189 رمق والطعن

 (168ص – 33ق 11 الس نة – ال حاكم مجموعة – 1960 /2 /16 جلسة ق29 لس نة 1189 رمق الطعن

 

 هبم تس تعني اذلين الرسيون واملرشدون اجملندون، عامة خبدمة امللكفني أ مثةل ومن

 .ومرتكبهيا اجلرامئ عن للكشف الرشطة

 جلسة ق 45 لس نة 1249 رمق والطعن 152 ص 27 الس نة – ال حاكم مجموعة – 2/2/1976 جلسة ق45 ةلس ن 1601رمق الطعن)

 – ال حاكم مجموعة – 17/11/1958 جلسة ق28 لس نة 1166 رمق والطعن ،808 ص 29 الس نة– ال حاكم مجموعة – 3/12/1978

  .1040 ص ،14 الس نة ال حاكم عةمجمو  22/4/1963 جلسة ق32 لس نة 2772 رمق والطعن ،925 ص – التاسعة الس نة

ليه مشار – ال داري القضاء حممكة – ق1 لس نة 26رمق القضية (5)  تقع الىت العام املوظف جرامئ" عابدين أ محد محمد /ال س تاذ دلى ا 

 ءاجلز  القانونية، القواعد مجموعة ،13/3/1944 نقض كذكل وراجع 24،ص1991 طبعة اجلامعية، املطبوعات دار "عليه أ و منه

 القمح ابس تالم قيامه عند عامة خبدمة ملكفا الزراعي التسليف بنك ش ئون أ مني احملمكة به اعتربت وقد ،424ص 314 رمق السادس،

 وقد 168 ص ،11 الس نة ال حاكم مجموعة 16/2/1960 جلسة ق29 لس نة 1189 رمق الطعن كذكل وراجع احلكومة، حلساب ووزنه

 (.ابلختيار العضوية هذه اكنت لو حىت عامة خبدمة امللكفني قبيل من الاشرتايك الاحتاد عضو أ ن احملمكة فيه اعتربت



 التاسع حىت ال ول من املهتمني أ ن حيث املهتمني جبميع يتوافر الركن وهذ

 عامة خبدمة ملكفني عرش الثالث حىت العارش من واملهتمني معوميني، موظفني

 

 فعل) ا جرايم سلوك من يتكونف  القسوة اس تعامل جلرمية املادى الركن عن أ ما

جرامية ونتيجة ،(القسوة  السلوك بني س ببية ورابطة ال جرايم، للسلوك ك ثر ا 

  والنتيجة

 من 129 املادة لنص وفقا القسوة اس تعامل جلرمية ال جرايم السلوك ويتحقق

يذائه أ و عليه اجملين برشف ال خالل شأ نه من فعل بلك العقوابت قانون يالم ا   اب 

 ىف البصق املادة هذه حمك ىف فيدخل وعليه .خفيفا ال مل هذا يكن همام جسمه

لقاء أ و خشص وجه  من شئ انزتاع أ و توس يخه أ و مضايقته ا ىل يؤدي عليه شئ ا 

 أ و ذراعيه أ و رجليه من تقييده أ و مفه تمكمي أ و بعصابة عينيه ربط أ و بشدة يده

يذائه أ و جذبه يذاء ا   املكل عبد جندي /تشاراملس  راجع).جرحه أ و رضبه أ و خفيفا ا 

 (.143ص السابق، املرجع عابدين، أ محد محمد /الاس تاذ 181 ص الثاين، اجلزء اجلنائيةط املوسوعة"

 

 أ ن شأ نه من مادي فعل بلك يتحقق القسوة اس تعامل ركن" بأ ن كذكل وقضت

 حدوث الفعل عىل يرتتب مل ولو خفيفا ال مل يكن همام عليه اجملين ببدن أ ملا حيدث

 لس نة 1022 رمق الطعن )"اخلفيف ال يذاء يشمل كام الرضب ا ذن فيشمل ظاهرة تا صااب

 ق،22 لس نة 264 رمق الطعن ،183 ص ،61 رمق ،6 الس نة – ال حاكم مجموعة – 1954 /11 /16 جلسة ق24

 (.830 ص 311 رمق ،3 الس نة ال حاكم، مجموعة 1952 /4 /14 جلسة

 

ذا ا ل اجلرمية هذه تقوم فال الاجرامية النتيجة عن أ ما  ك ثر معينة نتيجة حتققت ا 

 بسالمة املساس ىه النتيجة وهذه ،(القسوة فعل)()ال جرايم السلوك ملزاوةل

 .اجلاين من عليه العدوان لوقوع كنتيجة برشفه ال خالل أ و عليه اجملين جسد

 السالمة عنارص من عنرص أ ي عىل ابلعتداء اجلسد بسالمة املساس ويكون



 أ و للخلل اجلسم وظائف يعرض أ ن شأ نه من فعل بلك ذكل ققويتح اجلسدية،

 ىف حبقه اس متتاعه قدرة من يقلل نفيس أ و بدين بأ مل عليه اجملين شعور ا ىل يؤدي

 .جسده سالمة

 املادة ىف علهيا املنصوص القسوة اس تعامل جرمية" :بأ ن النقض حممكة وقضت

 عىل املهتم من التعدي وقوع ابس تظهار أ راكهنا تتوافر العقوابت قانون من 129

 الىت ال صاابت ذكر ا ىل حاجة ما دون وظيفته سلطة عىل اعامتدا عليه اجملين

 مجموعة ،1954 /11 /16 جلسة ق24لس نة 1022رمق الطعن ) "التعدي لهذا عليه ابجملين حدثت

 (.183ص ،61 رمق ،6الس نة ال حاكم،

 اجلاين يقرتف أ ن لقسوةا اس تعامل جرمية لقيام يكفي فال الس ببية عالقة عن أ ما

 وأ ن (القسوة فعل) عقوابت 129 املادة ىف عليه املعاقب ال جرايم السلوك

 اجملين برشف ال خالل) ذاهتا املادة ىف علهيا املعاقب ال جرامية النتيجة حتدث

منا (جسده بسالمة املساس أ و عليه  بني الس ببية عالقة تتوافر أ ن ينبغي وا 

 حدوث ا ىل أ دى اذلى هو السلوك يكون أ ن مبعىن ونتيجته ال جرايم، السلوك

 .ال جرامية النتيجة

 الوارد النحو عىل املهتم مع القسوة اس تعملوا اذلين اجلناة حبق الركن هذا ويتحقق

 وحال القسم ا ىل الرشطة عربة ىف اقتيادة حال وكذكل الضبط، واقعة بشهادات

 عليه التعدى جراء نم روحه وازهاق املباحث لوحدة وصوهل حىت للقسم دخوهل

 حنو وعىل التحرايت، حمرض حمرر امحليد عبد خادل العميد أ وحضه اذلى النحو عىل

 العارش املهتم به أ قر و شهد ما



 قانون من  129املادة ىف املرشع يشرتط فمل اجلرمية لهذه اجلناىئ القصد عن أ ما

 أ و بباعث مدفوعا القسوة اس تعامل جرمية ارتكب قد اجلاين يكون أ ن العقوابت

 املعنوي الركن لتشكيل يكفي وحده العام اجلنايئ القصد فا ن مث ومن معني، غرض

 .خاص قصد أ ي تطلب دون للجرمية

 ارتاكب ا ىل اجلاين دفع اذلى للباعث أ مهية فال "النقض حممكة وقضت 

 أ ن فيس توي ذلا فهيا، عنرصا أ و ركنا ليس ل نه اجلرمية؛ قيام عىل القسوة فعل

 الانتقام، ىف اكلرغبة خبيثا جمهول، أ م معروفا اجلرمية ارتاكب عىل ثالباع يكون

ظهار  فيه يعمل اذلى املرفق ىف العمل سري تنظمي ىف اكلرغبة رشيفا أ م النفوذ وا 

 "اجلاين

، وقد جاء فيه أن 362ص 318ق 1386مجموعة القواعد القانونية ج – 1929 /11 /7ق جلسة 46لسنة  2390انظر الطعن رقم)

مجموعة  1928 /12 /13جلسة  46لسنة  115والطعن رقم "باعث على ارتكاب الجريمة ال أهمية له متى استوفت الجريمة أركانهاال"

البواعث على اقتراف الجرائم ليست من أركانها فإن لم يذكرها القاضي فال تثريب عليه وال "وقد جاء فيه أن  70رقم 5387القواعد ج

 1928 /12 /20ق جلسة 46لسنة 137والطعن رقم "ب منه هو العقاب على الجريمة ال على الباعث لهابطالن فى حكمه مادام المطلو

البواعث واألسباب ليست من األركان المكونة للجريمة وإذن "وفيه قالت محكمة النقض إن  88 – 68رقم – 1ج –مجموعة القواعد 

مجموعة  1929 /5 /9ق جلسة 46لسنة 959والطعن رقم "حة الحكمفبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة ال يطعن فى ص

خلو الحكم من بيان البواعث التى دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته ال "وفيه قالت محكمة النقض إن 295ص  250رقم  1القواعد، ج

 (."يبطله

 

 

 واس تعامل التعذيب جرميىت بني والش به ال ختالف أ وجه عن

 القسوة

 :هالش ب أ وجه :أ ول  

 الباب هو واحد ابب ىف العقوابت قانون من 129 ،126 املاداتن وردت 

كراه اخلاص العقوابت قانون من الثاين الكتاب من السادس  املعامةل وسوء ابل 

 لك ىف اجلاين أ ن ىف معا يتشاهبان اجلرميتني فا ن ذلا الناس، ل فراد املوظفني من

 عىل محلهل املهتم تعذيب جفرمية .العامة السلطة رجال من خشص هو مهنام



ذ القسوة، اس تعامل جرمية أ يضا وابملثل عام، موظف من ا ل تقع ل ال عرتاف  ل ا 

 عقوابت 129 املادة ىف املرشع أ ن غري عام، موظف من ا ل ال خرى ىه تقع

 .عامة خبدمة امللكف صفة ىه أ خرى صفة العام املوظف صفة جبانب أ ضاف

 رجال من فالكهام عامة خبدمة ملكفا أ و عاما موظفا الشخص اكن وسواء 

 .العامة السلطة

 :الاختالف أ وجه :اثنيا  

 قيامه أ ثناء أ اتها قد اجلاين يكون أ ن القسوة اس تعامل جرمية ىف يشرتط ل 

منا وظيفته، بأ عامل  ساعدته أ و ارتاكهبا هل هيأ ت قد الوظيفة تكون أ ن يكفي وا 

 .ذكل عىل

نه التعذيب جلرمية ابلنس بة أ ما   أ داء أ ثناء اجلاين يقرتفها أ ن يشرتط فا 

 البوليس أ و ال من رجال فئة من املوظفني أ ن ا ىل ال شارة وجتدر وظيفته،

 احلال خالف وذكل .معلهم طبيعة حبمك اليوم طوال معل حاةل ىف يعتربون

 ابلعمل صلهتم تنقطع اذلين ادلوةل ىف ال خرى ال دارية اجلهات ملوظفي ابلنس بة

ن الرمسية، مواعيده ابنهتاء  ىف ال ساس ىه الىت الوظيفية صفهتم هلم بقيت وا 

 .()القسوة اس تعامل جرمية

 يكون أ ن التعذيب جرمية ىف اشرتط قد املرشع فا ن أ خرى انحية ومن 

 جبرمية الاعرتاف عىل املهتم محل هو خاص بباعث ارتاكهبا ا ىل مدفوعا فهيا اجلاين

 ال ول قصدين عىل يقوم التعذيب جرمية ىف املعنوي الركن فا ن مث ومن معينة،

 يتطلب مل عقوابت 129 املادة ىف املرشع أ ن حني ىف خاص، والثاين عام،

 يكفي وحده العام اجلنايئ القصد فا ن ذلا اخلاص، اجلنايئ القصد توافر رضورة

 .اجلرمية هذه ىف املعنوي الركن لقيام



 أ ن تطلب قوابتالع قانون من 126 املادة ىف املرشع فا ن اثلثة انحية ومن 

 عليه اجملين يكون أ ن وىه خاصة بصفة ممتتعا اجلرمية هذه ىف عليه اجملين يكون

 ل عقوابت 126 املادة لنص اجلنائية فامحلاية معينة، جرمية ابرتاكب "مهتام"

منا ال شخاص، مجيع ا ىل تنرصف  بصفة مهنم يمتتع من عىل حفسب تقترص وا 

 ."املهتم"

 العقوابت قانون من 129 املادة تشرتط فمل لقسوةا اس تعامل جرمية ىف أ ما 

 ابملادة الوارد التحديد هذا من جمردا جاء نصها ا ن بل عليه اجملين ىف معينة صفة

 مجوع ا ىل ابمحلاية تنرصف العقوابت قانون من 129 فاملادة .عقوابت 126

 ونأ اكن وسواء ذكل، غري أ م مهتمني، أ اكنوا سواء أ ي صفهتم، اكنت أ اي ال شخاص

 اس تعامل حمرما عاما جاء قد عقوابت 129 املادة نص ل ن .ذكل غري أ م موظفني

 .()"الناس" مع القسوة

 

 عند اجلاين دلى توافره الالزم اخلاص اجلنايئ القصد أ ن ابذلكر وجدير 

 أ برز من يعد "املهتم" اجلرمية هذه ىف عليه اجملين وصفة التعذيب، جرمية اقرتاف

 126 املادة ىف علهيا املنصوص التعذيب جرمية هبا تمتزي الىت واخلصائص السامت

 الىت ال خرى ال شخاص عىل الاعتداء جرامئ من وغريها العقوابت، قانون من

 129 املادة ىف علهيا املنصوص اجلرمية ذكل ىف مبا العامة السلطة رجال يرتكهبا

 درجة اشرتاط ودون عام موظف من ترتكب اجلرميتني لكتا أ ن طاملا عقوابت

 .فهيا احلاصل العدوان ىف اجلسامة من معينة

 

 عليه اجملىن ملوت املفىض الرضب جرمية أ راكن توافر عن أ ما

 ال رصار س بق مع



 قتال   ذكل من يقصد مل ....رضب أ و جرح لك )عىل عقوابت 236 املادة نصت

 س نوات ثالث من السجن أ و املشدد ابلسجن يعاقب  موته ا ىل أ فىض ولكنه

ذا أ ما .س بع ا ىل  أ و املشدد السجن العقوبة فتكون ترصد أ و ا رصار ذكل س بق ا 

 اجملين عيل ابلعتداء اجلاين ليقصد املوت ا يل املفيض الرضب جفرمية (...السجن

زهاق اجلرح أ و ابلرضب عليه  املوت، ا يل ال عتداء هذا أ دي ولكن روحه، ا 

 اخلارجية راملظاه من وقصده اجلاين نية يس تظهر اذلي هو املوضوع وقايض

 س بق سواء املشدد الظرف توافر يس تظهر اذلى وهو ادلعوي وظروف

 الرتصد أ و ال رصار

ضافة بطلب ونمتسك  الظرف بشأ ن عقوابت 236 املادة من الثانية الفقرة ا 

براهمي الثالث املهتم تعدى حيث ال حاةل أ مر ا ىل ال رصار س بق وهو املشدد  ا 

 ما وهو عنه، بعيدا   بدفعه عليه اجملىن موقا ضبطه حال عليه اجملىن عىل الشحات

عتداء ىف تسبب  املهتم دلى وتودل عليه، والقبض عليه اجملىن عىل القوة أ فراد لك ا 

 حيث للقسم اصطحابه بعد عليه اجملىن عىل للتعدى ا رصار س بق معه ومن

رادهتم تالقت  ابراهمي مع فعهل ما بسبب للقسم وصوهلم فور منه الانتقام عىل ا 

 أ و جنحة لرتاكب الفعل قبل عليه املصمم القصد هو السابق فالرصار عامرة،

يذاء مهنا املرص غرض يكون جناية  وجده معني غري خشص أ ى أ و معني خشص ا 

 رشط، عىل موقوفا أ و أ مر حدوث عىل معلقا   القصد ذكل اكن سواء صادفه أ و

  : عنرصين عىل يقوم ال رصار فس بق



 ورتب عليه عزم فامي فكرة أ معن قد اجلاىن كوني أ ن ويعىن : نفىس عنرص ال ول

 ذاتية الواقع ىف ميثل العنرص وهذا فعهل عىل أ قدم مث عواقبه وتدبر وسائهل

 .ال رصار

 اجلرمية سبب نشوء بني الوقت من فرتة مرور يقتىض وهو :زمىن عنرص الثاىن

 أ و تقرص قد فهيى اثبته غري املدة وهذه تنفيذها وبني علهيا وعزمه اجلاىن ذهن ىف

 عن للعدول فرصة دليه اكن اجلاىن أ ن ومعيارها املالبسة للظروف تبعا تطول

 ال رصار س بق أ حضى ذلكل فهو علهيا بعزمه ممتساك   ظل ذكل ومع اجلرمية ارتاكب

 يزنلق اذلى اجلاىن من خطرا أ شد لكونه اجلاىن خطورة عن يمن ل نه مشددا   ظرفا  

 ضبطه قوة تضعف طارئة الغضب من ةثور تأ ثري حتت اجلرمية ارتاكب ا ىل

 . الرش لنداء النفس تزعن أ ن معها ويسهل

 تثبت بل الشهود شهادة من مبارشة تثبت ل ذهنية حاةل هو الارصار وس بق

 ما وهو الواقعة ومالبسات وظروف القرائن من تس تنتج أ و ابلعرتاف عادة

 الثالث املهتم بني دلاملتبا الشجار واقعة أ ن حيث الزناع حمل اجلرمية عىل ينطبق

 الثالث املهتم دلى فقط ليس احلاةل هذه ودلت املارة وأ مام ابلشارع عليه واجملىن

 علهيم جترأ   ل نه منه الانتقام بدافع أ يضا املرافقة القوة أ فراد لك دلى أ يضا ولكن

 :هيبهتم من وانل

 نتك  أ ان) 111/118 صفحة ابلتحقيقات الوهاب عبد أ محد محمد /احملاىم فشهد

 محمد نرص مصطفى امسه القهوة عىل زميل واحد مع وقعدت املكتب من جاى



 الناس ىف يفتشوا وبدأ و القهوة عند وقفت رشطة عربيات 3 جات .....احملاىم

 جنب عىل واحد مع واقف اكن طلعت املرحوم وساعهتا بطايقهم عن ويسأ لوا

 هات "تناكةامل  ابن اي خد "وقاهل بأ مه وش مته عليه نده الضباط من وواحد

براهمي ده والضابط ...بأ ىم بش متىن ليه قاهل وطلعت بطاقتك،  طلعت وملا ،عامرة ا 

 ورضبوه والامناء والافراد الضباط عليه اتلموا معامه مريكبش عشان عافر

 (والاقالم ابلبواىن

 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمررحمرض أ كد كام

 لكهم أ يوه)عرش احلادى السطر   132/133صفحة النيابة ىف اهلبأ قو  ابل قرص

براهمي الثالث املهتم مهنم وابلطبع القوة، أ فراد لك قاصدا (عليه ابلتعدى قاموا  ا 

 134/141 صفحة ابلتحقيقات ال قوال ذات التحرايت حمرض حمرر كرر مث عامرة،

 بديوان حتديدا   يهعل  اجملىن عىل ابلتعدى القامئ ومن :س )هبا الرابع السؤال

 القسم؟

 (القسم دليوان واصطحابه ابلضبط القامئة القوة أ فراد مجيع :ج

 (103/110)صفحة ابلتحقيقات حسن أ يوب سعد محمد /الشاهد ذكر كام

 الضباط من حفد حاجة أ ى معاه وملقيوش كويس متابعهم كنت وأ ان فتشوه...)

 الضابط خفرج العربية خيش عاوز ومكنش معامه عافر فهو العربية دخلوه قال

 وراح احترج وطلعت ابيده مرتني الميني الناحية من ودنه وراء ابيده ابلقمل رضبه



حنا وبعدها العربية عىل الضابط ذق يه نشوف اتلمينا القهوة عىل الىل والناس ا   ا 

 (حصل الىل

 (173/1) صفحة ابلتحقيقات (القهوىج) قامس مصطفى قامس /الشاهد وذكر

 القسم من وأ فراد عساكر ومعامه لكهم ملىك لبسني رشطة ضباط ىف اكن)

 حوالني اتلمت الناس لقيت  ...القهوة فيه الىل لكه الشارع عىل محةل واكنت

يه ىف أ عرف عشان علهيم رحت وملا الرشطة وعربية طلعت  فيه ا ن قالوا الناس ا 

 الضابط ا ن بتقول الناس مسعت وأ ان الضباط، وأ حد طلعت بني حصلت مشادة

 اتلمت الضباط كدا وعشان الرضبة ردهل طلعت وراح قفاه عىل طلعت رضب

 (البوكس يطلع عايز مش طلعت واكن البوكس عىل اتخدوا عايزة واكنت عليه

 ابلتحقيقات (موابيالت حمل صاحب) احلكمي عبد احلفيظ عبد أ محد /وشهد

 الضباط من حد لقيت لكن معاه حاجة وملقيوش فتشوه ..)(176/4)صفحة

 من واحد قام وساعهتا البوكس يركب مرضيش وطلعت البوكس اركب يقولواب 

 وذقه الضابط رضب طلعت لكن قفاع عىل طلعت برضب املوجودين الضباط

  (..البوكس عىل

 الرشطة أ فراد من أ اي بني تعدى مثة حدث هل :س )ذكر 178/6 وبصفحة

 ذاك؟ أ ن ش بيب طلعت واملدعو

 أ يوه :ج

 ؟التعدى ذكل طبيعة وما:س



 رضب موىس امسه الىل الرشطة أ مني مع طلعت بيفتش اكن الىل الضابط هو:ج

 قفاه عىل طلعت

 ش بيب؟ طلعت للمدعو اذلكر سالف اكلها رضبة ومك :س

 مرات أ ربع حواىل رضبه هو :ج

 حتديدا ؟ الرضابت تكل اس تقرت وأ ين :س

 لرضبةوا صدره، ىف ورضبتني قفاه، عىل ورا من رقبته  عىل رضبه رضبوا هو :ج

 الشامل كتفه ىف تقريبا   الرابعة

 أ نذاك؟  حتديد حدث اذلى وما :س)ذكر (7 /179) وبصفحة

 رضبوا الىل الوقت ىف الضابط عىل تعدى قام ش بيب طلعت لقيت أ ان :ج

 أ نذاك؟ اذلكر سالف عىل ابلتعدى ش بيب طلعت املدعو قيام كيفية وما:س

يديه الضابط رضب طلعت هو :ج  ىف اختبط الضابط رصد عىل التنني اب 

 (ذقه طلعت ملا البوكس

براهمي /الثالث املهتم عىل الشاهد تعرف (148/155) صفحة النيابة وبتحقيقات  ا 

 القبض وقت عليه اجملىن عىل تعدى اذلى هو أ نه وذكر النيابة، عرض ىف عامرة

 اجملىن عىل ابلتعدى قام اذلى الضابط عىل التعرف تس تطيع هل:س)وذكر عليه،

 العوامية؟ نطقةمب  عليه



 أ عرفه شفت لو أ يوه :ج

 /أ   م ال بنودى، محمد /أ   م من لك عىل ابلنداء مقن حيث )النيابة من ملحوظة

براهمي والنقيب هاىن، مسري /أ   م طه، ابهر  أ وهلم اكن حبيث ابيقافهم ومقنا عامرة، ا 

براهمي النقيب واثلهثم طه، ابهر /أ   م واثنهيم ال بنودى، محمد /أ   م  عامرة، ا 

براهمي النقيب ا ىل أ شار املاثل عىل وبعرضهم هاىن، مسري /أ   م ورابعهم  عامرة ا 

 ((امللحوظ متت)

 الرضر عن أ ما

 أ و قامئ بوضع ابملساس ويتحقق للمرضور مبصلحة املساس فهو الرضر أ ما

  وقوع قبل عليه اكن مما أ سوأ   وضع ىف املرضور يصري حبيث مزية من احلرمان

منا القانون حيميه للمرضور حق عىل الاعتداء عيق أ ن يلزم فال  اخلطأ    أ ن يكفى وا 

 يصيب اذلى فهو ال دىب الرضر أ ما هبا، خيل أ و  للمرضور مصلحة ميس

 الىت املعاىن من معىن أ ى أ و رشفه أ و كرامته أ و شعوره وأ و عاطفته ىف املرضور

 املرضور مورث بشخص يتعلق أ خر رضرا هناك أ ن كام علهيا، الناس حيرص

 اخلطأ   ضده وقع من يصيب اذلى الرضر وهو (املوروث ابلرضر)يسمى ما وهو

 ىف احلق بيهنا ومن احلقوق لكسب للحظة ولو املوت يس بق فامي أ هال   ويكون

ليه يتطور وحس امب خشصيا، هو حلقه اذلى الرضر عن التعويض  الرضر هذا ا 

 وحيق تركته ىف عنه يتلقونه ورثته فا ن وفاته قبل احلق هذا هل ثبت ومىت ويتفامق

 عن به املطالبة للورثة يصوغ اذلى التعويض يغاير التعويض وهذا به املطالبة هلم



 ما وهو مورهثم موت بسبب بأ شخاصهم حاقت الىت وال دبية املادية ال رضار

 أ صاب اذلى الرضر ركن معه يتوافر ما وهو التقصريية، املس ئولية قاعدة به تتسع

 املوروث، الرضر :ىه عنارص ثالثة ىف ويمتثل اندعوا ىف املدىن ابحلق املدعني

 .املعنوى والرضر املادى، والرضر

هانة ىف :املوروث الرضر متثل حيث  ورضبه ابلشارع، عليه والتعدى مورهثم، ا 

 من س ند دون عليه والقبض وتفتيشه املارة، أ مام (قفاه) رأ سه مؤخرة عىل

 ابقتياده قاموا أ ن بعد حىت جبسده واملساس عليه التعدى واس مترار القانون،

 املهتم به أ قر اذلى النحو عىل البوكس ركوبه منذ اليدين مكبل وهو الرشطة لقسم

 عىل محلهل القسم داخل تعذيبه ومث ، 2016 ابريل 9 جبلسة عرش احلادى

حداث معه، القسوة واس تعامل يرتكهبا، مل جبرمية وال قرار ال عرتاف  ببدنه، أ لما وا 

 وجسداي   معنواي   ال فعال هذه لك يتحمل ومل رضبه ىلع ال رصار س بق مع

 التعدى بسبب مورهثم موت ىف :املادى الرضر ومتثل موته، ا ىل مجيعها فأ فضت

 فقد :املعنوى الرضر أ ما دخلها، ومصدر عائلها من ال رسة وحرمان ابلرضب عليه

 هبذه هثممور وفاة جراء من ومعنوية نفس ية أ لم من ال رسة تكل تعانيه فامي متثل

هانة من حتمهل مبا النكراء الطريقة  زوجته ترميل ا ىل ذكل وأ دى وقسوة وبشاعة ا 

 اليمت علهيم فُرض حيث الرشد سن مهنم أ اي يبلغ مل صغار أ طفال أ ربع وترك

 .مورهثم برحيل والفراق الوداع ووحشة واحلزن

 الس ببية عالقة عن أ ما



نه  بني وال رتباط املدىن، ابحلق دعنيابمل رضر أ ى حتقق ملا املهتمون خطأ   لول فا 

نفصام ل والرضر اخلطأ    عليه اجملىن القبض واقعة شاهدوا من لك ذكر فقد فيه، ا 

براهمي الضابط مع الشجار وتبادل جيدة بصحة اكن  عليه اعتدى اذلى عامرة ا 

  ضبطه، وقت

 من القسم ابب تأ مني خبدمة اخملتص  املنعم عبد محمد حشات /ال مني وشهد

 عليه اجملىن وأ ن للقسم عودهتا عند املأ مورية برفقة عليه اجملىن شاهد بأ نه رجاخلا

 وشهد ،(74/81 صفحة) املباحث وحدة بيه وطلعوا رجليه عىل مارش اكن

 الاسعاف لعربة والسامح البوابة بفتح أ مره موىس مصطفى النقيب بأ ن كذكل

 (74/81 صفحة) تيجى ما أ و القسم دليوان ابدلخول

 طلعت شاف بأ نه املباحث بلواكمني مصطفى بالل حسني /ل منيا شهد قد

 طرقة ىف واقف وسافه رجليه عىل املأ مورية مع القسم يدخل وهو ش بيب

 (69/76 أ قواهل راجع)املباحث

 حلظة املامورية شاف ابنه التنفيذ بلواكمني يعقوب راىض ايرس / ال مني وشهد

 املباحث طرقة ىف ووقفوه رجليه عىل معامه ماىش ش بيب طلعت وشاف رجوها

 (58/62صفحة) واقف هو وفضل ماكتهبم دخلوا والضباط

 اجلناىئ التسجيل بلواكمني طالب أ بو الس يد صربى ال مني به شهد ما نفس وهو

 (60/67 صفحة)

 العام ال من قطاع رئيس امحليد عبد خادل /العميد التحرايت حمررحمرض وذكر

 الصحية احلاةل ىه وما :س ) (132/133) صفحة النيابة ىف بأ قواهل ابل قرص

 القوة؟ أ فراد من ضبطه وقت عليه للمجىن



 (جيدة هل الظاهرية الصحية احلاةل أ ن ا ىل توصلت الرسية حترايىت أ ان :ج

 أ ى من يعاىن يكن ومل جيدة بصحة عليه اجملىن أ ن الرشعى الطب تقر وأ كد

 ابلتقرير، املوصوف النحو عىل هل تعرض اذلى التعدي الوفاة سبب وأ ن أ مراض،

 عىل مس تلقى لقيته القسم دخلت ملا) فرغل محمود منترص /املسعف شهد كام

 وجود استشعر ومل نبضه واس تظهرت  القسم بداخل احلجز قفص أ مام ضهره

 .(13/19 صفحة) للمستشفى ونقلته نبض

 ىف قدميه عىل ويتحرك جيدة بصحة القسم دخل اذلى عليه اجملىن أ ن ليتضح 

 محموةل هامدة جثة القسم من خرج ،2015 نومفرب 24 يوم مساء العارشة الساعة

 أ ى 2015 نومفرب 25 يوم صباح والنصف الواحدة الساعة ىف ا سعاف عربة عىل

 املوصوف النحو عىل وذكل عليه، القبض قت من ونصف ساعات ثالثة بعد

قوال وطبقا الترشحيية الصفة بتقرير  ولك .ةاملرافع هبذه توضيحها السالف لل 

 وال رضار املهتمون خطأ   بني الوثيق والارتباط الس ببية عالقة بتوافر جيزم ذكل

 .املدىن ابحلق املدعني أ صابت الىت

 

 اتبعيه أ خطاء عن مس ئول بصفته ادلاخلية لوزير املدنية املس ئولية عن أ ما

 :أ ن عىل املدين القانون من 174 املادة تنص

 مىت املرشوع، غري بعمهل اتبعه حيدثه ذلىا الرضر عن مس ئول املتبوع يكون -1

 .بسبهبا أ و وظيفته تأ دية حال ىف منه واقعا اكن

 هل اكنت مىت اتبعه، اختيار ىف حرا املتبوع يكن مل ولو التبعية، رابطة وتقوم -2

 .توجهيه وىف رقابته ىف فعلية سلطة عليه



 :رشطني توافر يس تلزم املس ئولية هذه قيام أ ن يتبني النص هذا ومن

 .الضار الفعل مرتكب وبني املس ئول بني تبعية عالقة هناك تكون أ ن :ال ول

 مس ئولية وتعد بسبهبا أ و لوظيفته أ دائه حال ىف التابع خطأ   يكون أ ن :الثاىن

  فعل عن املتبوع يسأ ل حيث الغري؛ فعل عن مس ئولية املتبوع

 .()ومدراك ممزيا ال خري أ ن من الرمغ عىل اتبعه

 ا ىل تستند للوزير املدنية املس ئولية أ ن أ ساس عىل املس ئولية ههذ املرشع أ قام

ثبات قابل غري افرتاض هو اخلطأ   وهذا .جانبه من املفرتض اخلطأ    العكس ل 

 لو حىت وتوجهيهم رقابهتم يف علهيم هل سلطة ووجود لتابعيه اختياره سوء بسبب

 التاسع حىت ال ول من املهتمني أ ن وحيث فقط ال دارية التوجهيات ىف احنرصت

 .الوزير يرأ سها الىت ادلاخلية بوزارة يعملون رشطة ورقيب ضباط مه

 

 املرافعة خامتة

 .ال جالء املستشارين السادة ...الرئيس س يدى

 يشهدون ليك احملمكة هذه ساحة يف هنا أ ماممك يقفون قبل من اكنوا املهتمون هؤلء

 . ال مانة أ داءو  العداةل خلدمة حبهثا عيل يعكفون اليت ال قضية يف

 أ من حامية يف ل ماانهتم بأ داهئم البرش سادوا قد أ هنم وظنوا .. العهد خانوا أ هنم ا ل

 فتسلطوا ... وال ذي ابملن أ عامهلم يبطلون فراحوا ... اجملمتع أ فراد وأ رواح وعرض

 الرشف معاين من تبقي ما لك عيل وأ توا الضعفاء عيل واس تأ سدوا الُعزَّل عيل

 .. روءةوامل واملهنية



 ال مانة ل داء خرجوا أ هنم أ مرمه ظاهر ..معلهم مقار من املهتمون هؤلء انطلق

 ليش بعوا خروهجم فاكن ال مر هذا ابطن أ ما ... اجلرمية وضبط ال من حواجئ وقضاء

نتقام التسلط شهوة  . البدل هذا أ هل من الضعفاء املساكني من وال 

عليه اجملين يسو  أ ماهمم جيدوا فمل الناس يتفقدوا خرجوا  فريسة فيه وجدوا ... ِِ

خفاهئا وحاول جرميهتم فارتكبوا سائغة سهةل  واصطنعوا عقاهبا، من وال فالت ا 

 املهتمني هؤلء أ مثال فهيا يريد مرة لك يف....ومتكررة ... حمفوظة سيناريوهات

 عن والقانون ادلس تور ل حاكم انهتاكهم مس ئولية درء القفص هذا خلف القابعني

 ... مأ نفسه

  ال جالء املستشارين السادة ..... الرئيس س يدي 

 ..... خمدرات اتجر ش بيب طلعت اكن ما

 ممن خلصوهمم يكيدون اذلين املاكئد أ حصاب املهتمني هؤلء بزمع كذكل أ صبح ولكنه

 ..... وحرايته ال نسان حقوق انهتاك جرامئ حقهم يف يرتكبون

 حقوق هل مواطن أ نه وظن .... ل  هلم قال ل نه ش بيب طلعت هؤلء قتل فلقد

 النفس وعزة الواجبة ابلندية القوة أ فراد مع فتعامل والقانون، ادلس تور حيمهيا

نسان غىن ل الىت والكرامة  حمبيه لك وأ حزنوا أ ولده ويمتوا روحه فأ زهقوا عهنا، لال 

 هذه جاءأ ر  بني معلقة عليه اجملىن روح ا ن... املدينة ربوع ىف الرعب ونرشوا وأ قاربه،

 ... العادل حبمكمك لها القصاص وتنتظر احملامكة هذه تراقب القاعة

  القضاء، حام ىف نفسه عىل أ من خصمه بطش من فاخلائف



 القضاء، ساحات ىف مبنطقه عزيز أ مره عىل واملغلوب

 القضاء قدس أ مام حبقه قواي السلطة مواهجة ىف والضعيف

 ول لها أ هال   ليسوا ل هنم رمحه ول شفقة اجلناة هبولء تأ خذمك ول لكمتمك فقولوا

 .يس تحقوهنا

 املدىن ابحلق املدعني وكيل

 عىل خادل

 ابلنقض حمام

 حمام   عدىل ماكل

 حمام  اجلواد عبد محمود


