مذكرة بدفاع
)1
)2

السيد/
السيد............................ /
.................................

"متهمان"

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
 -النيابة العامة

"سلطة اتهام"

 .....لسنة  2112جنح أول الغردقة ،المحدد لنظرها جلسة
يف الجنحة رقم
السبت الموافق  ....مارس  ،2112للمرافعة.

الوق ـ ـ ــائع
حيث قدمت النيابة العامة المتهمي (

......

،

)......

وآخر ( ).............

للمحاكمة ،أمام محكمة جنح الغردقة دائرة "األربعاء" بجلسة  8مارس ،2112
بتهم االعتياد عىل ممارسة الفجور ،كما قدمت معهما متهمي آخرين ،األول يدىع:
( ).........بتهمة تسهيل ومساعدة المتهم ( )..........عىل ارتكاب الفجور ،وأخي هو
( )......بتهم يت تقديم ميل يدار به الفجور مع العلم بذلك ،وتسهيل ممارسة الفجور
للمتهم (.)...........
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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وذلك عىل سند من المواد /1أ  1/9 ،بنود أ ،ب ،ج 11 ، 11 ،من القانون رقم 11
لسنة  1911بشأن مكافحة الدعارة والفجور.
وبالجلسة الماضية  2112/3/.....قضت المحكمة بعدم اختصاصها رقميا ،وإحالتها
لدائرة "السبت" جلسة  ......مارس  ،2112وبهذه الجلسة األخية قررت المحكمة
تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم السبت الموافق  ....مارس  ،2112للمرافعة.

مقدمة ال بد منها:
حرصت ر
التشيعات الوضعية عىل كفالة الحريات الشخصية وعدم التدخل يف شئون األفراد
الخاصة أو انتهاك أرسارهم ،مما أدى إىل جعل دائرة القانون أضيق بكثي من دائرة األخالق،
ينتق بعض الصور الجرائم
فالقانون ال يعاقب عىل كل ما تستهجنه مبادئ األخالق ،وإنما
ي
ر
مبارس
اإلجتماىع ،سواء بطريق
الت تتمي عن غيها بأضارها عىل نحو جسيم بالنظام
ي
االخالقية ي
أو غي ر
مبارس ،ويفرض العقوبات المالئمة لردع مرتكبيها.
ر
والنش والتوزيع – الطبعة الثالثة  – 2111صـ 9
الذهت – الجرائم الجنسية – دار غريب للطباعة
غاىل
الدكتور إدوار ي
ي

وإذ تنص المادة  12من الدستور المرصى عىل أنه" :للحياة الخاصة ُحرمة ،وىه مصونة ال ُت َم ّ
س،
وللمراسالت الييدية واليقية واإللكيونية ،والمحادثات الهاتفية ،وغيها من وسائل االتصال
ُ
ى
ضائ ُم ّ
سبب،
حرمة ،ورسيتها مكفولة ،وال تجوز مصادرتها أو االطالع عليها ،أو رقابتها إال بأمر ق
ولمدة محددة ،وف األحوال الت ُي ّ
بينها القانون ".
فيما نصت المادة  18من الدستور عىل أن" :للمنازل حرمة ،وفيما عدا حاالت الخطر ،أو
ى
االستغاثة ،ال يجوز دخولها وال تفتيشها وال مراقبتها أو التنصت عليها إال بأمر قضائ مسبب،
يحدد المكان والتوقيت والغرض منه ،وذلك كله ف األحوال المبينة ف القانون ،وبالكيفية الت
ينص عليها ،ويجب تنبيه من ف المنازل عند دخولها أو تفتيشها ،وإطالعهم عىل األمر الصادر ف
هذا الشأن".
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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كما نصت المادة رقم  19عىل أن" :الحياة اآلمنة حق لكل إنسان ،وتليم الدولة بتوفي األمن
والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم عىل أرضها ".
ُ
وإذ تبي لنا هذا النصوص أن الدستور المرصي أعىط حصانة واسعة لخصوصية األفراد وحرمة
الحياة الخاصة ،وجعل عليها سورا شائكا ال يجوز ألحد أن يتعداه أو يتخىط حدوده ،متماشيا
الت وقعت مرص وصادقت عليها.
يف ذلك مع نصوص المواثيق الدولية ي
واستنادا عىل القاعدة ر
الشعية" :اليقي ال يزول بالشك ،ألن اليقي ال يزول إال بيقي مثله ،وألن
اليقي ثابت فال يلغ إال بمثله".
الفقه ،وتأصيله يف القواني اإلجرائية،
توافقت النصوص الوضعية عىل تأ كيد هذا المبدأ
ي
ى
ىه
وقواعد االثبات
الجنائ ،خصوصا وأن النيابة العامة تملك سلطات وصالحيات واسعة ،و ي
ي
الت يقع عليها عبء إثبات التهمة وتقديم البينة اليقينية
جهة التحقيق واإلدعاء ،لذلك ي
ىه ي
عليها ،وليس عىل المتهم إال أن يدفع بما يستطيع ،كل ما ثبت يف حقه ،بأي وسيلة من وسائل
اإلثبات.
إىل أن يصدر الحكم ،له الحرية الكاملة إختيار وسائل دفاعه ،بقدر ما يسعفه مركزه يف
"وأنه ي
الدعوى ،وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيها من العوارض الطبيعية
لضعف النفوس ر
البشية.
ً
ً
وقد قام عىل هذة المبادئ حق المتهم يف الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو عىل حقوق
ً
الت ال يضيها تيئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا ،إدانة برئ".
الهيئة اإلجتماعية ،ي
ى
نقض جنائ جلسة  21يناير  1911س  11رقم 21

الدوىل للحقوق المدنية والسياسية يف المادة  12منه ينص عىل:
فالعهد
ي
قانوئ ،لتدخل يف خصوصياته أو
تعسق أو غي
" -1ال يحوز تعريض أي شخص ،عىل نحو
ي
ي
شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غي قانونية تمس ررسفه أو سمعته.
 -2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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العالم لحقوق اإلنسان يف المادة  12منه " :ال يعرض أحد لتدخل
وهو تأكيد لما ورد باإلعالن
ي
تعسق يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل ررسفه وسمعته ،ولكل
ي
شخص الحق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت".
داخىل ينبع من احيام اإلنسان ،وتقدير قيمته كإنسان،
ذلك أن األمن هو شعور عام ،وإحساس
ي
اىع أو المادي أو مرتبته الوظيفية أو ميوله العرقية
وصيانة كرامته دون النظر إىل مستواه اإلجتم ي
أو الجنسية.
ىه شعور وإحساس نابعان من ثقة األفراد داخل المجتمع ،يف وجود قضاء
والعدالة كاألمن ي
يقض بالحق ،ويتحراه يف كل إجراءاته ،ويحكم بما يوافق
محايد ومتجرد ونزيه ومستقل،
ي
ى
القضائ ،وفق عقيدة ثابتة بأن المتهم بريء حت تثبت إدانته ،وأن إفالت ر
عشات
ضميه
ي
وف األشياء
المجرمي من العقاب خي من معاقبة بريء ،وأن األصل يف اإلنسان دائما الياءة ،ي
جميعها اإلباحة ،وال يغي من هذه العقيدة تأثي سلطان أو صاحب جاه وصولجان ،وال يؤثر يف
ظت جاء به فاسق ،إلن بعض الظن اثم.
حكمه وشاية ٍ
واش ،أو نبأ ي
العالم لحقوق اإلنسان يف المادة  1/11منه عىل أن( :كل شخص متهم
وقد أقر بذلك االعالن
ي
ً
إىل أن يثبت إرتكابه لها قانونا .)...
بجريمة يعتي بريئا ي
الدوىل للحقوق المدنية والسياسية بما مفاده-1 ":
وأكدت عىل ذلك المادة  2/11من العهد
ي
...............
 -2من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتي بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا".
القاض محايدا متجردا من
فتقتض سالمة هذا الميان أن يكون
"وإذا كان القضاء ميان العدل،
ي
ي
القاض أن ينصف الناس يف ذاته،
التأثر بالمصالح أو بالعواطف الشخصية ،فالعدل يوجب عىل
ي
وهذا يبدوا عسيا عليه إن لم يكن محايدا ،ال مصلحة له سوى إقامة العدالة ،وعىل ذلك فإن من
القاض نفسه من نفسه".
أوجب األمور وألزمها أن يأمن
ي
عىل خلف – صـ "1 ، 1
"حق المحاكمة الجنائية يف تعديل االتهام  -طبعة  – 2113المستشار /مصطق ي

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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نقول ذلك ونحن عىل عتبة الدفاع عمن وقعوا فريسة لمن يخيقون القانون بدعوى الحفاظ
عىل الوطن ومكافحة اإلرهاب ،وال يحيمون الخصوصية الفردية ،فيستبيحون أعراض الناس
وممتلكاتهم ،وال يصونون مبادئ الدستور فيجعلون من نصوصه حيا عىل ورق ،يرسخون بذلك
االجتماىع.
أخالق دولة الغابة ،ويكدرون بانتهاكاتهم تلك السلم العام ،والسالم
ي
القانوئ – وفقا لنظرة المجتمع لمثل هذه
الواقغ وليس
ورغم صعوبة موقف المتهمي -
ي
ي
الت توصم كل من يتحمل وزر االتهام فيها ،بافظع األوصاف ،وتضاعف
الجرائم ،وطبيعتها ،ي
العبء عليه بتحقيه ومعاملته وفق منظور ضيق األفق ال يرى صاحبه يف نفسه غي مالك
طاهر  ،وما عداه شيطان قبيح فاجر رجيم.
إال أننا سنحاول أن نفتح للمحكمة بابا نراه لم يفتح من قبل أمامها ،عله يكون طريقا لنجاة
الت فقداها عىل أرض غريبة جاءوا
المتهمي مما علق بسمعتهما ،وكرامتهما ،وسبيال لحريتهما ي
إليها حبا فيها ،وعشقا لتاريخها ،وشمسها ،وأرضها الطيبة ،وليس لممارسة الفحش والفجور.

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
الدور الثالث  11-شارع رشيف باشا – وسط البلد – القاهرة ،ت61668050010 /
E-mail: Ahishmat@gmail.com

5

الدفاع
أوال :بطالن إجراءات القبض والتفتيش والتحريز النعدام حالة التلبس
وتلفيقها واختالق واقعاتها وعدم ثبوت الدليل عىل قيامها:
من المستقر عليه أن العدالة ال يضيها إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيها االفتئات عىل حريات الناس
والقبض عليهم بدون وجه حق.
والقبض إجراء من إجراءات التحقيق وليس االستدالل ولهذا ال يكون إال بأمر من سلطة التحقيق دون غيها،
الت تنص عىل" :الحرية الشخصية حق طبيغ ،وىه
وهذا
المبدأ يستند إىل نص المادة  11من الدستور ي
ُ
مصونة ال تمس ،وفيما عدا حالة التلبس ،ال يجوز القبض عىل أحد ،أو تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأى
ً
ُ
ى
قيد إال بأمر قضائ مسبب يستلزمه التحقيق .ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط
ُ
ر
وعشين
بحقوقه كتابة ،ويمكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا ،وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع
ُ
ساعة من وقت تقييد حريته .وال يبدأ التحقيق معه إال ف حضور محاميه ،فإن لم يكن له محام ،ندب له
ً
محام ،مع توفي المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة ،وفقا لإلجراءات المقررة ف القانون .ولكل من تقيد حريته،
ولغيه ،حق ا لتظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء ،والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء ،وإال وجب
اإلفراج عنه ً
فورا .وينظم القانون أحكام الحبس االحتياىط ،ومدته ،وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض
الذى تليم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياىط ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة
بموجبه .وف جميع األحوال اليجوز محاكمة المتهم ف الجرائم الت يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل
أو ٌمنتدب".
ً
ووفقا لنص المادة  31من قانون اإلجراءات الجنائية  " :تـكـون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب
ً
مجت عليه مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر
ال
تبع
ا
إذا
بها
متلبسا
ارتكابها بيهــة يسية  ،وتعتي الجريمة
ً ي
ً
وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حامال أالت أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــا أو أشياء أخرى
يستدل بها عىل أنه فاعل أو ررسيك فـيـها أو إذا وجــد بـه ف ه ــذا الوقــت أثار أو عـالمـات تـفـيد ذلك"
ىه:
ومفاد ذلك أن أحوال التلبس خمس ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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ً
أوال  :مشاه ــدة الجريمة حال إرتكابه ـ ــا:
ً
ثانيا  :مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بيهة يسية:
ً
ثالثا  :تتبع مرتكبها إثر وقوعها:
ً
رابعـ ــا  :إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حامال أشياء يستدل منها عىل أنه فاعل لها أو ررسيك فيها:
خامسا :إذا وجدت بمرتكبها آثارا أو عالمات يستدل منها عىل أنه فاعل لها أو ررسيك فيها:
ى
ر
القضائ حق اتخاذ
القانوئ من ناحية منح مأمور الضبط
ورسوط التلبس حت يكون صحيحا ومنتجا أثره
ي
ي
ينبغ أن تنعقد له عدة خصائص أهمها:
إجراءات تحقيق صحيحة ،كالقبض والتفتيش لألشخاص والمنازل
ي
الت اتخذت وليس الحقا لها.
أوال :أن يكون سابقا عىل إجراءات التحقيق ي
ثانيا :أن يجء إكتشافه عن سبيل قانوئ ر
مشوع.
ي
ي
ى
القضائ أو أن يتحقق منه بنفسه ،ال عن طريق السماع من الغي.
ثالثا :أن يكتشفه مأمور الضبط
ي
الموسوعة الشاملة يف الجرائم المخلة باألداب العامة وجرائم العرض – المستشار معوض عبد التواب –  – 1993دار
المطبوعات الجامعية – صـ 23 ،22

مشوط بأن يجء اكتشافه عن سبيل قانوئ ر
ومن المقرر نقضا بأن" :التلبس الذي ينتج أثره القانوئ ر
مشوع،
ي
ي
ي
القانوئ لميل المتهم".
وال يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غي
ي
الطعن رقم  1391لسنة  39ق جلسة  1911/1/18س  11ص 29

ومن المقرر أيضا" :إن القانون قد ذكر حاالت التلبس عىل سبيل الحرص ال عىل سبيل البيان والتمثيل ،فال
يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب ،وإذن فال يجوز لرجال الضبطية القضائية – ما دام المتهم لم
يكن يف إحدى حاالت التلبس المذكورة – إجراء التفتيش استنادا إىل أن حالته أقرب ما تكون إىل حالة التلبس
اإلعتباري".
طعن رقم  1122سنة  8ق جلسة 1938/1/21
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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"من المقرر أنه ال يضي العدالة إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيها اإلفتئات عىل حريات الناس و القبض
ً
عليهم بدون وجه حق  ،كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها ،وأن
ً
ى
تلق مأمور الضبط القضائ نبأ الجريمة عن الغي ال يكق لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها
ى
ينت بذاته عن وقوعها  ،و كان مؤدى الواقعة الت أوردها الحكم ليس فيه ما يدل عىل أن الطاعنة شوهدت ف
حالة من حاالت التلبس المبينة بطريق الحرص بالمادة  31من قانون اإلجراءات الجنائية و ال يصح اإلستناد ف
القول بأنها كانت وقت القبض عليها ف حالة تلبس بالجريمة إال أنها من المعروفات لدى ر
الشطة باإلعتياد
ً
عىل ممارسة الدعارة و إىل ما قرره حائزا الشقة الت ضبطت فيها ،ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق وإخبار
ى
القضائ أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ،كل هذا ال ى
ينت بذاته عن
حائزها مأمور الضبط
إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ،و من ثم فإن ما وقع عىل الطاعنة هو قبض ضيح
ليس له ما ييره وال سند له ف القانون .ذلك بأن المادة  31من قانون اإلجراءات الجنائية بعد تعديلها
ى
بالقانون رقم  32لسنة  1922ال تجي لمأمور الضبط القضائ القبض عىل المتهم إال ف أحوال التلبس
بالجريمة و ر
بالشوط المنصوص عليها فيها .لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
ً
وكان ما أورده تييرا إلطراحه دفع الطاعنة ببطالن إجراءات القبض ال يتفق مع صحيح القانون وال يؤدى إىل
ً
ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ ف تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض
الباطل دون غيه و تقدير أدلة الدعوى و منها إعياف الطاعنة عىل هذا األساس ،و ال يغت عن ذلك ما ذكره
ً
الحكم من أدلة أخرى إذ األدلة ف المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ،و منها مجتمعة تتكون عقيدة
القاض بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف عىل مبلغ األثر الذى كان لهذا الدليل الباطل ف الرأى
الذى إنتهت إليه المحكمة ،مما يتعي معه نقض الحكم المطعون فيه و اإلحالة".
الطعن رقم  1212لسنة  11ق  ،جلسة 8/11/1981

يف ضوء ما تقدم وبمطالعة ما سطره مأمور الضبط بمحرصه ،قرر أنه " :يف إطار الخطة األمنية بتكثيف
المرور والحمالت عىل الشقق المفروشة بفحص قاطنيها حال بمنطقة  ......خلف سياميك  ،.........بالعقار
الت تؤجر
رقم  ...المملوك للمتهم
ي
الثائ ( ).......والذي يمتلك العديد من العقارات وهو من أشهر العقارات ي
لتسهيل ارتكاب األفعال المنافية لألداب بتلك المنطقة ،مما يستوجب متابعة تلك المنطقة بشكل دائم
إرهائ يهدد أمن البالد ،وحال قيامه بالحملة والتوجه
خشية تأجي بعض الشقق لعناض متظرفة أو تنظيم
ي
لفحص وحدات ذلك العقار وبالصعود لفحص وحداته المفروشة وبالمرور بالدور األول علوي من ذلك
العقار وباالقياب من شقة رقم  11سمع أصوات تنبعث من داخلها تدل عىل افعال منافية لألداب باألخص
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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إنها صادرة من أحد الرجال بصوت رفيع يثي الشك والريبة وبلغة أجنبية مما أثار شكنا فقمنا بالطرق عىل باب
تلك الشقة فتوقف الصوت ،وبعد فية قصية من الوقت حوال دقيقتي فتح لنا أحد األشخاص بعد أن قرر
ى
فوج بنا وبالقوة الشية والنظامية
لنا من داخل الشقة (أصي شوية يا  ،.....ثانية واحدة) ففتح لنا بعد أن
المرافقة فحاول مشعا غلق الباب يف وجهنا ،إال أننا وضعنا قدمنا إلعاقة غلق الباب وأفصحنا له عن شخصنا
أجنت
وف تلك األثناء وجدنا أحد األشخاص
وطبيعة المأمورية ،حيث كان مرتديا بوكش
رجاىل فقط ،ي
ي
ي
الجنسية عاري الجسد تماما ،يهرول من أعىل الشير الموضوع بصالة األستوديو ،يف اتجاه الحمام".
وهذه الرواية ى
تنت عن كذب فج ،وتلفيق بي ،تبدأ أحداثها بزعم واه ومختلق من ضابط مباحث األداب "أنه
قطغ يشي بما ال يدع مجال
قد سمع أصوات رجح يف ظنه أنها تدلل عىل أفعال منافية لآلداب" ،دونما دليل
ي
ى
السينمائ" المقتبس من أفالم المقاوالت،
للشك لديه بأنه أمام حالة من حاالت التلبس ،وإفيض يف خياله "
ي
الرئيس ،ويفتحون أفواههم
أنها أصوات لرجال يمارسون الجنس ،بال غضاضة عىل رسير بجوار باب الشقة
ي
غي عابئي بخروج أصواتهم إىل الطريق العام.
فإذا افيضنا صحة رواية محرر المحرص ،نكون بذلك قد استسلمنا لواقعة غي متساندة ال تصلح للعرض إال
للمراهقي السذج يف شاشات السينما الصيفية ،وإذا أعملنا العقل واستخدمنا تفكيا علميا صحيحا ،نجد أن
الرواية خالفت كل وجه منطق ،وكل نظرة فاحصة لهذه الرواية المختلقة ى
تنت عن تزييف معنوي بتصوير
ي
واقعة غي واقعية يف صورة واقعية من أجل أن يحصل الضابط من رؤسائه عىل التقدير واليقية والتكريم.
فأوال :كيف للضابط أن يسمح لنفسه "هو وقوته الشية المرافقة له" بدخول العقارات المسكونة الساعة 1
صباحا ،والصعود عىل سلمها بحجة حفظ األمن والنظام ،يف مدينة سياحية ،لها رواد كثيين من داخل
اإلقليم المرصي ومن خارجه ،ويعتي ذلك أمرا قانونيا ال غضاضة فيه ،وال مخالفة يف إجراءاته .خاصة أنه لم
يعطنا دليال عىل أن العقار محل الواقعة قد خصص من قبل لممارسة األعمال المنافية لألداب.
الثائ علوي ،وما
وثانيا :كيف تأئ له سماع أصوات صياح من الدور
األرض ألشخاص يسكنون شقة يف الدور ي
ي
الت سمعها،
الت تدل عىل ممارسة الجنس بي الرجال ،وما ي
ي
ىه وصفها وما كلماتها ي
ىه ماهية هذه األصوات ي
وهل سمعها وحده أم سمعها معه قوته المرافقة "الشية" ،أي كيف تيقن فعال أنها أصوات محرمة ومجرمة،
ولماذا لم نسمع أقوال أحد غيه من قوته الشية المرافقة له ،تؤكد روايته يف محرصه.
ثالثا :وبافياض جدىل بوجود تلك األصوات ف الحقيقة ،وحدوث الواقعة فعال ،ما الذي ّ
كون لدى الضابط
ي
ي
المحيم عقيدة مؤداها أنهما يمارسون الفجور بغي تميي؟ وما الذي أعطاه الثقة بأن ما يحدث داخل الشقة
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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هو أمر معاقب عليه بالقانون ،خاصة وأن القانون  11لسنة 11لم يجرم ممارسة الجنس بي الرجال ،بل جرم
االعتياد عىل الفجور فقط ،فما الذي أدى لوجود القناعة األكيدة لدى محرر المحرص أن ما يحدث داخل
ىه واحدة من حاالت التلبس المذكورة عىل سبيل
الت أمامنا ي
الشقة جريمة معاقب عليها ،وأن هذه الحالة ي
الت تبيح له االستيقاف والقبض والتفتيش.
الحرص ي
رابعا :قرر محرص الضبط أنه عندما طرق عىل الباب فتح له شاب يرتدي قطعة واحدة من مالبسه "بوكش"
لم يذكر لنا لونه أو صفته تحديدا قاطعا ،ثم سمح للمتهمي بإرتداء مالبسهما ،فكيف يستقيم له "وهو
ً
لت أؤتمن عليها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة  31إجراءات
ضابط كفء" أن يسمح بالعبث بآثار الجريمة ا ي
ً
الثائ الذي إدىع أنه كان عاريا تماما من أن يغيي آثار
جنائية وأمر بالحفاظ عليها ،كذلك لم يمنع المتهم
ي
الجريمة بالمخالفة للدور المنوط به طبقا لنص المادة  32من قانون اإلجراءات الجنائية ،بل إنه سمح له
بتغيي كافة معالم الجريمة ،وأثارها ،بارتداء كافة مالبسه ،ولم يناظر حالة المتهمي بعد ارتداء مالبسهما ولم
يصف لنا وصفا دقيقا لحالة هيئتهما.
ىه رقم  11وبي لنا يف محرصه ص ـ  ،1أنها يف الدور
خامسا :قرر لنا محرر المحرص أن الشقة محل الواقعة ي
األول علوي إال أنه قرر عكس ذلك يف محرص تحقيق النيابة العامة ص ـ  - 22السطر الثالث  -إذ أجاب " :أنا
األرض".
أول ما دخلت العمارة الشقة كانت يف الدور
ي
وىه
ي
وف اإلجابة عىل السؤال الذي يليه بنفس الصفحة السابقة قرر":بمجرد ما فتح باب الشقة يبان الشير ي
يف الدول األول علوي".
فلم نعلم أين تقع الشقة المذكورة تحديدا ،وال توجد معاينة توضيحية لمكان الواقعة من النيابة العامة
األرض بجوار مدخل العقار عىل
لتستقر يف أذهان المحكمة إحدى الروايتي ،كما ال نعلم كيف لشقة يف الدور
ي
 حد رواية الضابط  -تحمل رقم .11سادسا :عدم وجود المتهم الخامس " "........ساعة قيام محرر المحرص بالضبط والقبض داخل الشقة محل
االتهام ،ولكنه سمح لنفسه بإلقاء القبض عليه ،وتفتيشه ،واتهامه.
بت
الت سطرها محرر المحرص ،والواقعة بأكملها مشكوك فيها ،وأن ما ي
مما يكون معه والحال كذلك أن الرواية ي
ىه إجراءات باطلة ال
الت تمت عىل واقعة مختلقة وحالة ملفقة ي
عىل افياض وجودها منعدم ،وأن اإلجراءات ي
تصلح سندا وال دليال يف دعوانا ،وال يكون الحكم معها إال بياءة المتهمي مما أسند لهما من اتهام.
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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ثانيا :بطالن األقوال المنسوبة للمتهمي يف التحقيقات ،لصدورها نتيجة
إجراءات باطلة وغي صحيحة ،ومخالفتها للحقيقة والواقع ،وعدم ضاحتها
الرصاحة الواجبة لالعتداد بها كاعيافات ،وعدم صدورها منهما بذات
الت وردت باألوراق ،وتزويرها عليهما ،الختالف لغة التحقيق عن
العبارات ي
الت
الت ينطقان بها ،وعدم وجود ترجمة مناسبة وصادقة لألسئلة ي
اللغات ي
الت تليت منهما ،الورادة نصا يف التحقيقات:
طرحت واإلجابات ي
يشيط القانون صدور االعياف عن إرادة حرة للمتهم ،ويقصد باإلرادة الحرة قدرة االنسان عىل توجيه نفسه
الت تعمل يف
إىل عمل معي أو االمتناع عنه ،وهذه القدرة ال تتوافر لدى شخص إال إذا انعدمت المؤثرات ي
إرادته وتفرض عليه اتباع وجهات خاصة.
ويعتي اإلكراه من أقدم وسائل التأثي يف إرادة المتهم بغية الحصول عىل اعيافه ،ومن ذلك إطالة
االستجوابات لفيات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم أعصاب المتهم وتضييق الخناق
عليه فيقر بما هو منسوب إليه برصف النظر عن مدى حقيقته.
اىط قد يتخذ أحيانا وسيلة للضغط عىل المتهم واكراهه عىل اإلدالء باعيافه.
كما أن الحبس االحتي ي
ى
د .حامد ر
الجامغ2112 ،
الجنائ صـ  – 312دار الفكر
الشيف – اعياف المتهم والدفوع المتعلقة به يف الفقه
ي
ي

من المقرر يف قضاء محكمة النقض أن" :االعياف يجب أن يكون نصا يف اقياف الجريمة وأن يكون من
الرصاحة والوضوح بحيث ال يحتمل تاويال أما سوق األدلة عىل نتف متفرقة من أقوال المتهم يف مناسبات
ولعلل مختلفة وجمعها عىل أنها اعياف بالتهمة فال يعد اعيافا إذا كانت حقيقته تحميال أللفاظ المتهم بما ال
يقصده منها".
نقض  8يناير سنة  1931مجموعة القواعد جـ  ،2رقم  ،119صـ 181
نقض  11يونيو سنة  ،1912األحكام س  ،3رقم  ،113صـ 1121

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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ام المنسوب إليه،
الت يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل اإلجر ي
"يجب التفرقة بي االعياف وبي أقوال المتهم ي
فهذه األقوال مهما كانت يف داللتها ال ترف إىل مرتبة االعياف الذي ال بد أن يكون ضيحا.
فاالعياف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند إىل المتهم ،واإلقرار بطبيعته ال بد أن يكون واضحا يف الوقت ذاته.
والمنطق ارتكابه للجريمة ال
العقىل
الت يستفاد منها باللزوم
ي
ي
ولذلك فإن أقوال المتهم وإقراره ببعض الوقائع ي
الت جعلت منه الدليل األول لإلثبات باعتبار أنه ال
يعتي اعيافا ،وهذه الصفة الالزم توافرها يف االعياف ي
ىه ي
يحتمل تفسيا أو تأويال.
كذلك ال يعتي اعيافا أقوال المتهم عىل متهم أخر اشيك معه يف ارتكاب الجريمة ،فهذا االعياف يقترص عىل
الشخض هو ،أما أقواله عىل غيه من المتهمي فال يعتي اعيافا
ما أدىل به المتهم من أقوال يقر فيها بسلوكه
ي
وإنما أقواال ال ترف إىل مرتبة الشهادة القانونية التامة".
نصت المادة  331من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه " :ييتب البطالن عىل عدم مراعاة أحكام القانون
المتعلقة بأي إجراء جوهري".
ر
مبارسة،
الت تيتب عليه
كما نصت المادة  331عىل أنه " :إذا تقرر بطالن أي إجراء فإنه يتناول جميع األثار ي
ولزم إعادته مت أمكن ذلك".
د .مأمون سالمة – قانون اإلجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ص ـ  – 928ط 2111 ، 2
ى
د .حامد ر
الجامغ2112 ،
الجنائ صـ  – 112 ،111دار الفكر
الشيف – اعياف المتهم والدفوع المتعلقة به يف الفقه
ي
ي

"من المقرر أن االعياف الذي يعول عليه كدليل اثبات يف الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة
فال يصح التعويل عىل االعياف – ولو كان صادقا – مت كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ،ولما كان الوعد أو
اإلغراء يعد قرين اإلكراه والتهديد ألن له تأثيه عىل حرية المتهم يف االختيار بي اإلنكار واالعياف ويؤدي
يجت من وراء االعياف فائدة أو يتجنب ضرا ،كما أنه لما كان األصل أن يتعي عىل
حمله عىل االعتقاد بأنه
ي
ىه رأت التعويل عىل الدليل المستمد من االعياف أن تبحث الصلة بينه وبي ما وقع له من وعد
المحكمة إن ي
ونق أثر ذلك عىل االعياف الصادر منه يف استدالل سائغ".
او إغراء ي
الطعن رقم  1218لسنة  12ق ،جلسة 1922/12/21

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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وبفحص أوراق الجنحة ،وبتمحيص األقوال المنسوب صدورها من المتهمي ،بداية من أقوال المتهم
الرابع ،........ /نجد يف الصفحة  11من تحقيقات النيابة سؤاال من المحقق له كان نصه" :هل أنت شاذ
جنسيا؟" وكانت إجابة المتهم المدونة يف نفس الصفحة" :أيوه أنا شاذ جنسيا".
ثم ألق المحقق سؤاال أخر يف الصفحة  12من تحقيقات النيابة ،كان نصه" :هل مارست ذلك الفعل
الجنس" حال تواجدك يف مرص؟" وكانت إجابة المتهم المدونة يف نفس الصفحة" :ال".
"الشذوذ
ي
وف سؤال أخر وجهه المحقق يف أخر الصفحة  12بعد فض الحرز الخاص بالمتهم ،سأله" :ما هو تعليلك
ي
لقيامك بتصوير نفسك عاري الجسد يف الهاتف المحمول؟" كانت إجابة المتهم المدونة بعده" :دي حرية
شخصية ليا وأنا بأقر إن أنا شاذ جنسيا وأنا بتصور الصور دي إلن دي حرية شخصية والفعل ده غي معاقب
عليه عندي يف بلدي".
وف الصفحة  13من التحقيقات كان هناك سؤال جديد طرح عىل المتهم بعد تفريغ محادثات إلكيونية من
ي
الت كانت بينك وبي المتهم المذكور
عىل الموبايل ،كان نصه" :وما هو تعليلك من أنه باإلطالع عىل المحادثة ي
يقر بها أنه ليس لديه مانع أنه يمارس معك الجنس بمقابل مادي؟ كانت إجابة المتهم المدونة يف نفس
الصفحة " :هو فعال عرض عليا بس أنا رفضت علشان عارف إن الفعل ده معاقب عليه يف مرص".
وتاله سؤال أخر" :هل عرض عليك المتهم  .......بممارسة الجنس معك بمقابل مادي؟ وكانت اإلجابة
المسطرة يف المحرص " :أيوه".
فق الصفحة  18من تحقيقات النيابة نجد السؤال
ثم ي
نأئ إىل األقوال المنسوبة للمتهم الخامس ،........ /ي
األئ " :ما هو تعليلك للصور الموجودة به – يقصد الهاتف المحمول -الخاصة بالذكور وهم عرايا الجسد بها؟
ي
وكانت إجابة المتهم المنسوب صدورها منه والمسطرة يف نفس الصفحة " :أنا شاذ جنسيا وأنا بتعرف عىل
الناس دول عن طريق برامج تعارف الشواذ".
وف نفس الصفحة السابقة من المحرص ،سأله نفس السؤال الذي ألقاه عىل المتهم األول من قبل" :هل أنت
ي
شاذ جنسيا" وكانت اإلجابة المنسوبة للمتهم" :أيوه أنا شاذ جنسيا".
الجنس حال
واختتم المحقق أسئلته مع المتهم بسؤال أخي كان نصه":هل سبق أن مارست الشذوذ
ي
تواجدك بالغردقة؟ وكانت إجابة المتهم المسطرة يف المحرص والمنسوبة له" :أيوه أنا مارست امبارح مع
ى
الشواىط يف الغردقة معرفش اسمه".
ألمائ أنا كنت اتعرفت عليه يف أحد
واحد
ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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الت يتحدث بها عن لسان ولغة
وهذه األقوال نشك يف صدورها من المتهمي الختالف لسان المحقق ولغته ي
الت ال تصدر من أجانب ال
المتهمي ،كما أن هذا األمر ينرصف إىل محرص الضبط ،خاصة مع تلك اإلجابات ي
يحسون وال يعرفون أنفسهم بأنهم شواذ ،خاصة وأن األمر المستغرب يف مجتمعنا "بميل الذكور لبعضهم" أو
طبيغ ومعتاد ويسم مثلية جنسية ،وليس شذوذا.
"النساء لبعضهن" جنسيا يف البالد األوربية
ي
وال يقدح يف ذلك ما وضحه محرر الضبط أنه استعان بالمدعو ،.......... /من مواليد شهر يونيو  ،1992أي
ى
لم يتجاوز ر
يطمي المحكمة بأنه
العشين من العمر حت تاريخ هذه الجلسة ،حيث أنه لم يقدم لنا دليال
ميجم قادر عىل حسن البيان ونقل كامل المعائ ،ر
ورسح كافة المالبسات وتبيان كل سؤال وتوضيح تفصيالت
ي
كل جواب ،ما يعطينا إشارة واضحة إىل عدم إحاطته بالعلم والخية الكافية للقيام بهذا الدور الذي من شأنه
ىه
أهدر بمتابعة مجريات التحقيقات ،كذلك حق ىالمتهمي يف الدفاع عن أنفسهم ،خاصة وأنه لم يذكر ما ي
إىل اإلنجليية والهولندية
الت تجعل محرر محرص الضبط يطمي لكفائته يف اليجمة من العربية ي
المؤهالت ي
والعكس ،ما أهدر حق المتهمي األجانب الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمي.
كذلك تكرر األمر يف تحقيقات النيابة إذ قرر المحقق بوجود المدعو ،......... /ولم يقدم لنا دليال عىل أنه
قانوئ ،وال صورة من تحقيق شخصيته يفيد بأنه يمتهن هذه
يعمل كميجم أو شهادة باعتماده كميجم
ي
المهنة ،خاصة مع دفع المحا يم الحاض للتحقيق مع المتهمي المدعو ،......... /بوجود اخطاء يف اليجمة.
مما يعد ذلك مخالفا صحيح الدستور وخصوصا ما نصت عليه المادة  54منه........" :وال يبدأ التحقيق معه
ٌ
إال يف حضور محاميه ،فإن لم يكن له محام ،ندب له محام ،مع توفي المساعدة الالزمة لذوي اإلعاقة ،وفقا
لإلجراءات المقررة يف القانون".
له ضمانة
وهو ما يمكننا القياس عليه يف هذة الحالة من أن توفي ميجم للغة اإلشارة أو أي لغة أخرى ي
دستورية لحق المتهم يف التعبي ونقل كل مجريات التحقيقات له بدقة ،وأن النتيجة الحتمية لعدم توفر
ه إهدار حق المتهم يف متابعة سي اإلجراءات بدقة وإغفال حقه يف نقل أقواله
هذه الضمانة الدستورية ب ي
بصدق وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
المحام الذي حرص للدفاع عن
والغريب يف األمر أيضا أن تحقيق النيابة لم يثبت رقم تحقيق شخصية
ي
المتهمي ،وال رقم قيده بنقابة المحامي ،فال نعلم حقيقة وجوده يف التحقيق من عدمه فعال ،وحقيقة
قيده بنقابة المحامي ،مما يجعلنا يف شك من األمر.
الثائ) إن صدقنا صدورها منهم ،فال نراها غي أقوال
الت نسبت للمتهمي األخرين (الثالث ،أو ي
كما أن األقوال ي
والتخىل الالإرادي عن هواتفهم
قد انيعت منهم بعد اختالق حالة التلبس ،والقبض عىل جميع المتهمي،
ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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قانوئ ،وبمواجهة بأقوال مزيفة عىل لسان المتهمي األجنبيي (  ،)......باإلضافة إىل
الشخصية بدون سبب
ي
حالة الرهبة النفسية والرعب الذي بعث يف قلوب الجميع من تلفيق االتهام ،واليهيب من محرر المحرص
بحبس الجميع احتياطيا.
كما لم يصدر من المتهمي اعيافا باالتفاق فيما بينهم عىل مقارفة األفعال اإلجرامية واستكمال واقعاتها
ىه مهاجمة وكر للدعارة
وتقسيم األدوار ،بحيث أننا حت األن ال نجد تفسيا لتصوير األمر بأن الواقعة ي
والفجور ،واقتحام دارا مخصصة لألعمال المنافية لألداب ،يديرها زعيم أكي شبكة دعارة يف الغردقة ،نقرأ
عنها يف صحف الحوادث ،وأخبار الفضائح ،ونسمع عنها من برامج التوك شو.
فلماذا كل هذا التهويل ،ولماذا كل هذا التلفيق ،ولما كل هذه األخطاء القانونية ،ولماذا يمنع عن المتهمي
ومهت.
قانوئ معتمد
حقهم يف معرفة ما وقعوا فيه؟ وتعطل حقوقهم يف االستعانة بميجم
ي
ي
مما يكون معه هذه األقوال دليل غي صالح لنسبة التهمة إىل المتهمي ،وال يصح بأي حال من األحوال
التعويل عىل ما جاء بها من إقرار ،كما ال يجوز أن تصبح دليال ضد من نسبت إليه ،لمخالفتها لحقيقة األمر،
والواقع ،وصدورها بإجراء باطل يعدم أساس مصدرها ،ويشكك يف قوة حجيتها ،ويجعل من الحكم بالياءة
أقرب للعدل واإلنصاف.

ثالثا:بطالن شهادة الضابط محرر المحرص ،لتلفيقها وكذبها ووضوح
تناقضها ،واختالق واقعة الضبط والقبض والتلبس ،وانفراده بها دون غيه،
وحجبه با يف القوة المرافقة له عن الشهادة:
من المقرر ف قضاء محكمة النقض أن " :ر
الشيعة اإلسالمية قد أفردت يف شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو
ي
الجائ ،أو
الحدود أحكاما تشددت يف طرق اثباتها ،وقدرت أن الشبهة – سواء كانت يف الدليل ،أو لصفة يف
ي
الجائ عن اعيافه ،فليس
المجت عليه ،أو يف محل الجريمة – تدرأ الحد (أي العقوبة المقدرة ررسعا – كعدول
ي
ي
ر
ف ر
القاض أن يحكم بعقوبة القتل تعزيرا وفقا لما يقدره من جسامة
الشيعة اإلسالمية ما يمنع المشع أو
ي
ي
الجائ ،وهو يف ذلك غي مقيد يف قضائه بنصاب معي للشهادة ،أو بدليل محدد ما دام
الجرم أو سلوك
ي
تقديره ألدلة الدعوى سائغا ،وهو ما لم يخالفه ر
المشع أو الحكم المطعون فيه".
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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الطعن رقم  21219لسنة  18ق جلسة 1999/12/1

ىه إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه عىل وجه
ومن المقرر أيضا :الشهادة يف األصل ي
العموم بحواسه ،وكان ال يشيط يف شهادة الشاهد أن تكون واردة عىل الحقيقة المراد إثباتها بأكملها ،وبجميع
يكق أن يكون من شأنها أن تؤدي إىل تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه
تفاصيلها عىل وجه دقيق ،بل
ي
المحكمة ،يتالئم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه".
الطعن رقم  19121لسنة  19ق جلسة 2111/1/2

وبمطالعة أوراق الجنحة نجد أنه لم نصل إىل أي أقوال أو توضيحات لمأمور الضبط الرائد ....... /عن
ظروف ضبط كل من المتهم الخامس  ........و المتهم األول ...........
ىه رقم  11وبي لنا يف محرصه
ويتضح التناقض جليا عندما قرر لنا محرر المحرص أن الشقة محل الواقعة ي
ص ـ  ،1أنها يف الدور األول علوي إال أنه قرر عكس ذلك يف محرص تحقيق النيابة العامة ص ـ  - 22السطر الثالث
األرض".
 إذ أجاب " :أنا أول ما دخلت العمارة الشقة كانت يف الدوري
وبسؤال مأمور الضبط يف صـ  21من تحقيقات النيابة عن" :هل قمت بإجراء تحريات حول الواقعة محل
التحقيق" .فأجاب" :أيوه" ،ثم تاله سؤال أخر يف صـ " : 21ما مصادر تحرياتك تحديدا؟" أجاب" :أنا
مغ".
الت تعمل ي
ي
تحريائ معتمدة عىل جمع المعلومات باإلضافة إىل بعض المصادر الشية ي
ىه فية كافية للتأكد من
الت استغرقتها إجراءاتك للتحريات؟" فأجاب " :ي
ثم كان السؤال :ما ي
ىه الفية الزمنية ي
صحتها والوقوف عىل حقيقة الواقعة وصوال لدور كل متهم لها تحديدا".
معلومائ واضح،
ولم يقدم مأمور الضبط أي دليل عىل أنه استق تحرياته من مصدر موثوق أو من مكان
ي
الت نشك يف وجودها أصال لعدم تبيانها وذكرها – وأقر أنه تأكد من
وحجب عن النيابة والمحكمة مصادره – ي
ممارسة المتهمي للفجور من خالل اعيافتهم ومن خالل المحادثات اإللكيونية المنسوبة لهم يف التحقيقات
والمنيعة – عىل حد قول مأمور الضبط – من هواتفهم المحمولة.
مما يكون معه واألمر كذلك يف شك من قيامه بالتحري أو بإجراء أي إجراءات أمنية تخص االستعالم عن
سلوك المتهمي ،وما سوف يقدمون عليه يف المستقبل ،خصوصا أن المتهمي األجنبيي غي مقيمي باإلقليم
المرصي وليس لهم أي سجالت جنائية لدى األمن المرصي ،ولم يحدث أن تم القبض عليهم يف أي واقعات
لباف المتهمي المرصيي.
من نفس النوع أو اتهامهم بأي اتهامات مماثلة من قبل وكذلك الحال بالنسبة ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
16
ي
ي
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كما لم نجد يف أي شهادة يف المحرص الذي أمامنا غي شهادة محرر المحرص والقائم بالضبط الرائد..... /
الت نحن بصددها.
واكتق الضابط المذكور بنفسه كمؤلف ومخرج ومنتج للرواية الملفقة ي
ولم يشاركه أحد أو باألحرى لم يمكن أحد من قوته المرافقة "الشية" من اإلدالء بأقواله أو بشهادته يف
يدىل لنا باسم أي فرد منهم ،كما لو كأنهم لم يكونوا موجودين أو حاضين المشاهد
واقعات الضبط ،ولم ي
المذكورة يف صدر محرص الضبط.
كما أنه يف سؤل من المحقق يف ص ـ  21من تحقيقات النيابة العامة ،عمن كان برفقته؟ فأجاب" :عدد من قوة
الشطة المرافقة ىل" ،ثم سأله :ما عدد هؤالء وأسمائهم وبيانتهم تحديدا" فأجاب" :ال أذكر ر
ر
لكية
ي
المأموريات".
وهنا لنا استغراب واضح إىل حد السخرية ،كيف ال يتذكر مأمور الضبط من كانوا معه رغم أنه لم يمر ر
أكي من
 12ساعة من وقت ضبط الواقعة وحت سؤال الضابط بتحقيقات النيابة ،فقد كان سؤاله بالنيابة يوم
 2112/3/2الساع 1مساءا ،أما واقعة الضبط كانت يوم  2112/3/2الساعة  1:21صباحا.
مما يجعلنا يف يقي أن الكذب ال يؤيد حقا ،وال يستطيع أن يصمد أمام الحقيقة ،مما يجب معه أن تطرح كل
سق من نبعه ،مما يستوجب معه براءة المتهمي مما نسب إليهما.
نتيجة بنيت عليه ،وكل إجراء ي

رابعا :اختالف مكان الضبط حقيقة عما صوره محرر المحرص يف األوراق
"المعاينة":
من المقرر بقضاء محكمة النقض" :إذا كانت المحكمة االستئنافية حي ألغت حكم محكمة أول درجة
الت أجرتها محكمة أول درجة وأسست عليها حكم الياءة الحتوائها عىل
ي
القاض بالياءة قد استبعدت المعاينة ي
تحقيقات قانونية لعدم حلف الشهود اليمي .وذلك دون أن تجري بنفسها تحقيقا للتثبت عن مدى صحة
الت رواها الشهود ،مما لو صح لكان من المحتمل معه أن
دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية ي
يتغي رأي المحكمة يف الدعوى ،فإن حكمها بالغدانة عىل أساس استبعاد تلك المعاينة ودون تحقيق دفاع
المتهم يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع".
طعن رقم  1131لسنة  21ق جلسة 1912/1/22

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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ىه رقم  11وبي لنا مأمور الضبط يف
وبالتطبيق عىل واقعات الجنحة نقول إن الشقة محل الواقعة ي
محرصه ص ـ  ،1أنها يف الدور األول علوي إال أنه قرر عكس ذلك يف محرص تحقيق النيابة العامة ص ـ - 22
األرض".
السطر الثالث  -إذ أجاب " :أنا أول ما دخلت العمارة الشقة كانت يف الدور
ي
الثائ
األرض ألشخاص يسكنون شقة يف الدور
إذن كيف تأئ لمامور الضبط سماع أصوات صياح من الدور
ي
ي
علوي ،ولماذا لم نسمع أقوال أحد غيه من قوته الشية المرافقة له ،تؤكد روايته يف محرصه.
مما يجعلنا نشك بهذا التناقض الواضح يف رواية الضابط لمكان الضبط ووصفه ،وطريقة الضبط ،ويكون
الت يف األوراق.
األمر بذلك متخيال وغي
ي
واقغ الحدوث بالصورة ي
ويجعلنا نؤكد أن هناك صورة أخرى ال نعلمها غي ما سطر بمحرص الضبط أخفاها مأمور الضبط لحاجة يف
الت أمامنا.
نفسه ،مما جعل األمر يخرج بالصورة المكذوبة ي
لذلك تكون الياءة أقرب يف ضوء هذا التلفيق ،ويكون حقا عىل المحكمة عدم اإلطمئنان لما سطر بمحرص
الضبط ،ويجب عليها أن تقوم بالمعاينة بنفسها ،خاصة وأن النيابة العامة لم تقم بذلك.

انتفاء أركان جريمة اإلعتياد عىل ممارسة الفجور:
يقض بذلك
إن القواني الوضعية ال تعاقب عىل الرذيلة الجنسية يف ذاتها ،وال تجرم كل وطء يف غي حالل كما
ي
الت نادت بتأكيد "الحرية
الديت
المفهوم
ي
األخالف ،وإنما تأثرت إىل حد كبي بأفكار الثورة الفرنسية ي
ي
الشخصية" وبذلك انفصلت المفاهيم اإلجتماعية للقيم عن المفاهيم الدينية األخالقية ،وحرص واضعو
القواني الحديثة عىل عدم العقاب عىل الجرائم اإلخالقية وعدم التدخل يف التفاصيل الدقيقة للحياة
الشخصية لألفراد ،أو التجسس عىل أفراد العائالت لكشف خباياها واستطالع مكوناتها.
أحمد أمي – ررسح قانون العقوبات – القسم الخاص – الطبعة الثانية –  – 1921صـ 139
ر
والنش والتوزيع – الطبعة الثالثة  – 2111صـ 11
الذهت – الجرائم الجنسية – دار غريب للطباعة
غاىل
الدكتور إدوار ي
ي

الجنس بي رجل وامراءة
واألصل أن األفعال مباحة مهما كانت منافية لألخالق ،فمثال ال جريمة يف االتصال
ي
الجنس بي
وف غي عالنية ،كذلك ال عقاب عىل أفعال الشذوذ
غي ميوجي مت كان ذلك حاصال بالرضاء ي
ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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الجنس بي ذكرين أو األفعال الشهوانية بي أنثيي،
شخصي من جنس واحد سواء تمثلت يف االتصال
ي
وكذلك ال عقاب عىل الشذوذ المتمثل يف عالقة جنسية بي االنسان والحيوان.
ر
والنش والتوزيع – الطبعة الثالثة  – 2111صـ 13
الذهت – الجرائم الجنسية – دار غريب للطباعة
غاىل
الدكتور إدوار ي
ي

البغاء لغة هو االتصال الجنس غي ر
المشوع ،فيقال بغت المرأة بغاء أي فجرت وتكسبت بفجورها ،فه َب ِ ُّ
غ،
ي ي
ي
والبغ األمة أو الحرة الفاجرة ،والجمع بغايا.
ي
ر
المشع المرصي فهو ممارسة اإلناث أو الذكور ألفعال من شأنها إرضاء شهوات الغي
أما البغاء الذي يقصده
ر
مبارسة وبدون تميي.
ومن هذا التعريف يتضح أن البغاء يف القانون يقوم عىل العناض اآلتية:
أوال :بغاء اإلناث والذكور:
ر
ىه
وقد أقرت محكمة النقض بأن األنت حي ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بال تميي ،فتلك ي
للبغ فال تصدر إال منها ،ويقابلها الفجور ينسب للرجل حي يبيح عرضه لغيه من الرجال
الدعارة تنسب
ي
بغي تميي فال يصدر إال منه.
وقد رأت أيضا أن جريمة الفجور تقع من الذكر الذي يقوم بالدور السالب يف العملية الجنسية دون الذكر الذي
يقوم بالدور الموجب.
نقض  21إبريل  1988مجموعة أحكام النقض س  39رقم  91صـ 132

ثانيا :الفعل المادي المكون للبغاء:
ُ
ُ
ال يلزم يف الفعل المادي المكون للبغاء أن يحدث اتصال جنسيا من قبل أو دبر ،بل يشمل البغاء كل مساس
بالجسد إلرضاء شهوة الغي ،سواء كان طبيعيا أم مخالفا للطبيعة.
ثالثا :إرضاء شهوة الغي بطريق ر
مبارس:
يجب أن يكون ارتكاب األفعال الجنسية من خالل عنرصين:
 -1بقصد إرضاء شهوات الغي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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 -2بطريق ر
مبارس
ُْ
يقتض استبعاد ارضاء الشهوات الشخصية من نطاق البغاء ،وعليه فإن المرأة الغل َمة
وإرضاء شهوة الغي
ي
الت تسغ الرضاء شهوتها الجنسية مع كل من تصادفه من الرجال ال تمارس
(أي شديدة الشهوة للجماع) ،ي
جنس إذا سغ إىل الرجال لمواقعته ارضاء لشهوته ال يعد ممارسا
البغاء ،وكذلك الرجل المصاب بشذوذ
ي
للبغاء.
يرض شهواته الشخصية ال يعد مرتكبا
وقد عدلت محكمة النقض عن رأيها سابقا ،وقضت بأن من
ي
لجريمة البغاء ،كما أن من يحرض الغي عىل أرضاء شهوته الشخصية (أي شهوة المحرض بكش الراء) ال
يكون قد ارتكب جريمة التحريض عىل البغاء.
يعت أن من يمارس البغاء قد تجرد من اللذة أو الشهوة ،بمعت أن
ويالحظ أن إرضاء الشهوات الغي ال ي
ارضاء شهوات الغي ال يتعارض مع إرضاء شهوة من يمارس البغاء ،ومما ال شك فيه أن اللذة الجنسية ال
تعت عاطفة الحب ،والمهم فيمن يمارس البغاء أن يتجرد من أي عاطفة يف عالقته الجنسية مع عمالئه.
ي
ر
ويجب أن يكون اشباع شهوات الغي بطريق مبارس ،أي أن يكون الغي طرفا يف العملية أو عىل األقل حاضا
أثنائها .أما إشباع شهوات الغي بطريق غي ر
مبارس ،مثل تصوير األوضاع الجنسية الفاحشة أو نقلها عىل
ررسيط سينما أو فيديو ثم عرضها بعد ذلك عىل الغي إلرضاء شهواتهم فال يعد من قبيل البغاء ألن األفعال
ر
الت ألتقطت سواء ثابتة أو متحركة.
يف ذاتها ال
ي
ترض شهوات الغي بطريق مبارس ،وإنما ترضيها الصور ي
رابعا :إرضاء شهوة الغي بال تميي:
يجب ممارسة أفعال البغاء مع الغي أو أمامه "بال تميي" أي بدون تخصيص أشخاص معينينالشباع
شهواتهم.
وما دام قد توافر ررسط عدم التميي فال يهم بعد ذلك ما إذا كان من يمارس البغاء قد تقاض أجرا مقابل
إرضاء شهوات الغي أم ال ،فاألجر ليس الزما لممارسة البغاء يف ذاته ،ولكنه قد يعد قرينة عىل عدم التميي
بي الناس يف قبول ارتكاب الفحشاء منهم.
ر
والنش والتوزيع – الطبعة الثالثة  – 2111صـ 221 : 212
الذهت – الجرائم الجنسية – دار غريب للطباعة
غاىل
الدكتور إدوار ي
ي

ر
ر
مبارستها
لمبارسة األفعال الجنسية دون
يكق لتحقق البغاء مجرد األقوال الفاحشة ،او ابداء الرغبة
وال
ي
بالفعل.

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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وحيث تنص المادة  9من القانون  11لسنة  1911عىل أنه:
" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوت وبغرامة ال تقل عن خمسة
ر
وعشين جنيها وال تزيد عىل ثالثمائة جنيه يف اإلقليم المرصي وال تقل عن مائتي وخمسي لية وال تزيد
عىل ثالثة آالف لية يف اإلقليم السوري أو بإحدى هاتي العقوبتي:
ر
(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت ميال أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكت شخص أو أكي
إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.
كل من يملك أو يدير ميال مفروشا أو غرفا مفروشة أو محال مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة
(ب)
الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه يف محله بالتحريض عىل الفجور
والدعارة.
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور والدعارة.
 ............إلخ المادة"
وباستقراء نص المادة سالفة الذكر نجد أن للجريمة ثالثة أركان ال رابع لهما:
ممارسة الفجور أو الدعارة:
-1
ر
المبارسة الجنسية ،وبأن يتخذ المتهم
يعت مجرد االرتكاب أو
يعت التكرار بل ي
ولفظ الممارسة يف ذاته ال ي
الدعارة أو الفجور طريقة للعمل ،فهو يبحث عن زبائن أو عمالء له دائما ليقدم لهم نفسه بال عاطفة أو
مشاعر حب ،بل يكون الغرض إرضاء شهوة الغي بال تميي.
أن يكون ذلك عىل سبيل االعتياد:
-2
ال يعاقب القانون عىل مجرد ارتكاب فعل من افعال الفجور أو الدعارة وإنما يعاقب عىل االعتياد بارتكابه،
فالعقاب إذن عىل حالة أوظرف قائم وليس عىل مجرد واقعة مادية.
إذ تنص المادة /9ج برصاحة عىل أنه يلزم لقيام الجريمة ،االعتياد عىل ممارسة الفجور والدعارة فعال ،ال
توقعا أو احتماال ،واالعتياد يفيد التكرار والدوام عىل مقارفة االثم يف مناسبات وظروف متتالية ،حت
الت يتضح معها اشتغاله وإنشغاله بممارسة الفجور أو الدعارة
يصبح من سلوكيات المتهم الدورية ،ي
بروتينية واطراد ،ولذلك فإن ثبوت االعتياد يجب أن يكون واضحا من دالئل قوية وليس من شكوك أو
يكق يف ذلك اإلخبار أو السماع من ناقل وشاية أو مخي ،بل يجب أن تكون حالة االعتياد
مظنة خفية ،وال ي
مشهودة بالفعل ليس فيها ظن أو تخمي ،وارتكاب الفعل مرة واحدة أو مرتي ال يعد اعتيادا ،كما أن تكرار
الفعل مع ر
أكي من شخص عىل مشح واحد للجريمة ال يعد تكرارا.
نقض  9يونيه سنة  1981مجموعة أحكام النقض س  31رقم  112صـ 232

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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نقض  2مايو سنة  1912مجموعة أحكام النقض س  13رقم  111صـ 132

ويجب أيضا أال يكون قد مض بي كل فعل وأخر من األفعال المكونة لالعتياد ،وكذلك اخر فعل منها،
وتاريخ بدء التحقيق يف الدعوى أو رفعها ،مدة الثالث سنوات المقررة قانونا لسقوط الحق يف إقامة
الدعوى الجنائية يف مواد الجنح.
كما استقرت أحكام محكمة النقض عىل أن من يرتكب الفحشاء مع امرأة ساقطة اعتادت ممارسة الدعارة ال
يعد ررسيكا لها يف ارتكاب هذه الجريمة ،نظرا لعدم توافر أي صورة من صور االشياك المنصوص عليها يف
ام وهو االعتياد
المادة  11من قانون العقوبات لعدم انرصاف قصده إىل اإلسهام معها يف النشاط اإلجر ي
ر
ينتق معه
مبارسة هذا النشاط ،وهو ما
عىل ممارسة الفحشاء مع الناس بغي تميي ،أو مساعدتها عىل
ي
الركن المعنوي الالزم لتجريم ر
الشيك.
ىه أن المتهمة األوىل ضبطت
ومن المقرر يف قضاء محكمة النقض " :إذا كانت الوقائع كما اثبتها الحكم ي
الثائ ،يف حي أن المتهمة الثانية كانت
بالشقة تجالس الشاهد األول بعد ان مارست الدعارة مع الشاهد
ي
تمارس الدعارة مع الشاهد الثالث ،فإن هذا الذي أورده الحكم ال ى
ينت عىل إطالقه عن توافر ركن االعتياد
يف حق الطاعنة".
-3

ى
الجنائ:
القصد
ي

نقض  22نوفمي  1981مجموعة أحكام النقض س  31رقم  182ص ( 812األسباب)

ى
الجائ إىل ارتكاب الفعل
الجنائ يف جريمة االعتياد عىل ممارسة الفجور أو الداعرة باتجاه إرادة
يتوافر القصد
ي
ي
مع علمه بكافة عناضه المكونة للجريمة.
باإلضافة إىل هذا القصد العام يجب أن يتوافر قصد خاص هو إرضاء شهوة الغي بال تميي ،فإذا كان قصد
الفاعل إشباع شهواته الجنسية الشخصية ،فال يتوافر هذا القصد وال تقوم الجريمة من األصل.
كما أن قصد ارضاء شهوة الغي يجب أن يكون بغي تميي بي الناس ،عندئذ ال يتوافر القصد الخاص إذا كان
القصد من الفعل هو ارضاء شهوة شخص معي مثال دون غيه.
يف ضوء ما تقدم وبمطالعة رواية مأمور الضبط ،وما تالها من تحقيقات النيابة العامة ،لم نجد ثمة ما يدلل
عىل نية وقصد المتهمي بارتكاب الفعل المؤثم وإتجاه إرادتهما الرتكاب هذا الفعل بال تميي وباعتياد ،فلم
ام أو
يوضح محرص الضبط ثمة دليل قاطع ال يقبل اللبس أو الظن عىل إعتياد المتهمي ممارسة الفعل اإلجر ي
روتيت اعتيادي ،ولم يعطنا دليل عىل إدعائه
وف أوقات ومناسبات متقارية وبشكل
ممارسته بنية مضطردة ي
ي
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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بأن األموال المحرزة كانت بمناسبة ذلك الفعل تحديدا ،وأنها مقابال ماديا لممارسة الفجور بالشكل الذي
تتحقق معه كقرينة عىل الجريمة.
إىل أن محرر محرص الضبط لم يأت لنا بشاهد واحد يؤيد أقواله وتحرياته المزعومة كذبا،
تجدر اإلشارة هنا ي
ُ
أو واقعة مشابهة لألي من المتهمي من قبل يمكن أن تبت عليها قرينة بسيطة بتحققها.
ر
الت زعم
ىع وغي
ي
كما أن المراسالت اإللكيونية ،العشوائية والغي مرتبة ،والمأخوذة بطريق غي رس ي
قانوئ ،ي
محرر محرص الضبط أنها دليل واعياف عىل جريمة اإلعتياد عىل ممارسة الفجور بدون تميي ،إنما تعكس
اليجمة السليمة لياكيبها ،وجملها ،بشكل واضح سوء النية المفيضة من مأمور الضبط ،واستعجاله يف
شخض له.
اإليقاع بأبرياء يف ررسك حاكه من أجل مجد
ي
إىل سمعه أنها أصوات تدلل عىل
الت تنامت ي
فكما افيض _ يف واقعته المختلقة الشهوانية _ بأن تلك األصوات ي
ممارسة الجنس بي رجلي ،فكذلك مجرد الحديث عن أي معامالت مادية يف المحادثات اعتيها – بغي حق
وعىل خالف الحقيقة  -اتفاق عىل ممارسة الفجور بمقابل مادي ،ولو تحرى الصدق والعدل ،لكان من الواجب
ً
عليه االستعانة بميجم معتمد متخصص يف اللغات األجنبية ،ولما تجرأ عىل اتهام الناس بالباطل ،حفاظا عىل
قدر يسي من أمانته يف القيام بواجبات وظيفته بإحيام الدستور والقانون الذي أقسم عىل احيامهما يف بداية
قيامه بمهام واجبه يف تنفيذ القانون.
ً
كت
يف ضوء ما تقدم يبدوا جليا أن إختالق قصة ووقائع دون دليل
يقيت يقطع دون شك بوقوع وتوافر ر ي
ي
اإلعتياد وعدم التميي.

العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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بناء عليه
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم ب ـ ـ:
أصليا :براءة المتهمي مما أسند لهما من اتهام.
احتياطيا :سماع شهادة الضابط ، ......محرر المحرص
والقائم بالضبط.
الكىل :االنتقال لمشح األحداث
وعىل سبيل االحتياط
ي
لمعاينة الشقة "محل الواقعة" رقم  ،....يف العقار المملوك
للمتهم ،...... /الكائن برقم  .....بمنطقة  ......خلف
..........
وكيل المتهمي/
أحمد حشمت
ام ابراهيم
ر ي
المحاميان
العال ومجلس الدولة،
المحام باالستئناف
مكتب /أحمد حشمت
ي
ي
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