أحمد محمد حشمت

أحمد ارغب عبد الستار

أسامة محمد المهدي

على محمد دياب

حسام عبد الحليم حداد

أحمد محمد جبر

كريم على عبد الحي
محامـــــــــــون

محكمة جنح قصر النيل
مذكرة بدفاع
متهم

السيد /حسام شاكر سيد على
فى القضية

 423لسنة  2103جنح قصر النيل والمستأنفة برقم
والمحدد لنظرها جلسة يوم األحد الموافق 2103/02/03
الوقائع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا على وقت المحكمة وسوف نقسم دفاعنا فى تلك المذكرة
على النحو التالي:
أوالً :الدفع ببطالن حكم محكمة اول درجة لما جاء بها مخالفاً لنص المادتين  703و  703من قانون
االجراءات الجنائية  -كسبب من أسباب بطالن حكم محكمة أول درجة

ثانياً :إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وشيوع االتهام وعدم جدية التحريات والتالعب باألدلة
ثالثاً:إنتفاء أركان جرائم التجمهر والتظاهر والتعدي على رجال الضبط بالقول.

رابعا:انتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب اإلباحة.
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الدفـاع
أوالً :الدفع ببطالن حكم محكمة اول درجة لما جاء بها مخالفاً لنص المادتين  703و  703من قانون
االجراءات الجنائية  -كسبب من أسباب بطالن حكم محكمة أول درجة .

الدفاع يتمسك بالدفع ببطالن حكم محكمة اول درجة لما جاء بها مخالفاً لنص المادتين  703و 703

من قانون االجراءات الجنائية  ،حيث ان حكم محكمة اول درجة شمل تحريف فى الوقائع و تعديل للقيد

و الوصف مغاي اًر لما هو ثابت باألوراق " أمر االحالة " دون اعالن المتهم او دفاعه  ،ودون وجود ما

يدل بمحاضر الجلسات ابداء الدفاع الحاضر او المتهم صراحة أو ضمناً على االلتفات إلى ما استقرت

إليه المحكمة في المداولة من تعديل التهمة و تحريف الوقائع  ،فإن المحكمة تكون قد اعتمدت على
األسباب المؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها ينطوي على تناقض مبطل و قد خالف الثابت في األوراق

وأخطأ في فهم الواقع  ،فتكون النتيجة النهائية مخالفة للقانون ،واخالل بحق الدفاع وجاء حكمها معيباً
مما يتعين معه ابطاله ويوجب نقضه.

حيث نصت المادة ( 703التجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر االحالة او طلب
التكليف بالحضور  ،كما اليجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ).
وايضا نصت مادة (703المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير  ،وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه
بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك  .كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية
يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى
المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى
الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يال مصاريف ).
وبمطابقة السابق ذكره علي دعوانا نجد ان امر االحالة الخاص بالقضية كد
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ذكر ان المتهمين في يوم  4012\1\3بدائرة قسم شرطة قصرر النيرل فري ميردان طلعرت حررب كرد
دبررروا للتجمهررر وقررامو بتنارريم تارراهرة دون اخطررار واهررانو بررالقول رجررال الضرريط وهررم كررال مررن ال ارئررد
(محمررد السرريد والنقيررب لررؤي عبررد الحميررد والنقيررب محمررد بكررري اثنرراء تررأديهم عملهررم وامرررت النيابررة
بمعاقبتهم
بنصوص المواد(7_4\7_1\4_1مكرر_)2من قانون رقم  10لسنة  4012بشأن
التجمهر والمواد  )703_131_1\177من قانون العقوبات والمواد ) 41_11_3_3من القرار
بقانون رقم  103لسنة  4017بشأن تنايم الحق
في االجتماعات العامة والمواكب وذلك بخالف الوارد في حكم محكمة اول درجة الن الحكم قد
ذكر في منطوقه (انهم في تاريخ  4017\4\2والمحرر بمعرفة العقيد نبيل مصطفي السيد من قيام
القوات المكلفة بتأمين مقر السفارة االمريكية بضبط المتهمين لقيامهم بأعمال عنف وتخريب وقطع
طريق الكورنيش النيل والتعدي علي مواطنين بألقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وقيد االوراق
الجنحة بمواد(731_1,4\173_173مكر أر731 _1,4,7مكرر(أ))1,2من قانون العقوبات والمواد
7_1,4\7_4_1مكررمن القانون رقم  10لسنة  1112والمعدل  1\1من القانون رقم  712لسنة
 1112المعدل بالقانون رقم 43لسنة  131, 1133لسنة  1131والبند رقم  3من الجدول رقم أ
المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم  1313لسنة 4003
وذلك يعد تناقض صارخ بين امر االحالة ومنطوق الحكم و شمل تحريف فى الوقائع و تعديل
للقيد و الوصف مغاي اًر لما هو ثابت باألوراق " أمر االحالة "
احكام نقض
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بمقتضى المادة 103مكر اًر من

قانون العقوبات تأسيساً على أنه طلب وأًخذ رشوة ألداء عمل زعم أنه من اختصاص وايفته قد

شابه إخالل بحق الدفاع ذلك بأن أمر اإلحالة جاء خلواً من الواقعة التي دين بها الطاعن وانطوى
على واقعة أخرى هي أنه طلب وقبل رشوة الستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة مما هو مؤثم

بالمادة 106مكر اًر من قانون العقوبات ،وبذلك تكون المحكمة قد ساءلت الطاعن عن تهمة لم ترد

في أمر اإلحالة ولم تلفت نار الدفاع إلى تعديلها للتهمة خالفاً لحكم المادتين 308 ،307من قانون

اإلجراءات

الجنائية .
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وحيث إنه يبين من األوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بصفته موافاً

عمومياً طلب وقبل رشوة الستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار بنقل
المجني عليه من ملوي إلى القاهرة وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106مكر اًر من قانون

العقوبات المضافة بالقانون رقم  96لسنة  .3691وقد جرت مرافعة النيابة والدفاع بالجلسة على
أساسها طبقاً لما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة .لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد

دان الطاعن بمقتضى المادتين  381المعدلة بالقانون رقم  96لسنة  3691و 381مكر اًر المضافة

بالقانون المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم  328لسنة  3692بوصف أنه بصفته موافاً عمومياً

طلب وأخذ رشوة ألداء عمل زعم أنه من أعمال وايفته وهو ناير قيامه بالعمل على صدور أمر
بنقل المجني عليه ،وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على الطاعن وجرت المحاكمة على
أساسها وهي المعاقب عليها بالمادة 106مكر اًر من قانون العقوبات ،جريمة خاصة باستغالل النفوذ

وتختلف في أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة  -القائمة على االتجار بالوايفة -

التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين  381و 381مكر اًر سالفتي البيان .وكان التغيير الذي
أجرته المحكمة في التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير في وصف األفعال المسندة إلى

الطاعن في أمر اإلحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها إسباغاً للوصف القانوني

الصحيح لتلك األفعال ،وانما هو في حقيقته تعديل في التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد

إلى الواقعة التي وردت في أمر اإلحالة هو االتجار بالوايفة على النحو الوارد في المادتين 381
و 381مكر اًر ،وهو تغيير ال تملك المحكمة إجراءه إال في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى

ال
وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجالً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عم ً

بالمادة 308من قانون اإلجراءات الجنائية .واذ كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل

على أن المحكمة نبهت المدافع عن الطاعن إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه ولم يبد
في جلسة المحاكمة من جانب المدافع عن الطاعن ما يدل صراحة أو ضمناً على االلتفات إلى ما
استقرت عليه المحكمة في المداولة من تعديل التهمة ،فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع

وجاء حكمها معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .لما كان ما تقدم ،فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه واإلحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه

الطعن.

النقض الجنائي -الطعن رقم 1606 -لسنة 38قضائية -تاريخ الجلسة 7-10-1968 -مكتب فني
رقم الجزء 3 -رقم الصفحة
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(جلسة  1117/3/13الطعن رقم  1300س14ق)
يجب أن تكون األخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو األسباب،
ما لم تكن األسباب جوهرية مكوناً جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفد منه

ثانيا :إنتفاء صلة المتهم بالواقعة وشيوع االتهام وعدم جدية التحريات

أن من المبادئ المستقرة فري الفقره والقضراء المصرري أنره يتطلرب إلدانرة شرخص( مرتهم) أن تقروم سرلطة االتهرام (
النيابة العامة) بإثبات هذا االتهام على ذلك الشخص ويعفى المتهم من إثبات براءته،فيعفى المتهم من تقديم دليل

على براءته،وهو األمر الذى ترتب عليره أنره يجروز للمرتهم أن يتخرذ موقفرا سرلبيا مرن محاكمتره دون أن يفسرر ذلرك
ضرده،فعلى سررلطة االتهررام أن تقردم دالئلهررا علررى نسرربة االتهرام إلررى المتهم،بررل أن بعرض الفقهرراء يررروا أن مهمتهررا-

النيابة -ال تقتصرر علرى تقرديم أدلرة ثبروت التهمرة وأن عليهرا أن تتحررى الصردق فرى تقرديمها ألدلرة حترى ولرو أدى
ذلك إلى براءة المتهم،فالقاعدة القانونية تقول أن األصل فى اإلنسان البراءة.

(الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية للدكتور أحمد فتحى سررور  -الطبعرة الرابعرة  1131دار النهضرة العربيرة

ص  712وما بعدها)

وفى ذلك يقول الدكتور محمود محمد مصطفى فى مؤلفره شررق قرانون تحقيرق الجنايرات – الطبعرة األولرى 1123

–مطبعة دار نشر الثقافة صفحة  120وما بعدها :

" عربء اإلثبرات علرى المردعى وهرو النيابرة العموميرة فاألصرل أن المرتهم بررئ حترى يقروم الردليل علرى إدانتره،فعلى

النيابررة أن تقرريم الرردليل علررى وقرروع الجريمررة وعلررى أن المررتهم هررو الررذى ارتكبها.وقررد يرردفع المررتهم بسرربب مررن أسررباب
اإلباحررة أو بمررانع مررن موانررع المسررئولية أو العقاب،فطبقررا للقواعررد العامررة يصرربح المررتهم مرردعيا وعليرره إثبررات صررحة

الدفع،ولكن األمر يختلرف فرى المسرائل الجنائيرة فعروارض المسرئولية تنفرى الرركن األدبرى فرى الجريمرة وعلرى عراتق

النيابة إثبات أركان الجريمة جميعا،وال يكلف التهم بإقامة الدليل على صحة دفعه".

ويترتررب علررى هررذا المبرردأ نتيجررة هامررة أن أي شررك يفسررر فررى صررالح المررتهم بعبررارة أخرررى فررأن" الشررك يفسررر فررى

مصررلحة المتهم"،فأحكررام محرراكم الررنقض اسررتقرت علررى أنرره إذا مررا تشررككت المحكمررة فررى ثبرروت أدلرره االتهررام قبررل

المتهمين فأن هذا الشك يفسر دائما فى مصلحة المتهم وذلك ترتيبا على أن األصل فى اإلنسان البراءة .

( أنار نقض أول مارس سنة  1131س  13رقم  71ص  43 ،131يونية سنة  1131س  13رقم  144ص
 11 ،142أكت رروبر سرررنة  1131س  13رقرررم  173ص  1، 342ن رروفمبر س ررنة  1131س  13رقرررم  111ص
.374نقض  41يناير سنة  1131س  70ص ) 111

وبتطبيق ما سبق على دعوانا فأننا نجد أن النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام لم تقدم الدالئل على ثبوت التهمة

قبرل المررتهم ،واكتفرت بمررا رددتره بالقيررد والوصرف الخرراص بالقضرية ،وكررذلك مرا ورد بالتحريررات حرول الواقعررة وأخير اًر
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أقروال محرررري محاضررر الضرربط ،وهررو أألمررر الررذي يسررتلزم مررن الرردفاع مناقشررة هررذه األدلررة فررى نقطتررين أولهررا
التحريات وثانيهما أقوال مأموري الضبط وذلك على النحو التالي:

حول التحريات

والدفاع لديه مالحاتين على هذه التحريات

أولها أن تلك التحريات ال عالقة لها بالمتهم الثامن فمحرر محضر التحريات ( وهو ذاته القائم بالضبط) لم
يتط رررق م ررن قري ررب أو بعي ررد ع ررن واقع ررة الق رربض عل ررى الم ررتهم ،وانحص رررت تحريات رره ع ررن األش ررخاص المحرض ررين
والررداعين لهررذه التارراهرة فقررط  ،فلررم يرررد ذكررر المتهمررين اللهررم فقررط فررى القررول بررأن المحرضررين – اللررذين انصرربت

عليهم التحريات – قد اشتركوا مع المتهمين المضبوطين فى التااهر بميدان طلعت حرب

فالتحريررات – أن صررحت – ال تصررلح كرردليل علررى مررا نسررب للمررتهم مررن ج ررائم االشررتراك فررى تجمهررر مررن شررأنه

اإلخررالل بالسررلم العررام الغرررض منرره ارتكرراب ج ررائم االعتررداء علررى االشررخاص والممتلكررات العامررة والخاصررة ،وال

تصلح كذلك كدليل على أن المتهم أثناء اشتراكه فى هذا التجمهر قد أهان بالقول رجال الضبط ،وأخي اًر ال تصلح

ألن تكون دليالً على قيام المتهم باالشتراك فى تااهرة أخلت باألمن والناام العام.

ومما يؤكد قولنا هذا هو ما جاء بمحضر التحريات ذاته والذى ورد به وقبل سرد نتيجة التحريات ما يلي:

"وتمكنا من ضبط احدى عشر متهم وتم عرضهم على النيابة العامة والترى أمررت بحبسرهم جميعراً أربرع أيرام علرى

ذمة التحقيقات"

أما المالحظة الثانية فهي أن مجري التحريات هو أحد المجني عليهم !!

فالثابررت أن مجررري التحريررات ومحررهررا هررو المقرردم محمررد السرريد رئرريس مباحررث قسررم قصررر النيررل ،والثابررت

كررذلك بررأن وفقررا للقيررد والوصررف أن ذات الشررخص هررو أحررد المجنرري علرريهم – بحسررب وصررف النيابررة –

والمررتهم فيهررا المتهمررين جمعي راً بإهانترره ،واذا مررا وضررعنا ذلررك االعتبررار مررع أن مجررري التحريررات كررذلك هررو أحررد
رجال الضبط الذين قاموا بالقبض علرى المتهمرين فرأن ذلرك يجعلنرا – وبحرق – نطلرب وإلعتبرارات العدالرة اسرتبعاد

هذه التحريات كقرينة أو كدليل ألنه دليل مصبوغ وملوث بشبهه الخصومة بين مجري التحريات والمتهمين.
األمر الثاني حول أقوال رجال الضبط كدليل على ثبوت االتهامات قبل المتهم

والدفاع هنا لديه مالحاتين أساسيتين األول تتعلق بالتضارب بين أقوال رجال الضبط حول توقيت المااهرة

وا لقبض على المتهمين ،حيث ورد بأقوال النقيب محمد بكري عامر أن المااهرة والقبض على المتهمين كانت
فى تمام الساعة السابعة مساءاً

حيث سألت النيابة العامة الضابط سالف الذكر عن وقت حدوث ومكان األحداث والقبض على المتهمين

بالصفحة الثانية من تحقيقات النيابة العامة فقال

س :متى وأين حدث ذلك؟
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ج :الكالم دا حصل يوم  4012/1/3حوالي الساعة السابعة مساءا بميدان طلعت حرب.
فى حين سؤل الرائد محمد السيد – أحد رجال الضبط – فى الصفحة العاشرة من تحقيقات النيابة العامة
فأجاب بأن المتهمين فى تمام الساعة الخامسة مساءا قاموا بأرتكاب جرائم التجمهر واالعتداء ،وهو ما

أيده النقيب لؤي عبد الحميد والذى قرر بالصفحة السابعة عشر من تحقيقات النيابة العامة بأن تجمع

المااهرة كان فى تمام الساعة الخامسة مساءاً ،وهي األقوال التى تتضارب فيما بينها.

أما المالحظة الثانية بخصوص أقوال مأموري الضبط فهي استحالة تصور القبض على المتهمين على
النحو الذى صوره مأموري الضبط فى أقوالهم حيث جاء بأقوالهم جميعا بأن الفاصل الزمني بين القبض
على متهم وأخر ال يتعدي ثالث دقائق وأن القائم بالضبط يقوم بالقبض على متهم ويسلمه ألفراد الشرطة

ويقوم بإلقاء القبض على أخر وهكذا ،وهو السيناريو الذى يستحيل تصوره ليس مع متااهرين مشاغبين
– كما صورهم – رجال الضبط بل يستحيل تصوره مع االمساك بحيوانات ضلت طريقها أو تاهت من

راعيها

شيوع االتهام

اعتمدت النيابة العامة فى إسنادها للتهم الموجهة للمتهم على أقوال المجنى عليهم وهى األقوال التى جاءت دون
تحديد للجناة أو أوصافها أو أي شئ يدل على ارتكاب هؤالء المواطنين لتلك الجريمة:

فغنى عن البيان أنه يلزم إلدانة متهم فى بالجريمة التى يحاكم المتهمون من أجلها أن يكون هنراك عالقرة مباشررة

بررين الفعررل المررادى الررذى ارتكبرره المررتهم -إذا ثبررت انرره ارتكبرره -وبررين م را إصرراب المجنررى علي ره مررن ضرررر، ،فأننررا
نكون بصدد الحديث عن أن هناك شيوع فى االتهام فى دعوانا مما يرجح معه عدم ارتكراب المرتهم للجريمرة الترى

قدم للمحاكمة بسببها.

ثالثا:إنتفاء أركان جرائم التجمهر والتظاهر والتعدي على رجال الضبط بالقول.

يدفع المتهم بإنتفاء أركان ج ارئم التجمهر والتااهر واإلتالف والتعدي على رجال الضبط بالقول  ،وهي الجرائم

المنسوب إرتكابها للمتهم ،وذلك على النحو التالي:
 إنتفاء أركان جريمة التجمهر

تنص المادة األولي من قانون التجمهر على:

" إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على األقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال
السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه األمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
عن ستة شهور أو بغرامة ال تتجاوز عشرين جنيها مصريا".

ويتضح من هذه المادة أنه يستلزم لقيام جريمة التجمهر توافر أربعة عناصر مجتمعة وهي:
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 .1تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص
 .4أن يكون هذا التجمهر من شأنه جعل السلم العام فى خطر
 .7صدور أمر من رجال السلطة للمتجمهرين بالتفرق

 .2رفض طاعه أوامر رجال السلطة بالتفرق رغم علم المتجمهرين لهذا األمر.

وبإنزال هذه الشروط على وقائع دعواناً نجد أن المتهم قد اعتصم بإنكار هذا االتهام ،والثابت وفقا لألوراق أن
المتهم لم يشترك فى فعل التجمهر المشار إليه بقرار إحالة النيابة العامة للمتهمين فى قضيتنا ،ولما كانت النيابة

العامة قد عجزت عن إقامة الدليل على توافر أركان جريمة التجمهر بأركانها األربعة قبل المتهم فأننا ندفع

بإن تفاء أركان هذه الجريمة ،وبانتفاء جريمة التجمهر تنهار وتنتفي بالضرورة باقي الجرائم ،وذلك ألن النيابة قد
رتبت وربطت باقي الجرائم من  ،إال أننا سنشير لدفاعنا بانتفاء باقي أركان هذه الجرائم وذلك على النحو التالي:
 إنتفاء أركان جريمة التااهر

قدمت النيابة المتهم بتهمة االشتراك فى تااهرة أخلت باألمن والناام العام ،وهو األمر المعاقب عليه بموجب

المادة  11من قانون التااهر  103لسنة  4017والتى تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين ،وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال

تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحار المنصوص عليه في المادة السابعة من

هذا القانون".

وبالرجوع للمادة السابعة من القانون سالف الذكر نجد أنها نصت على:

"يحار على المشاركين في االجتماعات العامة أو المواكب أو التااهرات اإلخالل باألمن أو الناام العام أو

تعط يل اإلنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون
ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصالت أو

النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو االعتداء على األرواق أو الممتلكات العامة أو

الخاصة أو تعريضها للخطر".

وبالنار للمواد سالفة الذكر فأننا نجد أن المشرع قد قسم الجرائم المرتبطة بالتااهر لطائفتين رئيسيتين الطائفة

األولي منها هو الجرائم المرتبطة بالدعوة وتنايم المااهرات والمسيرات دون أذن أو أخطار ( راجع المادتين 3
و  41من قانون التااهر) والطائفة الثانية من الجرائم تتعلق بالمخالفات التى تقع من بعض المشاركين فى
المااهرة مثل حمل أسلحة أو مفرقعات أثناء المشاركة فى المااهرات ( راجع المادة السادسة والسابعة عشر من

قانون التااهر) أو المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة والتى تتضمن تعطيل المرور  ،والطائفة
الثالثة واألخيرة من الجرائم المرتبطة بالتااهر هي تلك المتعلقة بفعل التااهر ذاته والمحاور القيام به – وفقا

لشروط محددة – فى أماكن العبادة أو فى حرم األماكن الحيوية مثل المقار الرئاسية أو المجالس النيابية وغيرها
( راجع المواد  1و  12و  40من قانون التااهر).
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فالمشرع لم يجرم فعل التااهر مجرداً إال فى حالتين فقط االولي التااهر بأماكن العبادة والثانية داخل حرم

المنشأت الحيوية ،وذلك على النحو الذي سبق تفصيله.

وبإنزال النصوص السابقة على دعوانا نجد أن أركان جريمة مخالفة المتهمين للحار الوارد بالمادة السابعة من

قانون التااهر  103لسنة  4017والمتمثل – بحسب وصف النيابة العامة – فى تعطيل المواصالت البرية
وتعطيل حركة المرور ،وهي المخالفة المعاقب عليها بموجب نص المادة  11من قانون التااهر سالفة الذكر،

ليس لها أساس أو أصل فى األوراق.

كما أن الثابت من األوراق أن رجال الضبط قد خالفوا قانون التااهر فى المواد الحادية عشر والثانية عشر منه

والتى وضعت ضوابط لفض التااهرات والمسيرات والمواكب يجب أن يلتزم بها رجال الشرطة ال تقتصر فقط
على تنبيه المشاركين بمخالفتهم للقانون وأنما يجب أن تتضمن تلك التحذيرات تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها
المشاركون لدى انصرافهم ،وفى حالة عدم استجابتهم لذلك تقوم قوات الشرطة بالتدرج فى وسائل تفريق المااهرة

وفقا للتدرج التالي :

 -1استخدام خراطيم المياة.

 -4استخدام الغازات المسيلة للدموع .
 -7استخدام الهروات.

حيث تنص المادة الحادية عشر من قانون التظاهر على ":تتولي قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير
وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير

لتأمين االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة المخطر عنها ،والحفاا على سالمة المشاركين فيها ،وعلى
األرواق والممتلكات العامة والخاصة  ،دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.

واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها
القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات األمن بالزى الرسمي ،وبناء على آمر من
القائد الميدانى المختص فض االجتماع العام أو تفريق الموكب أو التااهرة ،والقبض على المتهمين بأرتكاب

الجريمة.

ويجوز لمدير األمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي األمور الوقتية

بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه ،إلثبات الحالة غير السلمية لالجتماع العام أو الموكب أو التااهرة،
ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة".

بينما تنص المادة الثانية عشر من قانون التظاهر على ":تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون
فض أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل األتية:
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أوالً:مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية
متكررة وبصوت مسموع ،بفض االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى

يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.

ثانياً :فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التااهرة لإلنذارات باالنصراف تقوم

قوات األمن بتفريقهم وفقا للتدرج اآلتي:
 استخدام خراطيم المياة

 استخدام الغازات المسيلة للدموع
 استخدام الهروات"

حيث أن النيابة العامة لم تثبت أو تقدم ما يفيد قيام المتهم باالشتراك فى تلك التااهرة التى أخلت باألمن

والناام العام ،ولما كان المتهم قد اعتصم بإنكار هذه التهمة المزعومة وفى ال عجز سلطة االتهام عن
تقديم الدليل واإلثبات على قيام المتهمين بذلك فأننا ندفع بإنتفاء أركان جريمة االشتراك فى تااهرة أخلت

باألمن والناام العام.

 إنتفاء أركان جرائم التعدي على رجال الضبط بالقول

نسرربت النيابررة العامررة للمتهمررين – ومررنهم المررتهم حسررام شرراكر سرريد – بررأنهم وقعررت مررنهم أثنرراء اشررتراكهم

بالتجمهر فى دائرة قصر النيل أنهم أهانوا بالقول رجرال الضربط وهرم كرال مرن ال ارئرد /محمرد السريد والنقيرب
لؤى عبد الحميد والنقيب محمد بكرى أثناء تأديتهم ألعمال وايفتهم بأن وجهوا إليهما عبرارات السرب علرى

النحو المبين بالتحقيقات.

وهي األفعال التى قدمت للمحكمة – وفقا للقيد والوصف – بموجب نصوص المواد :
المادة ()133
من أهان باإلشارة أو الق ول أو التهديد موافا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء

تأدية وايفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة التزيد على ستة أشهر أو بغرامة التتجاوز مائتى جنيه .

فإذا وقعت اإلهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء إنعقاد الجلسة تكون

العقوبة الحبس مدة التزيد على سنة أو غرامة التتجاوز خمسمائة جنيه .
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المادة ()185
يعاقب بغرامة التقل عن خمسة عشر ألف جنيه والتزيد على عشرين ألف جنيه  ،كل من سب موافا عاما أو شخصا
ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوايفة أو النيابة آو الخدمة العامة وذلك مع عدم اإلخالل

بتطبيق الفقرة الثانية من المادة  302إذا وجد إرتباط بين السب وجريمة قذف إرتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت
عليه جريمة السب .
مادة 306
كل سب ال يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو اإلعتبار يعاقب عليه فى
األحوال المبينة بالمادة  171بغرامة ال تتقل عن ثالثة أالف جنيه وال تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه .

وبالرجوع ألقوال المجني عليهم – بحسب وصف النيابة العامة – من رجال الضبط نجد ما زعم بأن سباب أو

شتائم قد تلفا بها المتهمين – ومنهم المتهم حسام شاكر على – ال يخص المجني عليهم من قريب أو من بعيد،
واذا كان هناك مجني عليهم فى هذه الواقعة – بحسب أقوال المجني عليهم – فهم وزير الداخلية اللواء محمد
إبراهيم ورئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاق السيسي والرئيس األسبق محمد مرسي

وبتطبيق ما سبق على وقائع دعونا نجد أن المتهم قد اعتصم باإلنكار لهذه االتهامات وذلك على النحو المبين
باألوراق ،كما لم تتضمن األوراق ثمة دليل يشير لعالقة المتهمين بهذه الجريمة ،مما يكون معه الدفع بإنتفاء

أركان جريمة اإلتالف قد صادف القانون والواقع.

رابعا:انتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب اإلباحة.
تنص المادة  60من قانون العقوبات على

" ال تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة"

على أن المشرع وضع بالنص السابق بعض الضوابط على مبدأ اإلباحة ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى

فى مؤلفه الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر.

"ويبين من هذا النص أن المشرع لم يورد مبدأ اإلباحة بال ضوابط بل قيده بشروط هى:

أ – أن يكون الفعل قد أرتكب عمال بحق مقرر بمقتضى القانون.

ب – أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيده.
ج – االلتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها".

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة األولى  – 2000دار األلفى
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ولما كان المتهمين وأن قد تواجد بعضهم بمسرق الجريمة وقبضت عليهم الشرطة قبضاً عشوائياً  ،وبالفرض

الجدلي – الذي ال نعترف به – كانوا متجمهرين فى هذا المكان فأن تواجدهم بهذا المكان كان استعماالً لحق
مقرر بمقتضي القانون ،وهو حق التنقل والحرية الشخصية وهي الحقوق المقررة بموجب الدستور حيث تنص

المادة  34على

"حرية التنقل واإلقامة ،والهجرة مكلفولة

وال يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ،وال منعه من العودة إليه.
وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ،أو فرض اإلقامة الجبرية عليه ،أو حار اإلقامة فى جهة معنية عليه ،إال

بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ،وفى األحوال المبينه فى القانون"

وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أننا وبحق أمام استخدام للمتهمين لحقوقهم المقررة فى الدستور والقانون ،ومن
ثم فال يسألون عن سبب تواجدهم ألن تواجدهم بفرض حدوثه هو أمر مقرر بموجب القانون وال عقاب عليه،

ويجب أن تسأل النيابة عن الدليل على أدعائها ،ويتوافر حسن النية فى المتهمين وكذلك تتوافر فيهم كافة

الشروط التى تتطلبها الفقة والقضاء إلعمال هذا الدفع.

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين :براءة المتهم مما نسب إليه.
وكالء المتهم

أحمد راغب عبد الستار
كريم على عبد الحي
احمد عثمان
المحامى
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