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 : ؟؟؟؟؟ محافظة – ؟؟؟؟؟ بدائرة قسم شرطة – ؟؟؟؟؟ألنهم في غضون شهر يوليو 

أوال
ً

 : املتهمون من األول للثالث: 
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ثانيا
ً

 املتهم الرابع: 

���e�f^�!�/�g�8���������������G��א��[�����P�iא5!���م�א
�+��P%$�#�א�
a�d�dG	����BL
�.�א

 وبناء على هذه األوصاف
ـــــــــــه العامــــــــــــه بعقــــــــــــاب المتهمــــــــــــين األربعــــــــــــه وفقــــــــــــا لمــــــــــــواد اإلتهــــــــــــام أرقــــــــــــام  ـــــــــــت النياـب  ًطالـب

كمـــة الجنائـيــة عـلــى اوـقــدمتهم للمح... وـبــات مـــن ـقــانون العق) ١١١/١ً مكـــررا، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٣(
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 . هذا األساس الباطل بشأن المتهم الرابع
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 يفيد تضرره من 
ـه علــى المبيعــات  ؟؟؟؟؟والموظــف ) المــتهم األول( ؟؟؟؟؟/ المــدعو حصــر وأحــد أعضــاء لجـن

اـلـذى طـلـب ـمـن الـشـاكي مبـلـغ ملـيـوني جنـيـه عـلـى ـسـبيل  .. ؟؟؟؟؟داخـل مرـكـز التجارـيـة األنشـطه 

وذـلــك مقاـبــل التغاضـــى ـعــن إثـبــات  .. ؟؟؟؟؟الحصــر التابعــه ضـــاء لجـنــه الرشــوه ـلــه ولـبــاقي أع

الــــواردة بالعقــــد المبــــرم مــــع ســــيدة وكــــذا عــــدم إثبــــات المخالفــــات ، ؟؟؟؟؟علــــى  ؟؟؟؟؟مخالفــــات 

 –وذـلـك بوســاطه الـمـتهم الراـبـع  – ؟؟؟؟؟ داخــل "؟؟؟؟؟"المــؤجره لشــاطئ .. ) ؟؟؟؟؟(ـتـدعى

 ). التى يمثلها الشاكي(؟؟؟؟؟مع  المتعاقد" ؟؟؟؟؟"الذى يعمل محاسب قانوني لدى مكتب 

 حيث كانت أقوال الشاكى كالتايل
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وأضاف قائال بأنه عقب 
ً

 ما تقدم
وأخبره ) التابع لمكتب المحاسب القانونى الخاص بالشركة التابع لهـا(حضر إليه المتهم الرابع 

ـحــول تســـويه ـهــذه وأنهـــم يرغـبــون ـفــي التحـــدث معـــه  كثـيــره، ؟؟؟؟؟للجـنــة وـجــدت مخالـفــات ـبــأن ا

.. وعــدم اـلـدخول ـفـي قضــايا ومحــاكم  بســمعه ماريـنـا، يضــرالمخالـفـات لـعـدم إتـخـاذ إـجـراء رســمي 
فأخبره بأن المتهم األول يريد مقابلته ليخبره عـن ماهيـه .. فوافق وسأل المتهم الرابع عن طلباتهم 

 . واإلتفاق على كل شئالمخالفات 
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 بني الشاكى وبالفعل مت اللقاء 

 واملتهم األول الذى أخربه 
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 ويف اليوم التايل مباشره 
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 وعن دور املتهم الرابع قرر بأنه هو الذى 

  ولكن البدايهفتح معه املوضوع يف 

 !!دون التحدث يف أي تفاصيل أو مبالغ 
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وأستطرد قائال
ً

 
التـى أرقام الهواتـف بثم قرر .. بهذه الواقعة أو غيرها ..  ؟؟؟؟؟/ بأنه لم يقم بإبالغ المدعوه

 . وأثبت أنه يرغب في إتخاذ الالزم.. ، وكذا رقم هاتفه  المتهمينمن خاللها معيتواصل 

 هذا
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ءا  مسا٢ الساعه ؟؟؟؟؟هذا وبذات التاريخ 
ً

 

 ) أي بعد أقل من ساعتني من احملضر السابق(

�ما يلي.. ه أعيد فتح احملضر وسطر حمرر
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  ؟؟؟؟؟مـنــوط بهـــا اإلشـــراف عـلــى ) م.م.ش(ـبــأن شـــركه   – المزعومـــه – وأضـــافت التحرـيــات
عـلــى أن تـتــولى األخـيــره إدارة وتشـــغيل أرض ..  ؟؟؟؟؟/ ةـمــع الســـيد  تعاـقــدت؟؟؟؟؟وأنـهــا بـتــاريخ 

 . ًمقابل مليوني جنيه سنويا" ؟؟؟؟؟"وشاطئ 
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 التحريات بأن املتهم األول كما أوردت 

 ومعه الثاني والثالث قد طلبوا 
  ؟؟؟؟علـى  ؟؟؟؟؟مخالفـات مقابل التغاضى عـن إثبـات مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوه 

وطـلـب الرشــوة ..  ؟؟؟؟؟/  المخالـفـات بالعـقـد المـبـرم ـمـع الســيدةوـكـذا عــدم إثـبـات.. ؟؟؟؟؟الـتـابع ل
 . كان بوساطه المتهم الرابع )حسبما زعمت التحريات(

 ت التحريات ردفوأ

ًال يعلـمـان شــيئا عــن )مســئول أـمـن الشــواطئ(؟؟؟؟؟ / ، والســيد؟؟؟؟؟/ ـبـأن ـكـال ـمـن الســيدة
ـين ًكمــا ورد أيضــا بالتحرـيـات .. واإلتفــاق عليهــا واقـعـه الرشــوه  ـتم ـب ـاءات واتصــاالت ـت ـأن ثمــه لـق ٕـب
 : وذلك على الهواتف أرقام..لإلتفاق على ميعاد ومكان وكيفيه تسليم مبالغ الرشوه أطراف الواقعه 

 ). ىــــاكـــــاص بالشـــــــــــــــوالخ( −

 ). والخاصين بالمتهم األول( −

 ). والخاصين بالمتهم الرابع( −

 ). اص بالمتهم الثانيـــــوالخ( −
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 مساءا ١١ الساعه ؟؟؟؟؟فإنه بتاريخ وبالفعل 
ً

 

 ؟؟؟؟؟أصدر السيد رئيس نيابه إستئناف 

ذن على أن يتم تنفيذه خالل ثالثون يومااإل
ً
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 ثم أردف حمرر احملضر 
ير المبلغ وقدره مليون جنيه من هيئـه الرقابـه اإلداريـه ببأنه قد تم تد

 ......ًووصفه تفصيال بأنه خمسون رزمه فئه مائتي جنيه .. 

  مجله ما تقدم وعقب

) وهـمـا تحــت ـيـده(طـلـب محــرر المحضــر اإلذن ـلـه ـبـالقبض عـلـى المتهـمـين 

وـكــذا طـلــب ضـــبط ـبــاقي المتهمـــين ... ـثــم تفتيشـــهما أثـنــاء وبعـــد إســـتالم المبـلــغ 

 ). الثاني والثالث(
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 ى احملضر األخريوبناء عل.. هذا 

 ؟؟؟؟؟قررت النيابه العامه بتاريخ 

 مساءا اإلذن لعضو الرقابه اإلداريه٧٬٥٠الساعه 
ً
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 ) ؟؟؟؟؟/ السيد(وحيث أعاد عضو الرقابه 

 صباحا٩ الساعه ؟؟؟؟؟فتح احملضر بتاريخ 
ً

 
وذـلـك إلثـبـات بـعـض المكالـمـات الهاتفـيـه ـبـين المتهـمـان األول والراـبـع وآـخـرين ـخـالل ـيـومي 

ـام ) .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟( ـين المــتهم األول والشــاكى الســاعه الواحــده صــباحا وـق ـل ـب ـم التقاـب ـى ـت ًحـت
أنـه قـد تـم القـبض وفي تلك األثنـاء تـم القـول ... األخير بتسليم األول المبلغ وقدره مليون جنيه 

 . على المتهم األول

 ومت إثبات
احتــوت علــى تصــوير واقعــات القــبض علــى المــتهم األول حــال ) CD( أقــراص مدمجــه زتحريــ

 مبـلــغ الرشـــوه ـفــي الشـــنطه الزرـقــاء الـلــون والمتوســـطه زـثــم ـتــم تحرـيــ.. اســـتالمه المبـلــغ مـــن الشـــاكى 
 . ًلغ نقداالحجم التى كان بها المب

 ؟؟؟؟؟وأعيد فتح احملضر بتاريخ 

 صباحا إلثبات٣٫٣٠الساعه 
ً
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 حيث مت عرض األوراق على النيابه العامه .. هذا 

 مساءا١١٬٣٠ الساعه ؟؟؟؟؟قيق فيها بتاريخ لتوىل التح
ً

 

 قرر .. ؟؟؟؟؟/ وبالتحقيق مع املتهم الرابع
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 ؟؟؟؟؟ويف غضون شهر إبريل 
أرسلت اإلداره العامه للحصر خطـاب للشـركه بإسـتخراج كارنيهـات 

دخـــول ألعضـــاء اللجنـــه المـــذكوره أســـماؤهم بالكشـــف لتســـهيل 

وـلـدى ـتـأخر إســتخراج هــذه .. إلجــراء عملهــم ؟؟؟؟؟دخــولهم إـلـى 

 ؟؟؟؟؟ـقـام الـمـتهم األول ـفـي غضــون شــهر يونـيـو . .الكارنيـهـات 

 . وبالفعل تم توفير الكارنيهات لهم..  إلستعجالها مباإلتصال به

 ثم حضر إىل مقر الشركه عدد ثالثة أعضاء من اللجنه 

�ئ والفندقهطوطلبوا عقود الشوا.. وكان من بينهم املتهم األول 
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 ويف أحد األيام تقابل مع الشاكى 
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 قدم حضر املتهم األول توعقب ما 

 إىل مكتب الشاكى وحضر املقابله املتهم الرابع
ودار حديث حول تخفيض المبلغ مع المتهم األول وبالفعـل وصـل 

وبـعـد ذـلـك تـمـت مقابـلـه أـخـري ..  ملـيـون جنـيـه ١،٨االتـفـاق إـلـى 

ـمـتهم ـبـين ثالـثـتهم عـنـد محـطـه بـنـزين وفيـهـا طـلـب الـشـاكى ـمـن ال

ذـلــــك للتـحــــدث ـمــــع أصـــــحاب وـفــــه طبيـعــــه المشـــــاكل األول معر

 . الموضوع
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 )؟؟؟؟؟(ثم يف يوم الثالثاء املاضي 
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 )وفتح مكرب الصوت(ثم قام الشاكى باالتصال باملتهم األول 
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وأردف املتهم قائال
ً

 
والمكلفــه  .. ؟؟؟؟؟مــن أحــد عشــر مــأمور بــأن المــتهم األول أحــد أعضــاء اللجنــه المكونــه 

لقـانون هـذه مخالفـات لـم يكتشـف وأنـه  .. ؟؟؟؟؟بحصر أعمال التسجيل الضريبي للقيمه المضافه 
/  ، والعقـد الخـاص بالمـدعو؟؟؟؟؟/ كانت في عقد من تدعىولكن المشكله .. الضريبه في الشركه 

وعـــدم إـيــذاء أـنــه يرـيــد إنـهــاء هـــاتين المشـــكلتين عـلــى ســـبيل عـمــل الخـيــر والـشــاكى أوهـمــه  .. ؟؟؟؟؟
بالشــركه، ـلـه  ـبـأن هــذا األمــر ال عالـقـه أخـبـرهوـلـدى عــرض الشــاكى األـمـر علـيـه !! ســالفي اـلـذكر ؟

 . بأنه يرغب في مساعده أصحاب المشكلهعدم التدخل فيه ولكنه أخبره ض ترومن المف

 املاثلكما أكد املتهم 
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 وقرر بأن دوره يف الواقعة
ولكـنـه ـفـي ذات .. يحضــر التســليم أن ض ـتـروكــان مــن المفاقتصــر عـلـي حضــور المفاوضــات، 

.. وهــو بالفعــل مــا اخبــره الشــاكي للمــتهم األول هاتفيــا .. بإخراجــه مــن الموضــوع اكي أخبــر الشــاليــوم 
ولكـنـه ـكـان متـخـذ الـمـتهم بالحضـور ولـكـن األخـيـر ـقـد أصــر عـلـي حضــوره واقـعـة التـسـليم ـلـذلك تـظـاهر 

 حتى تم القبض عليه .. الحضور وتوجه إلي الكافتيريا مع المدير المالي ومراقب الخزن قراره بعدم 

  صحيحة قرر بأنها غري.. فصيالت بالغ الشاكي وعن ت

 هو الصحيح وأن ما ورد بأقواله 
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لزرـقـاء وقـد قامـت النياـبـة العامـة بفـض الـحـرز الخـاص بالشـنطة ا.. هـذا 

بمضاهاة المبلغ باألرقام المسـجلة والتي كانت تحتوى مبلغ المليون جنيه 

 لدية وبالصور الضوئية تبين تطابقها 

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال الشاكي .. هذا 
وأثنـاء تواجـده فـي  .. ؟؟؟؟؟بشركة والعضو المنتدب بأنه يعمل نائب رئيس مجلس اإلدارة 

؟؟؟؟؟ إـلـي مرـكـز لجـنـة ـمـن الضــرائب ستحضــر أخـبـره ـبـأن هنـاك وعمـلـه حضــر إلـيـه الـمـتهم الراـبـع 
وـبــدأت ـفــي وبالفـعــل حضـــرت اللجـنــة .. ألعضـــاء اللجـنــة وطـلــب اســـتخراج كارنيـهــات .. للفحـــص 

 .وتم استخراج الكارنيهات لهممباشرة عملها 

 وبعد بداية عمل اللجنة بيومني 

 حضر إليه املتهم األول يف مكتبه 
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 فأجابه الشاكي بأنه سينظر يف األمر 

 مع أصحاب املشكلة وسوف يرد عليه 
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 ويف اليوم التاىل تقابل مع املتهم األول مره أخرى 

�أله عن كيفيه توزيع املبلغ املطلوب على صاحبي املشكله وس
يســدد مليــون ..  ؟؟؟؟؟/ والمــدعوتســدد ثمانماـئـه ألــف جنـيـه، ..  ؟؟؟؟؟/ ـفـأخبره ـبـأن المــدعوه

ـسـتمائه أـلـف  .. ؟؟؟؟؟/ قـال نجـعـل المبلـغ عـلـىف.. ـفـأخبره الـشـاكى ـبـأن ذـلـك مـغـالي فـيـه .. جنيـه 

بـدأ يشـك وهنـا قـرر الشـاكى بأنـه .. مليون ومائتي ألف .  .؟؟؟؟؟/ ، والمبلغ الخاص بالمدعوجنيه

 . لى عدم اإلفصاح عن ماهيه المشاكلفي األمر ال سيما وأن المتهم األول يصر ع

واستكمل الشاكي قائال بأنه
ً
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 ون جنيه يف شنطه الذين أحضروا له مبلغ ملي

وضعت يف سيارته ومت جتهيزه فنيا باألجهزه 
ً
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وتنشـر تجريهـا هيئـه المجتمعـات يـتم عـن طريـق مزايـده أن تـأجير الشـواطئ وأضاف الشـاكى 

ًواســعه اإلنتشــار بحضــور ممـثـل ـقـانونى ـمـن مجـلـس الدوـلـه وفـقـا لـقـانون المزاـيـدات،  أـحـد الجراـئـد ـفـي
بإنتظــام ؟؟؟؟؟وـتـتم تســجيل العـقـود ـلـدى ..  ورســت عليهــا الشــركه إشــتركت فيهــاوـفـى آـخـر مزاـيـده 

 . ويتم سداد الضريبه المستحقه بشيكات

وإستطرد قائال
ً
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 قرر.. وعن دور املتهم الرابع 
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ى بـمـا ـقـرره الـمـتهم الرابـع ـمـن أن دوره إقتصــر عـلـى اإلتصــال بيـنـه وبمواجـهـه الـشـاك.. هـذا 



 
 

 

)١٨(  

 

قـرر الشـاكى بأنـه ال يعلـم مـا إذا كـان المتهمـان األول والرابـع متفقـين مـن .. وبين المتهم األول 

 . ه وعالم كان إتفاقهماعدم

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال العقيد.. هذا 

��������&�]2��0l�1وא%�X$�6��l�#��>و%$�����0ذ��..��=ن�א�������������l���K=��_������aذ�א��85א"א��©�
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������"�%$�#�א5ذن�א���3د��2	������������nA2–�؟؟؟؟؟/�א�����A2א5دא�����l���19؟؟؟؟؟�%:��א���:!�zوא����
���fLY�..�������L���6���9و!C	����ً,���1א
	��B9א>ول�وא��א�����������A6�#�Y�d!�W�d%6و��"��+6�X�

�.�%$#�^�P�Lא��[�&���1א�<��#

 وبالبناء على هذا التكليف 
وعقـب إسـتالم مبلـغ الرشـوه مـن هيئـه فقد تم تتبع الشاكى منذ تحركه من منزلـه بسـيارته ، 

.. ؟؟؟؟؟لقريـه ) ٥(المواجهه للبوابه رقـم "  ؟؟؟؟؟"الرقابه ، حيث تحرك ووصل إلى محطه بنزين 

 وتـبـــادل الـحـــديث .. يترـيـــا وتقاـبـــل ـمـــع الـمـــتهم األول ـثـــم ـهـــبط ـمـــن الســــياره ودـلـــف إـلـــى الكاف

.. ًثم خرجا سويا متوجهان إلى سياره الشاكى الذى قام بفتح شنطه السياره .. لمدة عشر دقائق 

ًوأخرج الشنطه الزرقاء التى تحوى مبلغ الرشوه وقام بتسليمها للمـتهم األول الـذى ترجـل متوجهـا 
نطه التـى بحوزتـه وبتفتيشـها تبـين أن بهـا مبلـغ الرشـوه إلى سيارته فتم القبض عليه وضبط الش

 . ؟؟؟؟؟ التوجه إلى مقر ثم تم.. 

وأضاف قائال
ً
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 وهنا أثبت السيد احملقق

تســليم المبـلـغ بالشــنطه الزرقــاء إـلـى الضــابط المــذكور بعــدما تأكــد 
من مطابقه األرقـام المسلسـله المطبوعـه علـى أوراق النقـد مـع الصـور 
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 . الضوئيه الخاصه بها والمرفقه بالتحقيقات

 قرر  .. ؟؟؟؟؟/ املتهم األولوبسؤال .. هذا 
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 صباحا ٢٬٣٠وكان ذلك الساعه 
ً

 

 ؟؟؟؟؟ داخل بنزينه ؟؟؟؟؟يوم 
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 وأضاف املتهم األول
 .. ً الـتــى تكـــون شـــركه التعمـيــر طرـفــا فيهـــا واإلنتـفــاعبأـنــه ال يـخــتص بفحـــص عـقــود الـتــأجير 
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.. وعـن طلبـه هـذه العقـود مـن الشـاكى  .. ؟؟؟؟؟لتسجيل فـي ٕوانما دوره يقتصر على ملء نماذج ا
 .. عده لزمالـئــــــــه ســـــــــاعـنــــــــه وذـلــــــــك كمه تفـقــــــــرر بأـنــــــــه ـقــــــــام ـبــــــــذلك رـغــــــــم ـعــــــــن مـســــــــئولي

 !!!!وعــــن صــــاحب االختصــــاص بــــذلك قــــرر بــــأن اللجنــــه كلهــــا مختصــــه بمــــا فيهــــا هــــو ؟؟

ولكـن ال عقـود هـذه الوأنـه يسـتلم وأمورهـا ليسـت واضـحه بأن تلـك العقـود قـرر  وعن هذا التضارب 

 . وقرر بأن المتهمان الثانى والثالث زمالئه في اإلداره.. إال بتصريح من اإلداره ينزل بها 
�"�א������3א����وط���������������.���5���F%��و�&�9א�5<מ�א��)ل�)

�و������7�د�א��7ط��دא'ل����
$�א��7�9

ـه مــا هــو مســطر ًوأردف منكــرا  ـم يأخــذ أي مــن ه بــاألوراق مــن أقــوال الشــاكى وأورد بأنــجمـل ـل

 قـــرر بأنهـــا صـــحيحه ٕهـــذا وابـــان مواجهتـــه بالتســـجيالت الصـــوتيه .. العقـــود ولـــم يقـــم بمراجعتهـــا 
ًكمـا أنكـر تمامـا .. ولكنها تتضمن الحديث فـي العمـل بـدليل تعـدد األشـخاص الـذين تحـدث معهـم 

 .  عبارات التقابل على قارعه الطريق السريعىالمكالمه الهاتفيه التي تحو

 غري خمتص كر الواقعه املزعومه وأنه كما أن

 أي عقود من الشاكىومل يستلم 

 وعن ضبط املتهم الرابع
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ـتـــم إنـتـــداب خبـيـــر أصــــوات ومرئـيـــات وتســــليمه .. وعـقـــب ذـلـــك 
 . قانونياإلسطوانات المدمجه لفحصها، بعد تحليفه اليمين ال
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  عضو الرقابه .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال السيد.. هذا 
حصـر األنشـطه التجاريـه عقب بالغ من الشـاكى والـذى يفيـد طلـب أحـد أعضـاء لجنـه بأنه 

 لمبلــغ مليــوني جنيــه علــى ســبيل الرشــوه مقابــل التغاضــى عــن إثبــات مخالفــات – ؟؟؟؟؟داخــل 

مـــن النيابـــه بالمراقبـــه  ؟؟؟؟؟التحريـــات، ثـــم أخـــذ اإلذن بـــنفس التـــاريخ ، وقـــد تـــم عمـــل ؟؟؟؟؟

 عـلـى  أســفر تنفـيـذ اإلذن عــن إلـحـاح الـمـتهم األول عـلـى طـلـب مـبـالغ؟؟؟؟؟والتســجيل، وـفـى ـيـوم 

ـسـبيل الرـشـوه ـمـن الـشـاكى، وـتـم تحرـيـر محضــر إـجـراءات، وطـلـب اإلذن ـمـن النياـبـه بالضــبط بـعـد 

، )؟؟؟؟؟مسلسله ومثبتـه فـي المحضـر المـؤرخ (تجهيز مبلغ مليون جنيه من خزانه هيئه الرقابه 

وبالفعل صدر اإلذن، وعلى ضوء إلحاح المتهم األول فى طلب المبالغ الماليه على سبيل الرشـوه 

 ـتـم التقاـبـل فيـمـا ـبـين الشــاكى والـمـتهم ؟؟؟؟؟ًن الشــاكى، فإـنـه ـفـي ـحـوالى الواـحـده صــباحا ـيـوم ـمـ

ٕبـعــد تجهـيــز الـشــاكى فنـيــا واعطاـئــه ـشــطنه زرـقــاء بـهــا المبـلــغ  (؟؟؟؟؟األول ـفــي محـطــه بـنــزين  ً
 – ؟؟؟؟؟/ بمعرفـة السـيد(، وبالفعل تم التمكن من تسجيل اللقاء، وتم ضبط المـتهم األول )المالي

حـال إسـتالمه للمبلـغ ثـم قـام بالتوجـه إلـى حيـث تواجـد المـتهم الرابـع الـذى أكـدت ) الرقابـهعضو 

 . ًفي حوالى الثانية صباحا" ؟؟؟؟؟"التحريات تواجده بكافيتريا 

وأردف قائال
ً
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وأضاف بأن كال من 
ً

 
وبمواجهتـه بمـا ..  يعلمان عن الواقعـه شـيء ال .. ؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟

قــرر .. قــرره الشــاكى فــي التســجيالت بأنــه عــرض األمــر عليهــا 

الماـثـل ـبـأن ذـلـك ـكـان عـلـى ســبيل مـجـاراه الـمـتهم األول ـفـي طـلـب 

 . الرشوه

 
�



 
 

 

)٢٢(  

 

 وعن دور املتهمان الثانى والثالث

ن هـنـاك مخالـفـات ـمـن عـمـا إذا ـكـاإلثـبـات مــا يرغـبـه الـمـتهم األول ـقـرر بأنهـمـا كاـنـا مـسـتعدان 

كمـا أن فـي التفاصـيل واإلتفاقـات، دون الـدخول .. التى كانا يعلمان بها .. عدمه وذلك لمساعدته 

أم أنهم سيحصـلوا علـى مبلغ الرشوه مع المتهم األول تحرياته لم تتوصل عما إذا كانا سيتقاسمان 

ٕق الوـقــت والحـــاح أن ضـــيماـثــل ـقــرر ال.. وعـــن إختـفــاء أي تســجيل صـــوتى لهـمــا !! حصـــه فـقــط ؟؟
ـم يســمح بإســتكمال التســجيالت بشــأن هــذين المتهمــين المــتهم األول عـلـى طـلـب الرشــوه  كمــا .. ـل

 . أنهما كانا يتخذان الحيطه والحذر أثناء إجرائهم مكالماتهم

 ؟؟؟؟؟/ وعن دور املتهم الرابع
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ًواستطرد قائال  حيـث قـام .. بـين المـتهم األول والشـاكى هـو التوسـط بأن دور المتهم الرابـع .. ٕ

 ؟؟؟؟؟شــاكى برغـبـه الـمـتهم األول ـفـي مقابلـتـه لتســويه أـمـر المخالـفـات الاـبـع ـبـإبالغ الالـمـتهم الر

) فقـط(وتمـت عـده مقـابالت مـع الشـاكى والمـتهم األول .. ثم توالت األحداث .. التى تكشفت للجنه 
ـه رفــض، تســليم مبلــغ الرشــوه خاللهــا المــتهم مــن الشــاكى الــذى طلــب  ـع إال أـن فطلــب للمــتهم الراـب

عندما ثارت شكوكه حول حديث الشاكى معه صـراحه بشـأن مبلـغ الرشـوه وحضوره واقعه التسليم، 
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ًفقـرر الرابـع رفـض ذلـك تمامـا وأبلـغ .. وأن المتهم األول يرغب في أن يتم تسـليمه مبلـغ الرشـوه 
كمـا قـرر الشـاكى بـأن التعامـل يـجـب أن .. الشـاكى بـذلك صـراحه الـذى أبلـغ المـتهم األول ـبـدوره 

 .  المتهم األول دون وسطاءيكون مباشر فيما بينه وبين
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 وعن دور القوات الىت حضرت واقعه 

�قرر .. ضبط املتهمني األربعة 
 .  المأمورية فقطتأمينبأن دورهم اقتصر على 

 رقر .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املتهم الثالث .. هذا 
للحصـــر المرـشــحين  ؟؟؟؟؟ًمـقــررا بأـنــه ـكــان ضـــمن أعضـــاء  –ند إلـيــه ســـالمبإنـكــار اإلتـهــام 

وكـــان عـــدد أعضـــاء (الســـياحيه  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بقريـــة الميـــدانى لألعمـــال واألنشـــطه التجاريـــه الواقعـــه 
ومـن ثـم قـاموا .. ٕوانضـم إلـيهم سـابع  من تم تكليفهم بالفعل عـدد سـته إال أنه) ًاللجنه عشره تقريبـا

ـى مجمــوعتين بت  ددهوكانــت المأموريــه محــ..  تخــتص بمنطقــه ه كــل مجموعــ.. قســيم أنفســهم إـل

ى أن ؟؟؟؟؟ عل حتى ١٧/٧/٢٠١٧ما بين ) وفق أمر التكليف الصادر من اإلداره المركزيـه(بمده 

 .يتم اإلنتهاء من حصر وتسجيل األنشطه الخاضعه للحصر والتسجيل
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 واkموعه الىت كان من ضمنها هي
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دف قائالوأر
ً

 
ـه شــركه  ـأن مــن ضــمن أعمــال اللجـن ـدأوا بهــا !!  ؟؟؟؟؟؟ـب ـد ـب ـه(وـق ـم ) كــل أعضــاء اللجـن وـت

ولكن الشركه لم تقـدم أي أوراق .. بكل العقود المبرمه بين الشركه وبين الجهات واألفـراد مطالبتها 

هـى دورهـم والمتبع في هذه الحاله أن يتم إثبـات اإلمتنـاع فـي تقريـر يرفـع للمـدير األعلـى وينت.. 

 . إلى هذا الحد

 وأردف صراحه
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 وقرر بعدم صحه أقوال املتهم األول 

 ؟؟؟؟؟بأنه تقابل مع الشاكى يوم 
ذلــك أن اللجنــه حيــث قــرر بــأن هــذا غيــر صــحيح، .. جنــه إلتمــام أعمــال اللالســتالم أوراق 

 عــــــــن تقــــــــديم األوراق إمتنــــــــاع الشــــــــركه وقــــــــد تــــــــم إثبــــــــات  ؟؟؟؟؟إنتهــــــــت أعمالهــــــــا بتــــــــاريخ 
 !! ؟ األوراق أو التواصل مع الممولينرباإلضافة إلى أن المتهم األول غير مختص بإحضا

وإستطرد قائال
ً
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 قرر .. ؟؟؟؟؟/ وبسؤال املتهم الثاني.. هذا 
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  ورد إىل النيابه العامه ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

مؤكدا بأن .. تقرير خبري األصوات واملرئيات 
ً
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 .. عضو الرقابه اإلداريه  .. ؟؟؟؟؟/ وبإعاده سؤال السيد.. هذا 

 فقرر .. حول بعض التناقضات الىت شابت أقواله 
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 ملا كان ذلك
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 ةمن الوقائع انفة الذكر التي تشرفنا بعرضها علي هيئة احملكم

مـا بـدأت يبني مبا ال يدع جماال للشـك أن الواقعـة مثل.. املوقرة 

فقـد افصـحت األوراق عـلـي أن .. بـإجراءات موصـومة ـبـالبطالن 

للواقعة صورة أخري غري الصورة التي حاول أن يرمسها ضـابط 

شرف بعرضه علي اهليئة املوقرة من تالواقعة وهو االمر الذي ن

� :خالل أوجه الدفاع التالية
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  األول الوجه

 ا األوراق والسـابقه علـى صـدور موافقـه املسـتهله بهـ التحقيـق تبطالن كافـه إجـراءا

 ومن ثم تبطل ؟؟؟؟؟ املتيقن أنها صدرت بتاريخ القدروزير املاليه والىت يثبت / السيد

كافه اإلجراءات السابقه عليها بدءا من تلقى البالغ، ثـم التحريـات املزعومـه، ثـم إذن 
ً

صدور اإلذن بـالقبض ، ثم إجراء التسجيالت، ثم والتصويريابه باملراقبه والتسجيل الن

على املتهمني، وأخريا بطالن القبض على املتهمني 
ً

كما يبطل كل مـا يرتتـب علـى .. 

 . ذلك من إجراءات الحقه على املوافقه املذكوره

 :  على أن؟؟؟؟؟ بشأن ٢٠١٦ لسنه ٦٧ من القانون رقم ٦٥فقد نصت املاده .. بدايه 

����H���TL$	א��a��4�[{�e/gذ�����©���6��8א"���1��8א"א�aא�	��������e����dG،�����ز��
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�:  على أن١٣٧ قد نص يف مادته رقم ٢٠٠٥ لسنه ٩١ قانون الضريبه على الدخل رقم كما كان
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 )١٣/٣/٢٠٠٢ جلسه – ق ٦٣ لسنه ٢٢١٧٢الطعن رقم (
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 : كما قضى بأنه
ام القانون العام، فال يجوز تحريك ورفع الـدعوى إستثناء من أحك

إال بنـاء علـى ...... ميه في الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي العمو

ـان مــن  ـه، واذ كــان هــذا البـي ـه أو مــن ينيـب ـر المالـي ٕطـلـب مــن وزـي
البياـنـــات الجوهرـيـــه الـتـــى يجــــب أن يتضــــمنها الحـكـــم إلتصــــاله 

عليـه بطـالن ك الدعوى الجنائيه، فإن إغفاله يترتـب يبسالمه تحر

طلـب مـن الجهـه صـدور قبـل الحكم، فإذا رفعت الـدعوى الجنائيـه 

ً مطلقــا ًاًع ذلــك اإلجــراء بــاطال بطالنــوقــالتــى ناطهــا القــانون بــه 
ًمتعلقا بالنظام العام، إلتصاله بشـرط أصـيل الزم لتحريـك الـدعوى 

 هالجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعـه ويتعـين علـى المحكمـ

 مـا فـهتلقـاء نفسـها ويتصـل بـإجراءات التحقيـق كاالقضاء به من 

 أو مـا لـم – حبسـه وتعلق منها بشخص المـتهم كـالقبض عليـه أ

 . ًيكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود
 )٢٥/٩/٢٠٠١ جلسه –ق ٦٢ لسنه ١٠٦٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضــح أن كاـفـه  .. القانونـيـه آنـفـه البـيـان عـلـى أوراق اإلتهــام الماـثـلوبتطبـيـق جمـلـه المـفـاهيم 

للقــول بصــدور ًقــد خلــت تمامــا مــن ثمــه إشــاره أو ذكــر إجــراءات التحقيــق المســتهل بهــا األوراق 

وهـو األمـر الـذى يؤكـد أن تلـك .. اإلجـراءات علـى البـدء فـي تلـك .. وزيـر الماليـه / موافقه السـيد

.. هـا األمـر بالبـدء فيهـا بها من الجهه التـى أنـاط القـانون باإلجراءات تمت دونما اإلذن أو الموافقه 
ًبطالنا مطلقا متعلقا بالنظـام العـام، هذه اإلجـراءات وهو ما يبطل  ً راءات جـكافـه اإلًويبطـل تبعـا لهـا ً

 . التاليه عليها

 ذلك أن الثابت
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 وبالبناء على تلك التحريات .. هذا 

 املزعوم إجرائها فقد طلب حمررها
صـــدور اإلذن ـمــن الجـهــات المختصـــه بمراقـبــه المتهـمــين ومراقـبــه 

ومـا  ... هواتفهم المحموله، وتسجيل المكالمـات وتصـوير اللقـاءات

هـذا وبـرغم تهـاتر سـند تلـك التحريـات وعـدم معقوليـه ... إلى ذلـك 

 ؟؟؟؟؟إال أن النيابــه العامــه قــد أصــدرت اإلذن بتــاريخ .. إجرائهــا 

 .ً مساءا بالمراقبه والتسجيل والتصوير١١الساعه 

 

 وبعد ساعات قليله .. هذا 

وحتديدا بتاريخ 
ً

 مساءا٦ الساعه .....
ً
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 نيابه العامه إذنها وبالفعل أصدرت ال

 مساءا٧٬٥٠ الساعه ؟؟؟؟؟املؤرخ 
ً

 
وبعــد بضــعه ســاعات وفــى تمــام ..... بــالقبض علــى المتهمــين 

) ؟؟؟؟؟ لـيـل فبـعـد منتصــ (؟؟؟؟؟ ـمـن صــباح ـيـوم ١،٣٠السـاعه 

 ـتـم الـقـبض هـتـم اـلـزعم ـبـالقبض عـلـى الـمـتهم األول، وبـعـدها ببرـهـ
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 ......على المتهم الرابع من مكان آخر و 
 

 كان ذلكملا 

لكـل إجـراء .. الرقابـه اإلداريـه والتي أفردت هيئـه  أوراق كافه اإلجراءات آنفه الذكر وبإستقراء

ومـن خـالل جملـه هـذه .. بمحاضـر مسـتقله .. النيابـه العامـه أذونات كما جاءت محضر مستقل، 

 صدور لم يشار من قريب أو بعيد إلى .. األوراق 

 لبدء في تلك اإلجراءاتوزير الماليه على ا/ موافقه السيد
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 جبمله وعقب إثبات النيابه العامه .. هذا 

 ) حسب تسلسل األحداث واألوراق(ما تقدم أشارت 

�إىل املوافقه الصادره من وزير املاليه

وهـو األمـر الـذى يجعلنـا نقـرر ..  ؟؟؟؟؟إال بتـاريخ .. إشـارات أو عالمـات   لهاالتي لم تظهر
وهـذا  ؟؟؟؟؟لـم تصـدر إال بتـاريخ أن هـذه الموافقـه المزعومـه  المتيقن مـن األوراق القدربأن وبحـق 

 . اإلتهام الماثل من أساسهبما يهدم .. السابقه على هذا التاريخ يبطل جمله اإلجراءات بال شك 

 ليس من قبيل التخمني بل أنه أمر . .وهذا 

مؤكد يقينا من خالل األدلة اآلتية
ً

 

:الدليل األول
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 " أوافق"كتاب بلفظ ثم مت تذييل هذا ال

�وزير املاليه /  للسيدهثم توقيع منسوب صدور

وال .. غـيـر مؤرـخـه .. م صــدورها ـمـن الســيد اـلـوزير وأن الثاـبـت أن ـهـذه الموافـقـه المزـعـإال 

 وهو التاريخ الوحيد اليقيني والثابت حـال تفريـغ ؟؟؟؟؟يوجد باألوراق ثمه دليل على صدورها قبل 

ه علــى هــذا قبــه العامــه لمضــمون محاضــر جمــع اإلســتدالل وأذونــات النيابــه العامــه الســابالنيا

 .. ـقـــدم ت أثبـتـــت جمـلـــه ـمـــا بـعـــدما –ً ترتيـبـــا ـلـــألوراق وتسلســــلها –ـيـــث أن النياـبـــه الـتـــاريخ ح

ـــم ـــت هــــذه الموافقــــه المزعومــــه ممــــا يؤكــــد أن الـث ـــي أنهــــا صــــدرت فــــي هــــذا قــــد أثبـت  ر اليقيـن

 . ؟؟؟؟؟التاريخ 

 وال ينال من ذلك
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:الدليل الثاني
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 بل أن احملضر الثانى .. ليس هذا فحسب 

 مساءا٢ الساعه ؟؟؟؟؟املؤرخ 
ً

 
يتضــح ـكـذلك أـنـه ـفـي ختاـمـه ـقـد أشــار إـلـى رـفـع األـمـر إـلـى .. المســمى بمحضــر التحرـيـات 

ولـم يـشـر مـن قرـيـب أو بعيـد إـلـى .. بالمراقبـه والتـسـجيل والتصـوير النيابـه العامـه إلصــدار اإلذن 

 . مهاوزير الماليه إلستصدار موافقته على هذه اإلجراءات قبل إتما/ رفع األمر إلى السيد

 وهذا رغم أن الثابت
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:الدليل الثالث

��ن�ذ�������
ط�����4..�وא:�)��������X����^�
���5�������ن�א���������א��4�
�؟؟؟؟؟�א��Iذن�א�@���د


א�����وא���5��ل�وא�5@�و�
���������١١א���%�������?�
��Cא.����5@���..����.�������$
وא�و��و�8@�دو

�.�א�ذ�و
$..�وز�
�א������/��%��9و�ود�وא����א���د–و���و��.�

 يتضح أن مصدر اإلذن قرر فقط باآلتي
ه ريـمـــيــات يشـــكل جوحـيــث أن ـمــا ورد بمحضـــر التحر" ........ 

ًقائمه ومؤثمه قانونا وتستلزم البـدء فـي إجـراءات ضـبطها، حاله و
وحـيـث أنـنـا نطـمـئن لجدـيـه تـلـك التحرـيـات بالـقـدر اـلـذى يـخـول لـنـا 

 ......" إصدار مثل هذا اإلذن 
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 وزير الماليه/ موقوف على موافقه السيد
.. ٕواكتفت بالقول أن إطمئنانها لجديـه التحريـات المزعومـه يخولهـا الحـق فـي إصـدار اإلذن 

ًفتت تماما عن أن موافقه وزير الماليـه هـي الشـرط األهـم والمتعلـق بالنظـام العـام الـذى يجـب تٕوال
 . ذنالبحث عن إنعقاده قبل إصدار ذلك اإل

 وقد تكرر هذا األمر حال إصدار النيابه 

 مساءا٧٬٥٠ الساعه ؟؟؟؟؟اإلذن املؤرخ 
ً
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 ومما تقدم مجيعه يتضح 

أنـــه حـــال إصـــدار النيابـــه العامـــه لإلذنـــين آنفـــي الـــذكر لـــم تكـــن موافقـــه 
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 موجــــــوده لحــــــرص فلــــــو كانــــــت .. قــــــد صــــــدرت .. وزيــــــر الماليــــــه / الســــــيد

 . على إثباتها على نحو واضح وصريح.. وكيل النائب العام / السيد

 :الدليل الرابع
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أـنــه ثـمــه تالحـــق زمـنــي رهـيــب ـفــي اإلجـــراءات  -١

يســـتحيل مـعــه أن يتخللـهــا إستصـــدار الموافـقــه 

 ـقـد تلـقـت اـلـبالغ ؟؟؟؟؟حـيـث أن .. آنـفـه اـلـذكر 

، ـثـم زعـمـت بأنـهـا ؟؟؟؟؟ ظـهـر ـيـوم ١٢الـسـاعه 

أجـــرت تحرياتهـــا حـــول الواقعـــه المبلـــغ عنهـــا 

ًوحررت محضرا مكتبيـا بـذ  ً مسـاءا ٢لك السـاعه ً

ـثــم توجـهــت إـلــى ) أي بـعــد أـقــل ـمــن ســـاعتين(

وـفــــى ذات (النياـبــــه العاـمــــه إلستصـــــدار اإلذن 

 التحريــات مســتمره حســبما زعــم تالتوقيــت كانــ

ـــه؟؟؟؟؟/ الســــيد ـــه أمــــام النياـب ـــم )  فــــي أقواـل ـث

المراقـبــــه والتـســــجيل أصـــــدرت النياـبــــه إذنـهــــا ب

ً مســاءا فــي ذات اليــوم ١١والتصــوير الســاعه 
والذى لم يشر من قريب أو بعيد إلى وجود ثمه 

 . موافقه من وزير الماليه

 فالسؤال هنا
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ل إســتحاله تصــور صــدور الموافقــه ئــومــن دال -٢

 وقـبــل صـــدور ؟؟؟؟؟المزعوـمــه ـفــي ذات الـيــوم 

أن الهيـئـــــه .. ً مـســـــاءا ١١أول إذن الـســـــاعه 

ســكندريه، الطالبــه للموافقــه كائنــه بمحافظــه األ

األمـر .. ره كائن بالقـاه.. ومكتب السيد الوزير 

سكندريه إلى القاهره الذي يتطلب التوجه من األ

ثم العوده مباشره ما يزيد على سته سـاعات ؟؟ 

ت  ـلــو ـتــم األـخــذ ـفــي االعتـبــار الوـقــفـمــا الـحــال

ــــبالغ؟ ثـــــم الوقـــــت  المســـــتغرق فـــــي تلقـــــى اـل

المستغرق في التحريات المزعومـه ؟ ثـم الوقـت 

ـوزير  ـى معــالي اـل .. المســتغرق فــي العثــور عـل

ًيعقــل أن يكــون ســيادته جالســا فــي مكتبــه فــال 
.... ًمنتظرا ذلك المندوب اآلتي من اإلسـكندريه 

 !!! ؟؟

 لعل ما تقدم
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ر صـدور وًأما وأنـه قـد ثبـت يقينـا مـن جملـه مـا تقـدم إسـتحاله تصـ
هــذا عــالوه .. اءات القضــيه الماثلــه مــن إجــرالموافقــه قبــل إثبــات أي 

عـــن الشـــك ـفــي صـــحه الموافـقــه الغـيــر ممهـــوره ـبــأي أخـتــام مـــن هيـئــه 
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كمــا خـلـت مــن أي .. ســكندريه قـبـل توجيههــا للســيد اـلـوزير الرقاـبـه باأل
ممــا يلقــى عليهــا ) .. بفــرض صــحته(ختــام بعــد توقيــع الســيد الــوزير أ

 . بظالل من الشك والريبه في وجود تلك الموافقه برمتها
  ذلكيفح دوال يق
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 )٧/١٢/٢٠٠٥ جلسه – ق ٧٠ لسنه ٣١٤٧٩ن رقم الطع(

 ملا كان ذلك
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  الثاني الوجه 

بطالن الدليل املسـتمد مـن التحريـات املزعـوم إجرائهـا واملتخـذه سـندا لإلجـراءات 
ً

يـد ملـزاعم دلك لعدم ثبوت أي جديه هلذه التحريات وأنها جمرد ترالتاليه عليها، وذ

وأباطيل الشاكى وعجزت عن تقديم مثه دليل كافى علـى صـحه هـذا االتهـام املسـند 

ابهتان
ً

أن  للمتهم الرابع ممـا جيعلهـا ال تعـدو أن تكـون جمـرد رأي �ريهـا ال يصـلح 

سندا وحيدا ألي إجراء مرتتب عليهاتكون 
ً ً

 . 

 : املستقر عليه يف قضاء النقض أنحيث أن 
علـى التحريـات بإعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضـوع " 

ًإال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دلـيال بذاتـه أو قرينـة بعينهـا علـى الواقعـة من أدلـة، لما ساقته 
فــي حــق ً وحيــدا علــى ثبــوت التهمــة ًقــد إتخــذ مــن التحريــات دلــيالوكــان الحكــم المــراد إثباتهــا، 
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ًفإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانهالطاعنين،  ً"  . 
 )٩/٥/٢٠١٥ جلسه – ق ٨٤ لسنه ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـى التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة " 

قرينـة ألن تكـون إال أنهـا ال تصـلح ة علـى بسـاط البحـث ؟؟؟؟؟دام أنها كانـت من أدلة مالما ساقته 
ًأو دليال أساسيا علـى ثبـوت التهمـة، وكـان الحكـم المطعـون فيـه  قـد اقتصـر فـي التـدليل علـى ثبـوت ً

فــإن الحكــم فــي حــق الطــاعن علــى تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــرى، ة ريمــالج

حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــرى ـمـن تحرـيـه ال عـلـى عقـيـدة يـكـون ـقـد بـنـى عـلـى عقـيـدة 

 ". استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في اإلستدالل 
 )٢٦/١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤ لسنه ٦٥٠٥الطعن رقم (

 :وقضى كذلك بأن

!���ن��א�	�CI��$�3!���a�A�Gد����6ن�!���ن�د���ً,�����ً����א!����ذ���#���!��0و�6ن�����������������������"�
��������������������0A6ن��q��S7,ن�وא���3ق�وא����Lوא���/G�3א��a��9	4���:����L4�3���62د��U

����2�3�����G	A���������������	��l2�f��LA6���7ن�	�A�2�3
�����1��א�אC���#Y�dא���dG	A�#	4و�،�
a�L+5א�e�/�K�K�dא���	9�l�2�dAو�Pא�����#$%�.�

 )١٩/٤/٢٠٠٦ جلسه – ق ٧٠ لسنه ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 كملا كان ذل
الماـثـل وواقـعـات اإلتهـام القانونـيـه والقضـائيه آنفـه البـيـان علـى أوراق وبتطبيـق جمـلـه المفـاهيم 

غايـه فـي األهميـه علـى عـده وقـائع من الشاكى إحتـوى ًتلقت بالغا الرقابه اإلداريه هيئه يتضح أن 
ــث هـــم مـــن مـــوظفي : أولهـــا.. والخطـــورة  ــى الثاـل . .ره هبالقـــا ؟؟؟؟؟أن المتهمـــين مـــن األول حـت

أنـهــــم مختصـــــون : وثانيـهــــا، ؟؟؟؟؟وضـــــمن أعضـــــاء لجـنــــه حصـــــر األنشـــــطه التجارـيــــه الخاضـــــعه 

أنهــم طلبــوا منــه مبلــغ مليــوني جنيــه : وثالثهــا وفحصــها إذا وجــدت، ؟؟؟؟؟البتحريــر المخالفــات 

، )مجهولـــــه ماهيتهـــــا حتـــــى اآلن( جســـــيمه ؟؟؟؟؟للتغاضـــــى عـــــن مخالفـــــات علـــــى ســـــبيل الرشـــــوه 
 !! بوساطه المتهم الرابع ؟أن ذلك الطلب تم: ورابعها
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 وبعد تلقى هذا البالغ .. ومن ثم 

   األربعهكان على اهليئه إجراء حتريات مستفيضه حول مدى صحه هذه املزاعم

 الىت رتلها الشاكى بال سند ومن الظاهر اجللى أن تلك العناصر حمل البالغ 

 يستغرق التحرى عنها عده أيام إن مل يكن أكثر من ذلك 

�����GI:�������6ن�s8�C!#9"�א>و2אق����"�����������1���B	%��^�1���Pl6��0��&�A�����a�A��
�������������0���א�I�&[7�����!ً,����1(,�������..�%:���א~�������s..�؟؟؟؟؟/�!$d#�א��L,غ�א
�����2و��!

�..��������9�L��&2�����L0و}��:������..�������Aً,�������&�א
����bא%��..�ذאb�����aא%��و�P�����M��6א�<������#��
@��	������3K�:�

 "ريات عن صحه البالغحيث أسفرت التح"
$��5���5
���ل�����4ض�א����������א�و
������א��Dמ���(����
��ن�2و
אق�א���7����>�(א���9��5

��ن�����א5I&��ق��������9��%..�א��7���9>5�ن�א���)מ��4ض�2
��מ�א�<وא�85א���ل��(�<���5'د

و%د�و��ن�و��&������5מ����3א�
7و$�.�

 وال شك يف أن مجله ما سطره عضو اهليئه 

�هي إال معلومات إستقاها من الشاكى يف حمضره ما 

أن يكلــف نفســه عنــاء البحــث والفحــص والتحــرى الجــدى دونمــا 

ولعــل خيــر دليــل علــى ذلــك أنــه زعــم بــأن المتهمــين .. والمثمــر 

.. الثالـثــه األواـئــل ـتــابعون إلداره المكافحـــه مثلـمــا زعـــم الشـــاكى 

اكتفـي فقـط هذا على خالف الحقيقه ممـا يؤكـد عـدم التحـرى وأنـه 

ـ ـه وعجــز عــن تقــديم دليــل واحــد ـب بعض العبــارات العامــه والمجمـل

وهـو مـا يعيـب محضـره المسـمى .. على مدى صحه هـذا اإلتهـام 

 : بالعيوب اآلتية.. بالتحريات 
�

 :العيب األول


��מ��5!
�K%ن�2�מ�و2ول��4و��2د���9<��א���7���������������9�!
�א�
!��ن�����..�2ن�>5و��2�9ن�א�
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�:���5ن�א=��R�!�5و���ن��د��!�Rو5!
�K%ن�ذ����..�؟؟؟؟؟א�'����4

• ��1�����B9�	���
6ن�א�����l���%$���#��0$�������6ن�א
����S�BCD���?#�א����	؟؟؟؟؟א>ول�4���&����d����..

A	�W$7%$#�א>A�P�l���ً������ً,�������אK5	��dل�������
��������$9%��d��q���&���d�)���������C�]�&�7�^�zوא���
&����:i�e�(�P���0C���������K6�1����������=	A�#���	4

 .���CD�ن�%9�م�����%�1
�	�6�����BLن�א
�	������..����K6�����ن��P�0ذ��_������ •

��q��§����G	Aو���	���+,+��%b���	A�zא>ول�א�����
������&���A�א�<����#�و�X��$L��W��$7Aא��[���&������دًא�

���Cض����a�C��cI)�����Gو�������9و�8�د�~�����������
(�����0��aو������K�����Uد���!��Wو�����)�ذ�_��$��

�����P�G	�A��I�،��v$א��eم�����א���������dA�3�6�2ن�!
 .�א��و�2א���zز��9%א�<��#

• ������z����lن��������K6�..������v$&�א���6ن��BL	�
������q�9��>א��P4�����z��������~�9%6�k���K6����lא�

�/���A؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟؟و��nA2���!������و}���د�a2؟؟؟؟؟�
������	����/�A�
����d��q%9$��������و%�د��a..���&�א

�&�������d����..B������d	���¶V�����	K�1����%��A2�����d	��
�~�9%6�. 

• ���������z������lن���������K6�..����������v$6ن�א������BL�	�
��א2ًא�)�א����g$���א�<��#��(�kL��M��lא�<�������

���������A2�v	��7א����>K<د�א����d%��A����d	و!�����א2ًא��
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و�������2א�aא�<�����א��Mوא�����������aو}]�������
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و2}����..�وذ���_�
����0�	�������K�����a���L��7
�k%���1!���0د�����&�א

�و�����������–�(<�����[��@"��������–ذ���_��	���90&��
�����e����!�L+������·�����	������ذ���_�وv$��7א���Yא
����vI���V���^±2�qد���������א�	����A�dא
���dم����
�����P���iغ�,Lא�����P���Ll9$������و%�q�%����د!���
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������������������!�!�@�����
!5�����א�ز%وמ��מ���מ��)��

�א�5!�!�

!و�ذא������دل������.�2ن�

��#
�����א�:و
אق�)�מ���ز%מ�������������������..���ن���D<����و�د�����ن�אIط
�!�����5��� �ل������4.������Dو

��؟��
�!!��(�<����5ج�5!

 :العيب الثاني

قرر بها الشاكى، وهي أن املتهمـني ي أهم معلومه ثانأن حمرر احملضر مل يتحرى عن 

 ضـده وأن مبلـغ الرشـوه املـزعم مقابـل ؟؟؟؟؟الثالثه األوائل هددوه بتحرير خمالفات 

 : لتأكد من أنضى عن تلك املخالفات حيث لو كان قد فحص وحترى التغا
%2��ل����� •�O25<��/�5'�5ص��&!�ص�
������ذ$�א��

����2و�5�����وزא����&��'!�����2�R<������..�؟؟؟؟؟2و�

���������
����&������������ط��!@����
�א:�����7ط��א�5

وא�!@
��������4..���ط���..�؟؟؟؟؟א�'��������4ون���

����������ن�%د���&��'���ل��..�א�45دאد�دون����ن�
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����>�����وز�א�&!�ص������..�2ن��5מ��5��Fن�)�מ����و

��ز%מ�א��7�9����&��' .�2و�א��5@�9%ن�א�
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• ��������K
�5(��د�2ن�א�����������..�����2و���מ�����!��Rوא�5!�
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������9���Dא�'5@���ن���א���ذ�و
$����د��
�5����4

�������������>��%2�C����>�Dد�
�������Pدא$��؟؟؟؟؟��������

��������5ع�א�����7
���%����ن������5د�מ�א�������5دאD

وא�����4ود�א�ط�و������وא�5�����5)������א:����7ط������

����0����
������א�����5�����5وמ��<�����א����7
���و���א�5

������5�����8מ��..�؟؟؟؟؟����5���<��و������.��������ون�

 !!!ذ���و�מ��ط��ون�
7و$�؟؟

��4?��������ن����..�6ن��2�iא�:��¦���A�8�a�A����9����dA..�و�A��+�1	�d!�� ��:م���
�^�	����G!�3�6�2ن���A�ن��������������������=	��P0��l�������e�P�Vא��,+���א>وא�B9�	�
�A�����K_�6و���������א

�����7>و2אق..�����Y�a�C��|��6��Aא�<��#����
�&�A�Z��&2����0lن��$�א=����'A�� �.�

:العيب الثالث

مبهمه ) الشاكى بهاقرر الىت ( اجلسيمه ؟؟؟؟؟خالفات الأنه مثلما جاءت عباره امل

والذى خال من بيـان .. جاءت كذلك بذات الوصف مبحضر التحريات املزعوم .. وغامضه

دايـد املخالفـات وحتهماهيه هـذ
ً

أم  ،؟؟؟؟؟/ ، عمـا إذا كانـت ختـص الشـاكى أم املـدعوه

 . ؟؟؟؟؟/ املدعو

..�و�+�L!���0���ًم����A�8א�	�����a��A�G..�وא�����1!=���ًא�%$#�6ن�6^�س����א�א5!���م�وא��@�و����������
������v����������K6ًא������D�#��$v	A������2�!�#��	4א�א5!����م�و�����..�¦��a���C��c
!	:������������א

��%�����=دא"���X�$Lא��[��&����������������؟؟؟؟؟אل	l5�#��>9�ن�א��	
����9א�	#���د�����אHم�(�א��%b
)�א
�����V�8א����������A]�א�<��_��eو����..�و��������6�1��������������K����1��%�ab��v%א�	�a���A�Gא
���dل��

�0ً,���������..���������������L�!�A�¦���>��;c�]��A��!�1�g�P..�א�<��#���a��C��|0$���6ن�����A���K66م�
	:��l�_������4م�א�L,غ�א
�+�P؟�����������%�ab�vא�	�1�%�a��A�Gא�B%����������P�3Cو��א��!!�و(<@�

���a�M�]6و�و���^�#$%��9V�l�[Zא%��א�b
�.�د���Pא�<��#��eذא�aא
�



 
 

 

)٤١(  

 

 :العيب الرابع

قـد .. ت التحريات وراء مزاعم الشاكى يف القول بأن طلب الرشوه املزعـوم إنساق

إنقطـاع صـلته بالواقعـه .. الذى ثبت بإقرار الشاكى ذاته .. مت بوساطه املتهم الرابع 

حماوالته املستمره يف التصدى إىل إصرار الشاكى واملتهم األول ورفضه التدخل فيها و

 مبـا مـؤداه ؟؟؟؟؟ بأنه ليس لدى الشركه خمالفـات هام الشاكىفإقحامه فيها وحماوله إ

وإبعاده عن هذا الشـأن وهـو مـا ينفـى ) بفرض صحته(حثه على رفض طلب الرشوه 

عنه قطعا القول بالوساطه أو غريها
ً

 . 

i�S�%��d:��א�	�a��A�Gא��e�..���������1�%�b�v0^��ق��	����P3¥$��א���CK*�S��0א�������������
����Pد���������l��K�K��l�W�^�G9����$9%���u@��������א���z..�9	���א��א���%$#�و8�د����دو����$��2

�..����v$א��W4�3Aن���)�P�Vא��,+��א>وא�B9�	
������46���$¹..�����ن�א����dم��=�9%~������)�א���lو
������^2���V�:%6"��:��{��9و�L��"���������#���>א����$��d����A�Aو�a��C��c
�'دא�����K6א�	<���0¡�א

a�C��c
�.��C3	�� �ً,��$<����وذ�_��	����A��&�א

 فما كان من املتهم الرابع 
إال أن أبـلـغ الرســاله إـلـى الشــاكى ـبـذات صــفاتها ـمـن إبـهـام وـعـدم 

حيــث توجــه .. ثــم إنعــدم أي دور الحــق لهــذا المــتهم .. وضــوح 

ًالمتهم األول إلى الشاكى وتحـدثا سـويا فـي شـئ ال يعرفـه المـتهم 
 . الرابع ولم يتدخل لمعرفته

 بل أن الشاكى نفسه هو من حاول 

 اله وإقحامه يف املوضوعإدخ

����א�5<מ�א�
א�"���������D<�מ�א��7���9(ن�א��7
������س���و2@
�%��9ذ���و!�ول�����..�و�و�

������&��'��Pدא$�!)���9�%
�ض�ط��0א�
7و$�א���ل���(ن�א��5<מ�א�:ول�������������..�؟؟؟؟؟�د�<��)��

���.�ط��<��

 ورغم ذلك مجيعه

���a�A�G	א��#!=!–������P6و�د���������lو2א"����–��,�^�b8�%&��1�%אb��..���a��L+5א%��א�<��#����
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�����������������������a��A�G	&�א������8زم�%$�#�6ن��Pא�د������א��א���،�و���	
��0A�����9:��א�د%�"���4�eא
�A�Hא�q��&�d	Cو��&���lو��L�0��.�

 :العيب اخلامس

باملخالفـه للحقيقـه زعم حمرر حمضر التحريات أنه إستقى معلوماته الىت وصـفها 

خمالفـا بـذلك الثابـت مـن األوراق أن الواقعـه .. ريه بأنها حتريات مـن مصـادره السـ
ً

إحنصرت فيما بني املتهم األول والشـاكى واملـتهم الرابـع الـذى مت إقحامـه يف األمـر 

رغما عنه
ً

. 
��%�ن�������5
ق�א:�وא�0א�����Aو��ون��د����4و'��Kא�ذ�K
ن���ون��ذא�א�@د
�א���

��א�������5א�وא�����4����
��و��������2د���5מ�و@����8..����
���א�5�9��5���ون�دא#���.������2%����9د�������/

�ن��>5�����4د���(א����(���������
������5����8מ�ذ�����"�א���ول��(���������������..�5<��9א�!�ط���وא�!�ذ


�K%ن�ط
�ق�@�د
$�א��
���؟!5!!�

 فاحلقيقه بال شك

�^	�2�i��9א�:��¥$�����^�7&����1א�<���#���..�����3د��A�^�2و��}]�ذ�_��������� �و
،z�G	وא��?GLא��"��
�	���Lو��0Kאم�אA��A�H�� ��ذא!��دون�%���a�A�G	א��&�����.�

:العيب السادس

.. وعلى الفرض اجلدىل بصحه أن هناك مصادر سريه إعتمد عليها حمرر احملضر .. هذا 

فـمـا ـهـو اـلـدليل عـلـى أن تـلـك املـصـادر املزعوـمـه ال حتـمـل كرـهـا أو ـضـغينه 
ً

ألي ـمـن 

 . عويل على ما قرروا بهحىت ميكن اإلطمئنان إليهم والت!! املتهمني ؟؟

 :العيب السابع

أقر حمرر احملضر أن حترياته عجزت عن التوصل إىل ماهيه اإلتفاق املزعوم وجـوده بـني 

 . األوائل يف إقتسام مبلغ الرشوه املزعوماملتهمني الثالثه 

����������������!�A����"��^��2א��A�2א�:���6ن��i�1و�����i�e�..���������}����C�]�2��l���d���6ن��
����9�����0�!���Cق�lא��א�S����!2��#��$%�P��Vא��,+����א>وא�B9�	��
و6ن�א
	����9ن�א������B����..�#Kא
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�����אم�א���C!5ق������א�<����#،�و����9�l����A���eא
X��$L،�و�������C..�وא������?��eא>ول�����Y�
�^	,���A6:ً��؟�#�^	,��،���Pو!!�

 وهذا دومنا بيان لدور هذين املتهمني 

 ابل مبلغ الرشوهوما سيؤدونه يف مق
�9������א5I&��ق�!�ول�������..��دמ�45د�%�ز$�%ن����ن������و���D����5מ�55و@�ل���

��(ن�5!
�

�ن�א�)F)��؟>5��א����9�%�3א������&���!!!�������������ق�وز%�$
وذ���!�95/����87%و

�ن�א�)�����وא�)���V���Rول������������>5ن�5&و�ض���ل�ن�א��..���������������U�7ل���ن�����وמ�����ذא�X��

����&����"�3��و�ذ�����ون��د�)��������.�4�Dدאמ�א��د�����������������..���א�ذ�
���א�دא����9%��א�

���א�ز%و��
�.�א�5!

 :العيب الثامن

وإستمرارا يف حماوالت السيد.. هذا 
ً

.. حمرر حمضر التحريات ليواري عيوب حترياتـه / 

فقد جلأ إىل خمالفه الدستور والقانون والتعدى على حرمه احلياه اخلاصـه للمتهمـني 

واتفهم قبل إستصدار إذنا قانونيا بذلك من اجلهات املختصه وهـو مـا وقام مبراقبه ه
ً ً

 .يبطل إجراءاته وحمضره
���������������������K
��5��
$�2ن�5!
����5א�ز%و�����د�2��د����(ن�)�������Cא
!
$�2و
د��!���'�5מ�

���3����و!�د)�����5��5מ�����ن�2ط��
א�8א�وא������4`5&���ق��9���%و%��د�و����ن�و��&����������5מ�

ون���/�מ�وא�
�מو!دد�
�מ�א�<وא5..�א�
7و$�>5�.��8א�45���95�<��א��7��9وא�

 ؟؟ كيف توصل إىل ذلك ... هذا والسؤال

�ن�א�d�ل���^�	�cאم����������������������8א"�א��د+���a���3!J��aو(,�e���!�������6..�א~�א����
�����א
	��9�ن����1א��d�ل����������..��م��%0�LM@�و��§��G	A�#�	א��a�%��Y�
���6و6ن��A	�������Aא

��$�����X�$Lא��[��&��������������C!5ق�%$#�����0د،�و�����!����Cم������..����ن،�و����l26���A�G	م�����dو����_�א�
�0lא��א�&���e���M�P������yא~�א!��א�.�
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 ينم عن إخرتاق حمرر احملضر للقانون 

 والتعدى على حرمه احلياه اخلاصه للمتهمني
��7
و%���<��وא5&<מ�دون�%�<��מ�����

א������+����Cא
�Xو���������>�دون�@��دو
�Dذن���ن�א�


ض�@�!�����(�5�Dط�ع�5!د��د�א�و��و%���א�5��9�5!�د)ون���<������������������ون���..�א�'5@���ذ����&�


א����وא���5��ل�����ون��������..�و5!د�د�2
��מ��وא5&<מ����)�ذ��
א�Cא��Dد�%�2�9ن���ذא�א�5(�و

�ن�7(���א���87%ن��
��.�

ومما تقدم يضحى ظاهرا
ً

 
محرر محضر التحريات لجـأ إلـى مخالفـه الدسـتور والقـانون / أن السيد

وهو األمر الذى .. سباغ مشروعيه غير صحيحه على تحرياته وذلك إل

يتضـــافر ـمــع جمـلــه العـيــوب آنـفــه اـلــذكر ـفــي إثـبــات ـعــدم جدـيــه ـهــذه 

ًالتحريات وبطالن أي دليل قد يسـتمد منهـا، وعـدم جـواز إتخاذهـا سـندا 
وهو ما يجعل هذا اإلتهام قائم بـال سـند .. ألي إجراء آخر ترتب عليها 

 .  القضاء ببراءه المتهم الماثل منهوال دليل بما يستوجب

 الثالث الوجه 

 مسـاءا واملتضـمن اإلذن ١١ الساعه ؟؟؟؟؟بطالن اإلذن الصادر عن النيابه العامه بتاريخ 
ً

ـمبـا يبـطـل ببطالـنـه كاـفـه .. باملراقـبـه وتـسـجيل املكاـملـات اهلاتفـيـه وتـصـوير اللـقـاءات 

اإلجراءات الىت أختذت بناءا عليه 
ً

 : سباب اآلتيهوذلك كله لأل.. 

 السبب األول

�

�
�
 
 
 
 

 دسـتوراصدور اإلذن من غـري خمـتص
ً

اقانونـو 
ً

 بإصـداره حيـث إشـرتط الدسـتور 

أمر قـضـــائي مســـبب، كمـــا أوـجـــب القـــانون صـــدوره ـمـــن صـــدوره بـــ

، وحيـث صـدر اإلذن باملراقبـه والتسـجيل والتصـوير يف القاضي اجلزئي

األمـر الـذى يعـد إفتئاتـا علـى ) النيابه العامـه(اإلتهام املاثل من سلطه التحقيق 
ً

 احلريه الشخصيه وما أحاطها به املشرع من سياج محايه، وهو ما يبطل هذا اإلذن 
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 :  من الدستور املصري على أن٥٧فقد نصت املاده .. بداية 
 للحـيـاه الخاصــه حرـمـه، وـهـي مصــونه ال تـمـس، وللمراســالت البريدـيـه والبرقـيـه اإللكترونـيـه، "

أو ، وال تجـوز مصـادرتهاحرمه، وسريتها مكفوله، وغيرها من وسائل االتصـال الهاتفيه، والمحادثات 

، ولمده محدده، وفـي األحـوال التـى يبينهـا القـانوناإلطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب، 
وال يجـوز العامه بكافه أشـكالها، وسائل االتصال بحمايه حق المواطنين في إستخدام كما تلتزم الدوله 

 . وينظم القانون ذلكتعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، 

ونفاذا لذلك فقد نصت املاده 
ً

 مكررا من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٩٥
ً

: 

����W���!6ن����#��$%����A�l�P��Vم�د�����l������4�e����3	c
�����T�Vא������9א�5	�א�����Vא
�������B!د�
�3�ص�%$�����eא
����2ًא��K�l�1�ن�א�2����٣٠٨������a����d0ًא،���١٦٦��z�4א�Hא��Vא

e�0ن�	��^�����l������G$��3م�����%��A��������A�d!�#��$%�"�����2!��������´����ز�!$��B��0��@K���Cא>�������
������Hא�e���$%�#��א
�����8��Y���&2ز�א�	$��C�ن�������g/א�	$�Zא��aوא�	$��a�K�Cو[���zא¢

�.�א
����k��2א���9$�����l&�א�	#���د��
 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٢٠٦ويف ذات السياق نصت املاده 

أن تضــبط ـلـدى مكاـتـب البرـيـد ويـجـوز لـهـا ...... العاـمـه تفـتـيش غـيـر المــتهم ـجـوز للنياـبـه ال ي
وأن ولدى مكاتـب البريـد جميـع البرقيـات، والجرائد والمطبوعات والطرود الخطابات والرسائل جميع 

متـى جـرت فـي مكـان خـاص، بتسـجيل لمحادثـات وأن تقـوم تراقب المحادثات السلكيه والالسـلكيه، 

فـي جنايـه أو فـي جنحـه معاقـب عليهـا بـالحبس لمـده تزيـد علـى  فائده في ظهور الحقيقـه كان لذلك
 . ثالثه أشهر

ًويشترط إلتخاذ أي إجراء من اإلجراءات السابقه الحصول مقدما على أمر مسبب بـذلك مـن 
  .على األوراقالقاضي الجزئي بعد إطالعه 

لمـده ال تزيـد علـى الع أو المراقبـه بالضـبط أو اإلطـاألمـر يجب أن يكون وفي جميع األحوال 

 . إلخ..... دد هذا األمر مده أو مدد أخري مماثله جأن يًثالثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي 
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 ومن خالل النصني سالفي الذكر .. هذا 

 يتضح أن الدستور والقانون أمجعا على وجوب صدور 

أن يكون مسببااألمر باملراقبه والتسجيل والتصوير من القاضي اجلزئي و
ً

 

�و!@
$�����א�������א��ز#��،������������45نو!���Rص�א����ون������9�%�אI'5@�ص��X@دא
��ذא�א:

��وز�א�����س�وא/�5<��د�وא�5و��"������������������������������F���،$
�وز�2ن����7
��ذא�א�4�ل��7�O2'ص�+����F�


א!��א��ص@�"�.�א/'5@�ص�

 كما أن القول بأن لعضو النيابه بدرجه 

وفقا للماده (ق رئيس اختصاصات قاضي التحقي
ً

 مكررا٢٠٦
ً

(�

�����������������Llא�
���WL��
���א�2א>����א�e�@VbHא�@Y�d$��z�3F�3ص�א	ل���1א�(��A��
����A�3	وא��P�v�����A�0!�eא�K��d�ن�و�eא�(	����a����3"א��Y�d@�א�VbH@��"ذ�_�6ن���..�وא�	

������$	�������$�
ذ�_�6ن�א�Y�d@�אY�l"�..����������$���@�VbH@�א�	���dG"�$�ً��%���1وא
��م�א
���������u����$و���������B��0
��z���4دوא����Vא������9א�eא����46�2م������=%���9ل����V���:lو

��������A�3	وא��P�v����Y�l�..��B0A@�א�	�����dG/����6א�����..�א�K�d�ن�����א6�2وא���א
�א��Llوא�	
���������������������G��0����6و�8����A��8�e����dG	$��S��	�Aو����Vא�	א�����9א�5�T�V2�PLl�1��..��_وذ��

��٦٤��Vوdً���$�9د&�(������0��"�%$#��W$Mא�������אHא�aن�א�85א"א�K�l�1���.(�
 ومن ثم يتضح

��������������4..�2ن�א�&
ق���7"���ن�א������א��ز#���������
א�ذ��Kوزع�%2����%�ل�����#���ودوא#�

4
و���%��<�������������4א�4و���������د$��������..�!�מ�و�&@ل����א�������א���ن�א��
وذ�������
א


א����وא��5��ل�وא�5@و�
�X@..�و�و�א����������8ون�..�א����$�����0��
�א��.�دא
�א:

 أما قاضي التحقيق

�������K	�א���������1א���	��A������0א�������������"�%$��#��W��$Mא�L�/�����Vא�	א������9א�5�T���V2
��aא��������0����:l�e���dG	$��..���������!ذא�����@�VbHא�@�Y�dل���=ن�א���d�1א��g���@��	و���

�����T�06و�א����dG	א��@Y�l�..�1א����gو������������������P���T��V2���82�������0א���������d�ل���=ن�%:���א�
�P��i"@��VbHא�@��Y�dא�"��P�G	��������3!������א�������6	)��e��..��b����v	�����3	|����������
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�����������������P�3C���@�VbHא�@�Y�d$�����02���+���d�dو��z�%א���..������..��Y�l#�א�	������dG/�����6א�
��������������v�ز�א�d�ل��=ن���T�V2��$i�Pא��..�@Y�l�Sא�	K�א�	�A���dG�ن����W�$7ذ�_�6ن�

�ذא��a62ذ��_���������������ً������ ����1��gא��d�ل��=����K¦�!��د�א�����..���1א��V2�a��8و���
�M�Sא��	K5
��dG	א��@Y�l�Pi�P6�1ن���g������$��.�

 ملا كان ذلك
�

�و�4ل�'�
�د��ل��9�%א'�8F5א������א��ز#��

��%����א��د$�..�%ن������א�5!��ق�@���٧٢�#�����
אCא�Dن��)�� 

لمحكمه من االختصاصات فيما يتعلـق ما لون لقاضي التحقيق يك" 

ًبنظام الجلسه، ويجـوز الطعـن فـي األحكـام التـى يصـدرها وفقـا لمـا 
 ".هو مقرر للطعن في األحكام الصادره من القاضي الجزئي

����������Y�l@�/�و����1(��,ل�����א�א����;�A	:����8$���6��ًن������א(	,�����D��ً��ًא����������Bא�
�������0����،��..����Y@�א��VbH@�א�d/�א�	����dG،�وא�!����dA�M�����3!��و^��$�7!��و	)�����9����P���$

و�ذא����ن���..�و����ز�6ن���Pi�Pא���K@�������..�و%:��א����������Pi�P��T�V2��82א>ول��������
�������@�VbHא�#�Y�dوא����dG	א��@Y�l�B������A���א���;�%$�#�ذ��_��������6%��ز&��א
<�ع�26אد�א�	

������8א"א������8�a"��������٢٠٦א�4،�و�������������ن������K;�א
�����د&�������������C$��@�����VbHא�@����Y�dא���
�!�؟Y�l#�א�	2������dGא�٢٠٦��C$��a"�8وא
�د&�

�ن��������������������

א�����وא���5��ل�وא�5@�و�
�@��دو!�2�Rن�אIذن�א�@�د
����א�د%و�Kא�
א��������

'�5ص����������..�
#��س�א����������/�א����د��
�ن�+���

�א��ذ���Kط��"�������.��(����@��د�����..��<�و�א:

�.���!د
�����9�D!د�א��طFن

 قررته حمكمه النقض بقوهلاوهذا عني ما 

�=ن�א��^�	��2א
����3א����a��8�zא��א�A��^�P�D�e���0lن����������������
א����A�Fא�<�����3c"%$��#�6ن���e�;��K����l�������46٥٧א
���د&�

���T�������K���3��@�����0@�و�LM����4"��&د���
����1و�e�;��Kא
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��Bא�������9�������4������y"%$#�6ن�א��^��	�2Mא���
����F&�א
�د+��aא�	$�������K�Cא�K�d�ن�و��9$א^,�aא����A�Aوא�����lوא�����

و}]�����1و^��PVא5!�3ل������4و^��A	�����C����،�و�����ز����������
���������������WL����@V��:l���=���������	��l2ع�%$�����6و�,�M5�3د2!���6و�א�

���8���9"�א
<��ع��������e"�و
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���®��,��א����d�د�����85ز&�א
�א����Llو���Y�א�	������l�a,�v�دًא�

�ذن�א�	C	����e�����$%�;�Kא
��אد����������������y2ًא،���٩٥��،٩٥א�����
���و��&�א��d�د��Y�����:0�%@�و�0:����[��$@،�و��@�����������٢٠٦��
��e���H9�%���6ن�!��ن�אU�/�g�����������A��8���	�
��qא�&����
�א

������]6����+,+�#��$%����Ab!�&���
�TLF����������$%��ً��Ll�0�����G�6و�8
�~�א�א�85א"����e�&�V<��א�d�dF،�و6ن���A�ن����������و6ن��A�ن�

���&��������3G����LLً��و6ن�!��P�v���א>�����א����3د���2
�א6����Llو�א�	
���������������z��)6د���

��&�6و����A�v	$����$��l��ً��A�B+,+�e��K�A�^
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 )٢٦/١٢/٢٠١٢ جلسه – ق ٨٢ لسنه ٢٢٥٧الطعن رقم (

السبب الثاني لبطالن إذن 

 يل والتصويراملراقبه والتسج
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 : فقد تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن على أن

א�����א�!�د)����א���5&و�������و��������������و�&��I���>5@�دא
�א�Iذن����
�د���א�5!�
�5د�


���<�������9��Dط��א�5!���ق�و�9��Dא�������א��ز#������������������ن�א���#ل�א�و��و%���א���9�5و��ل�א:

��א�!7
א�8D��و�وعא��وط����D@دא
�אIذن�5!��.�
 )١٤/٢/١٩٦٧ جلسه – ق ٣٦ لسنه ١٨١٣الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
من المقـرر أن تقـدير جديـه التحريـات وكفايتهـا لتسـويغ إصـدار " 

ًاإلذن موكـــوال إلـــى ســـلطه التحقيـــق التـــى أصـــدرته تحـــت رقابـــه 
إذا ـكـان الـمـتهم ـقـد دـفـع ـبـبطالن هــذا  الموضــوع، إال أـنـه ةمحكـمـ

لمحكمه أن تعرض لهـذا الـدفع الجـوهرى اإلجراء فإنه يتعين على ا

ٕوتقول كلمتها فيه بأسـباب سـائغه، واذ كـان الحكـم المطعـون فيـه 
لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطالن اإلذن إلبتناؤه علـى تحريـات 

ـدليل  ـى اـل ـه عـل ـه أقــام قضــائيه باإلداـن ـرغم مــن أـن ـى اـل منعدمــه عـل

القصـور، ًالمستمد مما أسفر عنـه هـذا اإلذن، فإنـه يكـون معيبـا ب

بمــا يوجــب نقضــه واإلعــاده بغيــر حاجــه إلــى بحــث بــاقي أوجــه 

 ". الطعن

 علـى دالئـل كافيـه أو حتريـات – بفرض اختصاص مصـدره –دم إبتناء هذا اإلذن ع

حيث أنه قد ثبت من خالل ما تقدم أن تلك التحريات غري جديـه وقاصـره .. جديه 

ومعيبه وال تصلح سندا إلصـدار مثـل هـذا اإلذن املتسـم بـاخلطوره والـذى ميثـل 
ً

إفتئاتا على احلياه اخلاصه للمتهمني
ً

 . 
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 )١٨/١١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤ لسنه ٥٢١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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  تهوبرغم هذا الدور الذى ال ميت بصل

 ى نفسه برفض املتهم الرابع ه وإقرار الشاكرميبأي ج

�أن يكون له مثه دور يف هذه الواقعه
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 قدم وبفرض اختصاص تذا وبرغم ما ه

 مصدر إذن املراقبه والتسجيل والتصوير
ـه ـمـا .. بإصــداره  ـقـدم وـقـرر بعـبـاره مقتضــبه تـلـم يلتـفـت إـلـى جمـل

 حاـلـــه وقائـمـــه جريـمـــةوغامضــــه أن ـمـــا ورد بالتحرـيـــات يـشـــكل 

لتزم البـدء فـي إجـراءات ضـبطها، وأنـه يطمـئن سًقانونا وتومؤثمه 

الجديـــه التـــى تشـــير إليهـــا تلـــك فمـــا هـــي .. لجديـــه التحريـــات 

 التحريات المنعدمه ؟؟ 

 حال كون الشاكى مل يفصح عن ماهيه املخالفات 

 !! املطلوب مبلغ الرشوه للتغاضى عنها ؟؟

وحال كون أي من املتهمني غري خمتص بذلك متاما
ً
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 أضف إىل ذلك فما هي األسباب واملربرات 

�!!ول باإلطمئنان إىل جديه التحريات ؟؟التي اعتنقها مصدر اإلذن يف الق
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 السبب الثالث 

 ن هذا اإلذنلبطال
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 وقد إنساقت التحريات.. هذا 
ولم تدع مـن قريـب أو بعيـد بثمـه دور .. وراء هذا القول المرسل 

يؤـكــد أنـهــا ـلــم مـمــا .. للـمــتهم الماـثــل ـخــالف ـمــا زعـمــه الـشــاكى 

 فــي حــق جريمــة أو إشــتراك فــي جريمــةًتكشــف أيضــا عــن ثمــه 

 . المتهم الماثل

 وهو األمر الذى يؤكد وحبق أن الغرض 

 ) فيما خيص املتهم الرابع(من اإلذن باملراقبه والتسجيل والتصوير 

 ه مستقبليه قد تكون وقعت من هذا املتهم أو أشرتك فيهارميهو الكشف عن ج

�א�����4د���מ�������..��ذ���Kמ�%ن��طFن�وא�?�����ذא�אIذن���������و�و�א:����F����و2ن�א��5��/
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) يف حق املـتهم الرابـع( من اإلذن باملراقبه والتسجيل والتصوير مل يكن أن الغرض

إلثبات جرميه وقعت بالفعل منه، وإمنا إختذ كوسيله للكشف عن جرميـه قـد تكـون 

وقعت منـه ومجـع املعلومـات والتنقيـب عـن اجلـرائم وهـو أمـر حرمـه القـانون 

السيما وقد ثبت بطالن التحريات التـي أختـذت سـندا لـإلذن 
ً

لعـدم إثباتهـا مثـه 

جرميه يف حق املتهم املاثل بـل جـاءت عبـاره عـن عبـارات مرسـله ال سـند هلـا وال 
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 وهذا عني ما قررته حمكم النقض بقوهلا
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 أضف إىل ذلك 
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وزيـر / أنه قد صدر بإعتباره إجراء من إجراءات التحقيق قبل صدور موافقـه السـيد

املاليه على البـدء يف اإلجـراءات حيـال اإلتهـام املاثـل وفقـا للمـاده 
ً

 مـن قـانون ٦٥

ه املـضـافه وذـلـك كـلـه عـلـى التفـصـيل اـلـوارد بالـسـند األول ـلـرباءه اـملـتهم الـضـريب

 .الراهن
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 هذا ومن مجله األسباب
ــــه والتســـــجيل  آنفـــــه البيـــــان يتضـــــح أن اإلذن الصـــــادر بالمراقـب

والـعــوار ـمــن ـكــل صـــوب وبصـــور والتصـــوير ـقــد شـــابه اـلــبطالن 

ً ســـبق إيضـــاحها تفصـــيال وتأصـــيال -مختلـفــه   وـهــو ـمــا يبـطــل –ً

وهـو ..  دليـل يسـتمد منـه أو أي إجـراء ترتـب عليـه أيبالضرورة 

إلتهام قائم على سند باطل وواهي ممـا يؤكـد بـراءه ما يجعل هذا ا

 . المتهم الرابع منه

  الرابع الوجه 

بطالن الدليل املستمد من التسجيالت الىت أجريت للمكاملات الىت كان املتهم الرابـع 

طرفا يف بعضها 
ً

 إشتماهلا على مثه كلمات أو عبـارات تفيـد إشـرتاكه يف وذلك لعدم.. 

تعـد دليـل براءتـه ممـا هـو فهـى .. هذه الواقعه من قريب أو بعيد بل على العكس 

مسند إليه ذلك أنها إشتملت على تصريح من الشاكى بإخراجه من الواقعـه بعـدما 

حاول إقحامه فيها رغما عنه
ً

 . 

 :  بأنوهذا عني ما قررته حمكم النقض بقوهلا

�����������������������/���s������A�d!�e�/���6�Wن�A	����A�d!א>د��/�و6ن�!���ن����&�א����V��lوא>د��/���
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<�ع�
G$3/�א
 )٨/١١/١٩٩٧ جلسه – ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
 المختلفـه، أدلتهـا أو عناصـرهاأن تسـتخلص الواقعـه مـن لما كـان مـن حـق محكمـة الموضـوع 

ًإال أن شــرط ذـلـك أن يكــون إستخالصــا ســائغا   أوراق ًقائمــا ـفـيوأن يكــون دليلهــا فيمــا إنتهــت إليــه ً

ستند الحكم إلـى فإذا امن أوراق الدعوى، على أسس صحيحة في األحكام يجب أن تبنى الدعوى، 
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بحيـث إذا ًروايه أو واقعة ال أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيبا إلبتناؤه على أسـاس فاسـد 
ًفـإن عمـل القاضـى فـي هـذه الصـورة يعتبـر إبتـداعا للوقـائع وانتزاعـا كان ال أثر لها في شئ منهـا  ًٕ

 . لها من الخيال
 )٦/٢/٢٠١٦ جلسه – ق ٨٥ لسنه ٢٥٩٥١الطعن رقم (

 كان ذلكملا 
يتضـــح .. القانونيـــه آنفـــه البيـــان علـــى واقعـــات الـــدعوى الراهنـــه وأوراقهـــا وبتطبيـــق المفـــاهيم 

لـم تتضـمن .. كان أحد طرفيها المـتهم الرابـع التى أجريت لمكالمات وبجالء أن جمله التسجيالت 

ه ولـم تشـتمل علـى أي دليـل علـى القـول بأنـحيـال هـذا المـتهم، من قريب أو بعيـد إثبـات أي شـئ 

ـــى ـفـــرض صــــحه هــــذه ) المــــتهم األول(وـبـــين المرتشــــي ) الشــــاكى(فيمــــا ـبـــين الراشــــي متوســــط  عـل

 . األوصاف

 بل على العكس
ـى إنقطــاع صــله  فقــد تضــمنت هــذه المكالمــات الــدليل القــاطع عـل

وأن إقحاـمــه فيـهــا ـكــان نـتــاج .. الـمــتهم الراـبــع بالواقـعــه برمتـهــا 

ـمـا الـمـتهم  أ–محــاوالت مســتمره ـمـن الشــاكى وـمـن الـمـتهم األول 

ً فقـد رفـض ذلـك تمامـا وصـرح بـه صـراحه بغيـر لـبس وال –الرابع 
بإخراجــه ـمـن ـهـذا الموضــوع وعــدم إدخاـلـه أو بمعـنـى .. غـمـوض 

 : وهذا كله يتضح من خالل الحقائق اآلتيه.. أدق إقحامه فيه 
 

 :احلقيقه األوىل
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 كان جمرد إبالغ رساله محلت 

 إليه مبهمه وأوصلها مبهمه
دلوف فــــي أي تفاصــــيل عــــن ماهيــــه هــــذه المخالفــــات دون الــــ

وقد تمت المقابله فيما بـين الشـاكى .. عومه وكيفيه تسويتها المز



 
 

 

)٥٨(  

 

 . والمتهم األول دون ثمه تدخل من المتهم الرابع بعد ذلك
�

:احلقيقه الثانيه
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:احلقيقه الثالثه
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 وهنا قرر الشاكى بأنه سيتقابل 

 مع املتهم الرابع صباح باكر وسيبلغه باألمر
ـب منــه  وفــي اليــوم التــالي تقابــل الشــاكى مــع المــتهم الرابــع وطـل

إال أنـه رفـض بشـده  .. هتوصيل أشـياء إلـى المـتهم األول بالقـاهر

 . ًوطلب منه إخراجه تماما من الموضوع

 طرافوأجريت مكامله ثالثيه األ
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 وهنا تدخل الشاكى

وأبلغ المتهم األول بإخراج المتهم الرابع من الموضـوع وقطـع 
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 ....وأنه هو من سيقابله إلعطائه المطلوب .. صلته به 

 ومما تقدم مجيعه
 

ًيتأكد يقينا بإنقطاع صله المتهم الرابع بالواقعـه تمامـا وأنـه رفـض  ً
ــه فيهـــا  ــدخل فيهـــا أو إدخاـل الشـــاكى (فين وتصـــريحه للطـــر.. الـت

بذلك وهو مـا يجـزم بعـدم إشـتراكه أو توسـطه كمـا ) والمتهم األول

 . ًهو مسند إليه بهتانا
 

�

 :احلقيقه الرابعه
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 وهنا يتضح وجبالء تام
أن المتهم الرابع كان يشعر بالحرج من المـذكور ممـا دعـاه نحـو مسـايرته فـي الحـديث فقـط 

 .وأنه سيتقابل معه وسيرسل له سيارته بسائقها وغير ذلك من التفاصيل الوهميه

الـتــى ـلــم ـيــتم تنفـيــذ أي شـــيء منهـــا ممـــا يؤكـــد أـنــه كـــان يســـاير 
 . من المتهم األولًالموقف فقط حرجا 

 :احلقيقه اخلامسة
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 :احلقيقه السادسه
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أما وأن يتضح يقينا
ً

 
إتـفـاق ـتـم ـبـل وال ـتـدخل مـنـه ـفـي أي .. ناـقـه ـلـه وال جـمـل بأـنـه ال 

األـمـر اـلـذى يســتحيل مـعـه تصــور الـقـول .. إبراـمـه ـبـين الطــرفين 

 . بالتوسط فيما بينهما
�

 ملا كان ذلك
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 اخلامس وجهال 

) ومنهم املتهم املاثـل(بطالن اإلذن الصادر من النيابه العامه بالقبض على املتهمني 

 مسـاءا ٧٬٥٠ السـاعه ؟؟؟؟؟وتفتيشهم والصادر بتاريخ 
ً

وذلـك لكونـه معيـب بـذات .. 

ا عدا عيب عدم إختصـاص فيم(العيوب الىت شابت إذن املراقبه والتسجيل والتصوير 

فضال عن إبتناؤه على تسجيالت ال حتمل مثـه دليـل حيـال هـذا املـتهم بـل ) مصدره
ً

لـه ويبطـل مبا يبط.. تؤكد على براءته، باإلضافة إىل ثبوت أن اإلذن الحق على القبض 

 . أي دليل قد يستمد منه

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٣٤فقد نصت املاده 
الضــبط القضــائي ـفـي أحــوال التـلـبس بالجناـيـات أو الجــنح الـتـى يعاـقـب عليهــا ـبـالحبس لمــدة لـمـأمور 

 . توجد دالئل كافيه على إتهامهالحاضر الذى أن يأمر بالقبض على المتهم تزيد على ثالثه أشهر، 

 :  من القانون ذاته على أن٣٥كما نصت املاده 
 المادة السابقة جاز لمأمور الضـبط القضـائي ًإذا لم يكن المتهم حاضرا في األحوال المبينة في

ٕأن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر ً . 
ـى إتهــام الشــخص وفــي غيــر األحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة  ـه عـل ـل كافـي إذا وجــدت دالـئ

ســـرقه أو نصـــب أو تعـــد شـــديد أو مقاومـــه لرجـــال الســـلطه العامـــه ـبــالقوة بإرتـكــاب جناـيــة أو جنـحــه 
ًجاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يتخـذ اإلجـراءات التحفظيـة المناسـبة، وأن يطلـب فـورا عنـف، وال

 روفي جميع األحوال تنفذ أوامـر الضـبط واإلحضـامن النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه، 
 . واإلجراءات التحفظيه بواسطه أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة

 ومن هذين النصني
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 أما إذا إنتفت الدالئل الكافيه يف الطلب املرفوع إىل النيابه العامه

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة

 ئل الكافيةإصدار اإلذن لعدم وجود تلك الدال

 وإن هي فعلت يكون إذنها باطل
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ ط -  مبادئ ا+جراءات الجنائية–رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم
ٕفال يجوز القبض على المتهم بغير تـوافر دالئـل كافيـة واال كـان " 

الـقـبض باـطـل فاـلـدالئل شــرط ال غـنـى عـنـه لصــحة اإلذن ـبـالقبض 

وتفتيش المـتهم، وعلـى المحكمـة أن تبطـل اإلجـراء إذا لـم تـرد لـه 

 ". دالئل كافيه وتبطل بالتالي الدالئل المستمده منه 
 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ س – أحكام النقض – ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 :كما قضى بأن
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ جلسه – ق ٧٤ لسنه ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 آخرين لبطالن إذن القبض والتفتيش سببني إال أن هناك 

 كالتايلاستجدا بعد اإلذن األول وهذين الوجهني 

 السبب األول 
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 :حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن
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 )١٨/١١/٢٠١٤ جلسه – ق ٤لسنه  ٥٢١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
الـتـى تـمـت للمكالـمـات الـمـذكوره عـلـى أن التـسـجيالت ًتفصـيال كاـفـه الحـقـائق وكـنـا ـقـد أوضــحنا 

تلـك المكالمـات الـتـى كـان المـتهم الراـبـع التـى أجريـت ـحـول واقعـات اإلتـهـام الماثـل، وعـلـى األخـص 
تهم الماثـل أو علـى أنـه أشـترك فـي الواقعـه لمال بقمن لم تسفر عن ثمه دليل واحد .. ًطرفا فيها 

 . أو توسط فيها
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 بل جاءت هذه املكاملات
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 بأن هذه التسجيالت
ًال تصــلح ـســندا تعتـكــز علـيــه النياـبــه العاـمــه ـفــي إصـــدارها اإلذن 

ذلـك أن هـذا اإلذن يجـب أن يبنـى .. بالقبض علـى المـتهم الرابـع 

حيث أنه ليس فـي التسـجيالت و.. على دالئل كافيه حيال المتهم 

 في حق المتهم الرابع، وكـذا خلـت فدليل كاما يصح وصفه بأنه 

ًاألمر الـذى يجـزم يقينـا بـبطالن .. التحريات الباطله من أي دليل 
إذن الـقـبض والتفـتـيش لـعـدم إبتـنـاؤه عـلـى ثـمـه دالـئـل كافـيـه عـلـى 

 . صحه هذا اإلتهام
 

 السبب الثاني 
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أن املستقر عليه نقضا يف هذا األمر أنحيث 
ً

 : 
ســتجوابهما بتحقيـقـات النياـبـة ـهـذا وـقـد ـقـرر المتهـمـان ـفـور ا" .. 

 ٩ الســــاعه ؟؟؟؟؟(العاـمـــة أنهـمـــا ـتـــم الـقـــبض عليهـمـــا بـتـــاريخ 

أي .... و.... وقد أيدهما في تلك الروايـة شـهود نفـي و ) ًمساءا

أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة، لما كان ذلك، وكـان 
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إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية ال يعلـم مضـمونها سـوى مصـدرها 

صادر إليه بمحتواهـا وكـان المتهمـان منـذ اللحظـة األولـى عنـد وال

ــم الـقــبض  ــررا بأنهمـــا ـت ــة العامـــة ـق ــات النياـب إســـتجوابهما بتحقيـق

ــاريخ ســـابق عـلــى إستصـــدار اإلذن وجـــاءت أقوالهمـــا  عليهـمــا بـت

وهـو مـا تطمـئن إليـه المحكمـة، .... و.... مؤيدة بـأقوال شـهود و

شـهما ـقـد وقعـا بغـيـر ومـن ثـم يـكـون القـبض عـلـى المتهمـين وتفتي

إذن من السـلطات المختصـة وفـي غيـر حالـة مـن حـاالت التلـبس 

مما يهـدر الـدليل المسـتمد مـن هـذا اإلجـراء الباطـل ومـا تـاله مـن 

 ".ًإجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما
 )١٢/٢/٢٠٠٧ جلسه – ق ٦٧ لسنه ٨٦٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 فإنه يثبت .. فعلى الفرض بصحه ذلك 

 وجبالء أن القبض مت بالفعل 

� على إذن من النيابه العامه بذلكاإلستحصالقبل 
حـيـث إـنـه ـفـي خـتـام ذات المحضــر اـلـذى وردت فـيـه العـبـاره آنـفـه 
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ـاه ـمـن النياـبـه العاـمـه إصــدار اإلذن طـلـب محــرر.. اـلـذكر  لقبض ـب

ثـم يعـود .. فكيف يشير إلـى أن القـبض قـد تـم .. على المتهمين 

ـه  ـى .. ليطـلـب اإلذن ـب ـدل عـل ـى شــئ فإنمــا ـي ـك إذا دل عـل فــإن ذـل

ممـا يؤكـد بـراءه المـتهم .. بطالن اإلذن لصدوره بعد تمام القبض 

الماـثـل مـمـا ـهـو مســند إلـيـه لثـبـوت أن للواقـعـة صــوره أـخـرى غـيـر 

 . تلك الوارده باألوراق

  السادس وجهال 

بناء على قاعده مـا بـىن علـى الباطـل فهـو باطـل وإذ ثبـت بطـالن كافـه اإلجـراءات 

 إىل بطالنـه سيسـلاألمـر الـذى .. السابقه على القبض والىت بىن عليها هـذا اإلجـراء 

 . وبطالن أي دليل قد يستمد منه

 :  من الدستور على أن٥١فقد نصت املاده .. بداية 
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 :  على أن٥٤/١كما نصت املاده 
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ونفاذا لذلك 
ً

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٤٠نصت املاده .. 
ال يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر مـن السـلطات 

ًالمختصة بذلك قانونا، كمـا يجـب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه كرامـة 
ًإيذاؤه بدنيا أو معنويااإلنسان، وال يجوز  ً. 

 ريهذا ومن خالل صريح النص الدستو

آنف الذكر يتجلى ظاهرا
ً
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 وكان املشرع قد رسم .. ملا كان ما تقدم 

 أحد طرق ثالثه ملشروعية القبض
ترتـب يبطل بطالنه كافه كـل إجـراء و.. ً القبض بـاطال باتبكافه شروطه إذا لم ينعقد أحدهم 

 : وهذه الشروط هي..  منه مستمدوكل دليل عليه 
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 ملا كان ذلك

فـي حـق المـتهم الرابـع يتضح أنه لـم يتـوافر  الماثل على أوراق اإلتهاموبتطبيق جمله ما تقدم 
وذلـك كلـه علـى النحـو .. ًحتى يكون القبض عليه متسما بالمشروعيه أي من هذه الشروط الثالثه 

ًتفصيال وتأصيال السالف بيانه   : ما يليحيث أن الثابت .. ً

فالثابت أوال
ً

: 
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ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا املقام أن
ً

 : 
ال تجيـز لمـأمور  من قانون اإلجراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥، ٣٤نت المادتان وكالما كان ذلك، 
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بالجنايـات والجـنح المعاقـب الضبط القضـائي أن يقـبض علـى المـتهم الحاضـر إلـى فـي أحـوال التلـبس 
وـكـان ـمـن المـقـرر أن إذا وـجـدت دالـئـل كافـيـه عـلـى إتهاـمـه، عليهـا ـبـالحبس ـمـدة تزـيـد عـلـى ثالثـة أشــهر 

بمشــاهدتها بنفســه أو  الجريمــةمــن قيــام تســتوجب أن يتحقــق مــأمور الضــبط القضــائي  حالــة التلــبس

ًإدراكها بحاسة من حواسه، وال يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريـق النقـل مـن الغيـر شـاهدا كـان أو 
ًمتهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ً . 

 )١١/١٠/٢٠١٤ جلسه – ق ٨٢ لسنه ١٣٤٥قم الطعن ر(

 :كما قضى بأن
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 )٢٠/٣/٢٠١٢ جلسه – ق ٨١ لسنه ٤٩٣٨الطعن رقم (

ونفاذا ملا تقدم
ً
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كما أن الثابت ثانيا
ً

: 
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وزيـر المالـيـه / صـدوره قبـل صــدور موافقـه الـسـيد )  أ

  بتـاريخ) المتـيقن بـاألوراقالقـدرحسب (المؤرخة 

 بــأن ؟؟؟؟؟ مــن قــانون ٦٥ًونفــاذا للمــاده  ؟؟؟؟؟

ـتم قـبـل الموافـقـه يـكـون باطــل بطــالن  أي إجــراء ـي

ــق بالنظـــام العـــام، وحيـــث أن هـــذا  ــق ومتعـل مطـل

 األمـــر اـلـــذى يـجـــزم ؟؟؟؟؟اإلذن صـــادر بـتـــاريخ 

 . ببطالنه

ء اإلذن على تحريات غيـر جديـه ومكتبيـه إبتنا )   ب

بهـا العديـد مـن العيـوب السـابق عا.. ومنعدمه 

 . لسابقًاإلشاره إليها تفصيال في دفاعنا ا

حـتــــى أن التـســــجيالت الـتــــي تـمــــت ـلــــبعض ) ج

المكالـمـات الـتـي جــرت ـبـين أطــراف الـتـداعى، 

ًوالـتـي ـكـان الـمـتهم الماـثـل طرـفـا فيـهـا أو تـلـك 
جميعها لـم .. المكالمات التي لم يشترك فيها 

ـتـأت بثـمـه دلـيـل عـلـى إشــتراك الـمـتهم الماـثـل 

بــل عـلــى .. مـحــل هــذا اإلتـهــام فــي الواقعــه 

يل على براءه المتهم ممـا العكس فهى تعد دل

فـقـد إتـخـذت .. ورـغـم ذلـك .. هـو مـسـند إليـه 

ــه العامـــه مـــن هـــذه التســـجيالت ســـندا  ًالنياـب
ًـبــاطال إلذنـهــا ـبــالقبض عـلــى المتهـمــين بـمــا 

وـهــو ـمــا يبـطــل ـهــذا .. ـفــيهم الـمــتهم الراـبــع 

 . اإلذن إلنعدام سنده

ًكـمــا ثـبــت بـطــالن ذات اإلذن يقيـنــا فـقــد ثـبــت ) د
ًنيابــه تمهيــدا إلستصــدار بالمحضــر المقــدم لل

أن محـرره أورد عبـاره مؤداهـا .. إذن القبض 

 أن القــبض قــد تــم قبــل تحريــر المحضــر أي
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أن "قبـــل الحصـــول علـــى اإلذن وهـــي عبـــاره 

المتهمـــان األول والرابـــع ـقـــد إتخـــذا الحيـطـــه 

والحــذر ـخــالل إســتالمهم لمبـلــغ الرشــوه ـمــن 

ًوهو األمر الذى يؤكد يقينـا !!!" .. الشاكى ؟؟
ـى ـبـبط ـل الحصــول عـل الن الـقـبض إلجراـئـه قـب

 . اإلذن به من النيابه العامه

�0Aم����6��6+��و0A	�����=ن����� ���..�و ��!�dم�A��0�¥	:���7,ن���א�א5ذن�א
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وأخريا 
ً

فقد ثبت ثالثا.. 
ً

:
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 ما كان منه إال أنف
ك وتقابـل المـتهم ثـم توالـت األحـداث بعـد ذلـ.. أبلغ الشـاكى بـذلك 

األول ـمــع الشـــاكى ـفــي مكتـبــه دونـمــا حضـــور للـمــتهم الراـبــع أو 

اول حـحيـث .. إال من خالل الطرفين .. ه لتفاصيل المقابله تمعرف

 . ٕكل منهما إقحامه في الواقعه وادخاله فيها

 حىت أعلن وأصر املتهم املاثل 

 على رفض التدخل يف هذه الواقعه 

 من قريب أو بعيد
وهو ما دفـع األول نحـو التصـريح للثـانى ) الشاكى والمتهم األول(للطرفين  صراحه وأبلغ ذلك
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مـن خـالل األوراق، ومـن أقـوال ًوقـد ثبـت ذلـك يقينـا .. بإخراج المتهم الرابـع عـن الموضـوع برمتـه 

 . الشاكى، ومن خالل المكالمات التي دارت بين الشاكى والمتهم األول

 ليس هذا فحسب

وراق أن المـــتهم الرابـــع قـــرر للشـــاكى صـــراحه بـــل أن الثابـــت بـــاأل
بأنـه ال يوجـد لـدى الشـركه ثمـه ) بحكم إختصاصـه كمحاسـب قـانونى(

بمــا مــؤداه أنــه حــاول حثــه علــى التصــدي لطلــب  .. ؟؟؟؟؟مخالفــات 
فكـيــف يـقــال أـنــه ـقــد توســـط ـفــي .. ورفضـــه ) بـفــرض صـــحته(الرشـــوه 

 !الرشوه المزعومه ؟؟
 ومما تقدم مجيعه
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 ملا كان ذلك
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  السابع الوجه

بطالن قيد ووصف النيابه العامه لإلتهام املسند للمتهمني، وذلك لثبوت أن أي مـن 

املتهمني الثالثه األوائل ليس خمتصا بعمل أو اإلمتناع عن
ً

خيص أي خمالفـات ..  عمل 

 اجلرميـةقد تتوافر لدى الشركة الىت ميثلها الشاكى، وهو ما ينتفى معه أهـم أركـان 

املنسوبه للمذكورين والذى يوجب أن يكون املوظف خمتصا بالعمل املتصـل بالرشـوه 
ً

 . وهو ما يبطل أمر اإلحاله برمته.. 
ـه  ـه األوا.. بداـي ـه المتهمــين الثالـث ـد ـقـدمت النياـب ـل للمحاكمــه فـق ـابهم وـفـق .. ـئ وطالـبـت بعـق

 : التي نصت أوالهما على أنه..  من قانون العقوبات ١٠٤، ١٠٣مادتى اإلتهام رقمي 
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 : على أنه١٠٤كما نصت املاده 
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 : وحيث إستقرت أحكام النقض على أن
 جريمــة مــن قــانون العقوبــات أن ١٠٣المســتفاد مــن نــص المــاده " 

الرشوه تتحقق من جانب الموظف ومن فـي حكمـه متـى قبـل أو طلـب 

ًأو أخذ وعدا أو عطيه ألداء عمل من أعمال وظيفته، كما أن المشرع 
 الرشـوه وجعـل صـورته قد عدد  من القانون ذا١٠٤من خالل الماده 

اإلخــالل بواجبــات الوظيفــه غــرض مــن أغــراض الرشــوه حيــث جعــل 

إمتناع الموظف عن عمل من أعمال وظيفته وهـذا اإلمتنـاع يسـتوعب 

كــل عـيـب يمــس هــذه األعمــال وكــل تصــرف أو ســلوك ينتســب لهــذه 

 . "األعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى
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 )٢١/٢/٢٠١٠ جلسه – ق ٧٩ه  لسن٦٢٠٢الطعن رقم (

 : كما قضى بأن
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 )٧/١٢/٢٠١٥ جلسه – ق ٧٤ لسنه ٥٠٦١٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
مـن يتضح أن المشرع اإلتهام الماثل القانونية آنفه البيان على أوراق وبتطبيق جمله المفاهيم 

المزعــوم تلقــى ًقــد إســتوجب يقينــا أن يكــون العمــل .. ي الــذكر خــالل صــريح نــص المــادتين ســالف
عــن أدائــه حتــى يصــح وصــفه بأنــه بفعلــه أو اإلمتنــاع ) المــتهم(يخــتص الموظــف .. الرشــوه عنــه 

هو شرط جـوهرى الزم وجـازم .. بهذا العمل المتعلق بالرشوه وشرط اختصاص الموظف .. مرتشى 

أنه لو كان الموظف يزعم إختصاصـه بـأداء العمـل . .ذاته من نصوص القانون ذلك أن الثابت .. 

 . المتصل بالرشوه أو اإلمتناع عنه

فإنه ال حياكم قطعيا 
ً

 

  من قانون العقوبات١٠٤، ١٠٣وفق املادتني 
.. ًتمامــا عــن المــادتين المــار ذكرهمــا ـنـص عـقـابى مســتقل لهــذا اـلـزعم ذـلـك أن المشــرع أـفـرد 

 :  بأنً مكررا١٠٣وهذا النص ما جرت به الماده 
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 وهذا عني ما حتقق يف اإلتهام املاثل
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7و	�א�ز%و��

ائــل أدائهــا أو  للمتهمــين الثالثــه األوتمــا هــي األعمــال التــي نســب
 !!اإلمتناع عن أدائها لقاء الرشوه المزعومه ؟؟
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أن تـلــك األعمـــال المجهولـــه فكيـــف وقفـــت النيابـــه العامـــه علـــى 
   من عدمـه ؟؟تدخل في اإلختصاص الوظيفي للمتهمين المذكورين

 مــــن ١٠٤، ١٠٣حـتـــى يصــــح تـقـــديمهم للمحاكمــــه وـفـــق المــــادتين 
 !!!قانون العقوبات ؟؟
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ًمــــا هــــي ماهـيـــه تـلـــك المخالـفـــات المزعومــــه تحدـيـــدا ؟؟ ومــــا هــــي 
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مبلــغ  أن يــؤدي العقوبــه المقــرره لهــا ؟؟ وهــل تســتحق تلــك المخالفــات
 .للتغاضى عنها ؟؟؟) مليوني جنيه(عوم الرشوه المز
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 أضف إىل مجله ما تقدم
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 :احلقيقه األويل
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 جمرد كاتب لدى اإلداره املركزيه 

 "خدمات معاونه "؟؟؟؟؟يف للحصر 
ـه  ـراد اللجـن ـه معــين ضــمن أـف مــع حــوالى عشــره مــن مــأموري (وأـن

ويخـتص بـاألمور اإلداريـه " معـاون لجنـه"بهـذه الصـفه ) الضرائب

ًوال يختص تماما ونهائيا بأي أعمـال فنيـه .. فقط  وأن المخالفـات ً

 تندرج تحت األعمـال الفنيـه التـي ال يتـداخل فيهـا المـتهم ؟؟؟؟؟ال

ًكما أنه ال يختص تمامـا باإلتصـال .. ًول تماما وال يختص بها األ
ـبــالممولين أو تحضـــير العـقــود أو األوراق أو مطـــالبتهم ـبــذلك أو 

 . التواصل معهم

 ومن ثم يتضح لعداله احملكمه
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:احلقيقه الثانيه
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 بالسـاحل الشـمالي ؟؟؟؟؟ التابعه لجهاز ؟؟؟؟؟عمل حصر ميداني داخل " 

وتسجيل المطاعم والكافيهـات وأمـاكن الخـدمات الخاصـه باأللعـاب المائيـه 

 ". ؟؟؟؟؟وكافه المخاطبين بقانون 

����א
���c�]6�&��>%�1�����Kص���������������..�و��א��v$6ن������9א����'A)��������+,א���B9�	�
����א��
PVن��������)�א>وא�K��d���0�Y�yא��A2�v	��7א�>K<؟؟؟؟؟��34א����f�dو����������U�"���������'Aد������34"�

��������������a��C��|�������A�G	�����v$�3ص�%6�1���6:�"�א�	)�و%$�#���ض���..��6و�}]��������؟؟؟؟؟%�م�
��q�8�..�������_ذ��[Z����v$ل�%6��46:�"�א��d��..������������������T��3ص����	)�����C����%b�Aن����A���K�

�.�و}]����ط���



 
 

 

)٧٧(  

 

 وهذا األمر أكده
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:احلقيقه الثالثه
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ٕتم جمع المعلومات واجـراء الحصـر علـى الطبيعـه وهـو مـا وفي إطار تحقيق هذين الهدفين ي
الـتــي ـمــن ـبــين أعضـــائها (و الـغــرض ـمــن تـكــوين اللجـنــه وـهــذا ـهــ.. يـعــرف بالحصـــر المـيــدانى 

 ). المتهمون الثالثه األوائل

وكان دور اللجنه حتديدا
ً

 

البحث عن المخاطبين بأحكام القانون بغرض التسجيل من خالل 
رض التســـجيل علـــى مـــن بلـــغ مـــنهم حـــد التوعيـــه بأحكـــام القـــانون وعـــ
وفـــي حـــال وجـــود .. وهـــذا دورهـــا فقـــط .. التســـجيل لإللتـــزام بالقـــانون 

مخالـفـــات تخــــتص بهــــا اإلداره المركزـيـــه لمكافحــــه التهــــرب الضــــريبي 
 ). التي ال يتبعها أي من المتهمين(
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 وفيما خيص املتهم األول.. هذا 
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 وبوضح تام
مبالغ تحـت قرر بأنه ليس من إختصاص هذه اللجنه تحصيل أي 

وفي حاله إكتشاف مخالفات تتمثل فـي ممـول .. حساب الضريبه 

يتم العـرض علـى .. غير مسجل ولم يتقدم في المواعيد القانونيه 

داره المركزـيــه لمكافحـــه رـئــيس اإلداره اـلــذى يحـيــل األـمــر إـلــى اإل

التهـــرب الضـــريبي وهـــي اإلداره المختصـــه بالتعامـــل مـــع حـــاالت 

 . التهرب

 وعاد وقرر بشأن املتهم األول
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 ملا كان ذلك
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 :احلقيقه الرابعه
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 وبشأن الشركه التي ميثلها الشاكى
فقــد إمتنـعــت عــن تـقــديم العـقــود والمســتندات والبياـنــات الخاصـــه 

باألنشطه التجاريه التابعـه لهـا والخاضـعه لقـانون ضـريبه القيمـه 

وهو ما حدا باللجنه نحـو .. ا بذلك رغم تعدد مطالبته.. المضاف 

.. ورفعـه إلـى رئـيس اإلداره .. كتابه تقرير بما يفيد هذا اإلمتناع 

 . ًوبذلك ينتهى دورهم المنوط بهم قانونا

 وهذا يؤكد
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 :احلقيقه اخلامسه
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 مما تقدم مجيعه

ًيضحى ظاهرا مدى ما شابه أمر اإلحاله من بطالن وكذا بطالن قيد ووصف اإلتهـام الماثـل 
 . و مسند إليهوهو األمر الذى يقطع ببراءه المتهم الراهن مما ه.. 
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  الثامن وجهال

أن اإلتهام املاثل على فرض صحه وقائعه يف شأن املتهم األول، فهـو ال يعـدو أن ميثـل 

واقعه شروع يف نصب حملاولته اإلسـتيالء علـى مبلـغ عائـد للشـاكى باسـتخدام طـرق 

يهام مبشروع كاذب، وذلك بإختاذ صفه وظيفيه ليست له، وهو مـا يوجـب إحتياليه وإ

ل القيد والوصف بناءا على ما تعدي
ً

 . قدمت

 :  من قانون اإلجراءات اجلنائيه على أن٣٠٠فقد نصت املاده .. بداية 
أو فـي محاضـر جمـع اإلسـتدالالت، ما هو مدون فـي التحقيـق اإلبتـدائي، ال تتقيد المحكمه ب

 . إال إذا وجد في القانون نص على خالف ذلك

 : على أن من ذات القانون ٣٠٨كما نصت املاده 
للمحكمـه أن تغيـر فـي حكمهـا الوصـف الـقـانونى للفعـل المسـند للمـتهم، ولهـا تعـديل التهـمـة 

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر بإضــافه الظــروف المشــددة الـتـى ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــه ـفـي الجلســة 

 .... بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض على أن
واجبهـا فـي علـى الواقعـه، قيد محكمة الموضـوع بالوصـف الـذى تسـبغه النيابـه العامـة عدم ت

يكـون أن مـا عسـاه قعود المحكمه عن بحـث بالوصف الصحيح، ه أمامها جريمالواقعة الأن تصف 

يكـون أن  وجـوب – أثـره –خطـأ غيـر التـى دانتـه بهـا  أخـرى جريمةالفعل المسند إلى الطاعن من 

 . باإلحالةًنقض الحكم مقرونا 
 )١٠/٤/١٩٩٢ جلسه – ق ٦١ لسنه ١٤٧١٢الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
غيـر مقيـدة بـأن تنـزل الحكـم الصـحيح علـى الواقعـه التـى رفعـت بهـا الـدعوى، المحكمة ملزمه 

 . ًالذى طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٢ جلسه – ق ٦١ه  لسن١٤٧١٢الطعن رقم (

 :وقضى كذلك بأن
للواقعـه كمـا وردت بـأمر األصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تعطيه النيابـه العامـة 

ة عليهـا وصـفها جريمـأن تطبـق علـى الواقعـه البـل أن واجبهـا اإلحالة أو بورقـة التكليـف بالحضـور، 
أن يمنـع المحكمـه وليس مـن شـأنه بطبيعته ًا وصف النيابه ليس نهائي نًالصحيح طبقا للقانون، أل
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ـذى تــرى هــي أنــه الوصــف مــن تعديلــه  متــى رأت أن تــرد الواقعــه بعــد تمحيصــها إلــى الوصــف اـل

 . القانونى السليم
 )١٦/٣/١٩٩٣ جلسه – ق ٦١ لسنه ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ س – أحكام النقض ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ س – أحكام النقض ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
ًتماما فـي الواقعـة بعدم تداخل المتهمان الثاني والثالث .. قدم تمن خالل جمله ما وحيث ثبت 

عـن إنقطـاع فقـط أسـفرت األوراق .. وهكذا الحال بالنسبه للمتهم الرابع .. اإلتهام عنهما بما ينفى 

 .  من قريب أو بعيدللتدخل فيهاالتام والصريح بل ورفضه بهذه الواقعه ًصلته تماما 

هذا فضال عن ثبوت عدم إختصاص 
ً

 

 )ومعه الثاني والثالث(املتهم األول 
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  صحه واقعه بأنه على فرض.. فهو األمر الذى يؤكد 

  لدى الشركه ؟؟؟؟؟إيهام املتهم األول للشاكى بوجود خمالفات 

 لتي ميثلها وأوهمه بأنه يستطيع تسويه تلك املخالفات لقاء منحه مبلغ مايلا
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 :  من قانون العقوبات على أن٣٣٦فقد نصت املاده 
أو عـــروض أو ســـندات دـيــن أو عـلــى نـقــود كـــل مـــن توصـــل إـلــى اإلســـتيالء يعاـقــب ـبــالحبس 

لغـيـر أو بعضــها إـمـا لوـكـان ذـلـك باالحتـيـال لســلب ـكـل ـثـروة ســندات مخالصــة أو أي مـتـاع منـقـول 
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كـاذب أو واقعـه مـزورة أو إحـداث بوجـود مشـروع من شـأنها إيهـام النـاس بإستعمال طرق إحتياليه 

أو تسـديد المبلـغ الـذى أخـذ بطريـق اإلحتيـال أو إيهـامهم بوجـود سـند ديـن األمل بحصول ربح وهمي 
 يسولـً في مـال ثابـت أو منقـول لـيس ملكـا لـه أما بالتصرفغير صحيح أو سند مخالصة مـزور، 

من شرع في النصـب ولـم أما  اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، ٕواما بإتخاذله حق التصرف فيه، 
 . يتممه فيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض على أن
تتطلب لتوافرها أنه يكـون  من قانون العقوبـات ٣٣٦كما هي معرفة في المادة ة النصب ريمج

قـع المجنـى فيعـه واإلسـتيالء علـى مالـه ابقصـد خدعلى المجنـى عليـه ثمه احتيال وقع من المتهم 
ـر صــحيحه أو عليــه ضــحيه اإلحتيــال الــذى يتــوافر  ـة أو بإتخــاذ صــفة غـي بإســتعمال طــرق إحتيالـي

الغيـر ممـن ال يملـك التصـرف فيـه، وقـد نـص القـانون علـى أن الطـرق االحتياليـة بالتصرف في مال 
يـجـب أن يـكـون ـمـن شــأنها إليـهـام بوجــود مشــروع ـكـاذب أو واقـعـه ـمـزورة أو  النصــب جريمــةـفـي 

أو غيـر ذلـك مـن األمـور المبينـة علـى سـبيل الحصـر فـي المـادة ث األمل بحصـول ربـح وهمـى إحدا
 .  من قانون العقوبات المشار إليها٣٣٦

 )١٢/٦/١٩٧٨ - ٦١٤ صفحة رقم  -٢٩مكتب فني  - ٤٨ لسنه ٣٠٢الطعن رقم (

 ومن ثم

���C!����Cض��(ل���א>و����وא>�0ل�وא
����dא���6!����א
	���א>و�������ق�A	:��و´,"�!�م�
��ً,�6��0lא��א��G��(�0ل������	�����W8..��א��g�8���W3/���6و����و�����dو6A�zא>���א�����و

�.�!�PA�0א����dوא�����و��7%"���א�א5!��م�و���Cא�A��I���G3	�����Cא��א��lوא�K�d�ن
 وبالبناء على ذلك

ًفإن تعديل قيد ووصف هذا اإلتهام حيال المتهم األول يجزم يقينـا 
 . هم الرابع مما هو مسند إليهببراءه المت
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  التاسع وجهال

فإنه مع متسك املتهم الرابع بإنكار اإلتهام املاثل برمته والتأكيد على إنقطـاع صـلته 

به متاما 
ً

إال أنه وعلى فرض صحته وبأنه توسط يف واقعه الرشوه، فإن النيابه العامه .. 

 مكررا مـن ١٠٧نص املاده تكون قد أخطأت يف تطبيق القانون حينما مل تعمل صريح 
ً

املتهم املاثل من هذا اإلتهام وعقوبته السيما وقد أقر بهـا ومت قانون العقوبات وإعفاء 

 !!التعويل على أقواله كدليل من أدلة الثبوت حيال املتهم األول؟

 مكررا من قانون العقوبات على أن١٠٧فقد نصت املاده 
ً

 : 
مــن وـمـع ذـلـك يعـفـى الراشــي أو الوســيط ه للمرتشــي، بالعقوـبـه المـقـرريعاـقـب الراشــي والوســيط 

 .  أو إعترف بهاجريمةإذا أخبر السلطات بالالعقوبه 

 : ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض بأن
ً مكـــررا مـــن ـقــانون العقوـبــات ـقــد حـــرى عـلــى إعـفــاء الراشـــي أو الوســـيط مـــن ١٠٧ـنــص المـــاده 

، وكـان مـن المقـرر أنـه إذا حصـل هـذا تـرف بهـا أو أعجريمـةإذا أخبر السلطات بالالعقوبة المقـررة 
ًاإلعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشـترط لـه أي شـرط بـل جـاء لفظـه فيـه مطلقـا خاليـا مـن كـل  ً
ًقيـد زمنـى أو مكـانى أو كيفـي، ـفـال يجـوز أن يضـع لـه القاضــى قيـودا مـن عنـد نفســه، بـل كـل مـا ـلـه 

إقـرار صـريح ال مواريـة فيـه وال تضـليل، فمتـى هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ اإلعتراف وهـو 
 . وقع هذا المدلول حق اإلعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر

 )٢٦/١١/٢٠٠٦ جلسه – ق ٧٥ لسنه ٧٦٧٠١الطعن رقم (

 :كما قضى كذلك بأن
يعاـقـب الراشــى والوســيط "ً مكــررا ـمـن ـقـانون العقوـبـات ـقـد جــرى بأـنـه ١٠٧لـمـا كــان ـنـص المــاده 

أو الوســــيط مـــن العقوبـــه إذا أخبـــر الســــلطات  يللمرتشـــى، وـمـــع ذلـــك يعفـــى الراشـــبالعقوبـــة المقـــرره 
 أن إخبــار الراشـــى أو –ومـفــاد هــذا الــنص بصــريح لفظـــه وواضــح داللتــه "  أو إعتــرف بهــاجريمــةبال

، وـكــذا إعتراـفــه بـهــا صـــنوان ـفــي تحقـيــق الـعــذر المعـفــى ـمــن عقوـبــة الرشـــوة، فيـقــوم جريـمــةالوســـيط بال
ترتيب اإلعفاء من هذه العقوبه، إذ من المقرر أن علـة هـذا اإلعفـاء هـي أن أحدهما مقام اآلخر في 

 خدـمـه للمصـلحه العاـمـة بالكشــف – يـؤدي بإعتراـفـه أو بإخـبـاره علـى الســواء – أو الوســيط –الراشـى 
 جريمـــةة الرشـــوه بعـــد وقوعهـــا والتعرـيــف عـــن الموظـــف اـلــذى إرتكبهـــا وتســـهيل إثـبــات ال؟؟؟؟؟عـــن ج

 . عليه



 
 

 

)٨٤(  

 

 )٢٥/٥/١٩٩٧ جلسه – ق ٦٥ لسنه ٣٧٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضــح أن المــتهم آنفــه اـلـذكر عـلـى أوراق اإلتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـه المـفـاهيم القانونـيـة 

وأنـه فقـط كـان بوصـفه محاسـب أي دور له في الواقعه محـل هـذا اإلتهـام يتمسك بإنتفاء .. الرابع 

وفـوجئ بـالمتهم األول يخبـره برغبتـه .. م بعملهـم أفـراد اللجنـه إبـان القيـاقانوني فقد كان يصـطحب 

 اكتشـــفها بالشـــركه الـتــى يمثلـهــا ؟؟؟؟؟ـفــي مقابـلــه الـشــاكى للتـحــدث مـعــه بـشــأن تـســويه مخالـفــات 
فما كان من المتهم الماثل إال أن أبلغ الشاكى بهذه الرساله المبهمه دون الدخول فـي .. الشاكى 

 . ًى رفض تماما أن يتجاوز هذا الحدٕوالى هنا إنتهى دوره الذ.. تفاصيل أخرى أي 

 ومبجرد القبض عليه.. هذا 
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 ورغم ذلك
ًم هذا اإلتهام الماثل قوال بأنه توسـط فقد فوجئ بالنيابه العامه تقي

فمع التمسـك بعـدم صـحه ذلـك .. فيما بين الشاكى والمتهم األول 

فإنه على فـرض صـحته، ومـع إدالء المـتهم .. ومخالفته لألوراق 

لدرجـه أن .. تهـى الصـدق لـدى جهـات التحقيـق نكامله بمألقواله 

النيابه إتخذت من أقواله هـذه دليـل مـن أدلـة ثبـوت اإلتهـام حيـال 

ــــــم تعمـــــــل صـــــــريح نـــــــص .. المـــــــتهم األول  إال أن النيابـــــــه ـل

ً مـكــــــررا ـفــــــي إعـفــــــاء الـمــــــتهم الماـثــــــل لكوـنــــــه ١٠٧الـمــــــاده 
 . ًوجديرا باإلعفاءًوسيطا ) كما وصفته هي(

  ما تقدمى مجلهوبالبناء عل
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 بناء عليه

 يلتس املتهم الرابع من عدالة اهليئه املوقره  
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 وكيل المتھم الرابع 
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