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 مقدمه 

 

مهـنـة المحامــاة تمـثـل جناحــا ـمـن أجنحــة العداـلـة ومكانتـهـا ســتظل مـنـارة مــن مـنـارات مصــر وحصــنا 
المستشــار ـفـاروق ســيف النصــر وزـيـر العــدل األســبق ـفـي االحتفالـيـة "والحرـيـة حصــينا مــن حصــون العداـلـة 

 ٠" األولي بيوم المحاماة 
 وان ٠٠ وـبــــدون المحامـــــاة ال تســـــتقيم المحاكمـــــة العادـلــــة ٠٠المحاـمــــاة والقضـــــاء جناحـــــا العداـلــــة  

 وزيـر –ليـل المستشـار محمـود أبـو ال( ًاستقاللية المحامي فـي عملـه تكـون خيـر عونـا لحسـن سـير العدالـة 
 ).العدل األسبق 

 مجـيــدة كالفضـــيلة وضـــرورية كالعداـلــة وان المحـــامي يكـــرس حياـتــه ٠٠المحاـمــاة عريـقــة كالقضـــاء 
 وان المحامـــاة تجعـــل المـــرء نبـــيال عـــن غيـــر طريـــق اـلــوالدة ٠٠لخدمـــة النـــاس دون أن يكـــون عبـــدا ألحـــد 

 رئـيس –الفقيـه روجيـر " غيـر ثـروة  سعيدا ب٠٠ رفيعا دون حاجه إلي لقب ٠٠ غنيا بال مال ٠٠والميراث 
 ٠" مجلس القضاء األعلى الفرنسي 

إن عنــاء المحــامي اشــد فــي أحــوال كثيــرة مــن القاضــي ألنــه وـلـئن كــان القضــاء مشــقة فــي البحــث 
       للمقارـنــة والمفاضـــلة والتـــرجيح ـفــان عـلــي المحـــامين مشـــقة كـبــري فـــي البحـــث لإلبـــداع واإلـبــداء والتأســـيس 

 ٠"  رئيس محكمة النقض سابقا – فهمي عبد العزيز باشا" 
كــل هــذه الســطور ســطرها فقهــاء الـقـانون بسالســل مــن ذهــب فأصــبحت المـنـار اـلـذي ينـيـر الطرـيـق 

 ٠٠لجميع رجال القانون بل وللمهتمين به ، فقد اجمعـوا وبحـق علـي أن المحامـاة والقضـاء جناحـا العدالـة 
 مشــقة العـنـاء الـتـي ـقـد يجــدها المحــامي ـقـد تكــون وان المحامــاة هــي رســالة ســامية قـبـل أن تكــون مهـنـة وان

 ولعل ما اجمع عليه فقهـاء ٠٠ وال تستقيم العدالة إال بجناحيها ٠٠أعظم من المشقة التي يجدها القاضي 
القانون من عظمة المحاماة باعتبارها احد جناحي العدالة هو ما جعـل معـه حـاملين تلـك الرسـالة االهتمـام 

 ٠لي ما يتفق مع هذا المفهوم الراسخ بالجوانب التي قد تؤدي إ
وهو األمر الذي تؤكده المحامـاة وتحـث فيـه علـي ضـرورة تأكيـد مـا اجمـع عليـه فقهـاء القـانون مـن 

 ٠أن المحاماة والقضاء جناحا العدالة 
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ولعـل أنـه يرسـخ فـي أذهاننـا أن الدارسـين للقـانون والممارسـين لـه فـي كافـة المجـاالت تجمعهـم لـغـة  
هم من ثقافة واحده وأن اختلفت في بعـض المنـاحي إال ونكاد نجزم بما يجمع بين.. واحدة هي لغة القانون 

وليلتقي الجميع في نهاية المطاف عند نقطة .. أنها تنتهي ليستظل بها جميع القانونين تحت مظلة واحدة 
واحدة تصلح ألن تكون نقطة انطالق ينطلق منها الجميع كل في مجال تخصصه وكل فـي إطـار نشـاطه 

المنــوط بــه فــي إطــار الحقــل القــانون الــذي يتخــذ منــه ســياج يحتمــي بــه  ةالمهنــي وكــل يــؤدي دوره وواجبــ
وـلــذا دائمــا نقــول أن الـعــاملين .. بــل ينشــر ثقافـتــه القانونيــة علــي المحيطـــين بــه والمقــربين لــه .. ويحميــه 

وـلـيس بالمســتغرب أنـنـا نجــد .. بـنـاءهم البمجــال الـقـانون دائـمـا ـيـرون ســعادتهم ـفـي تورـيـث نشــاطهم المهـنـي 
ولعـل أن مـا يجمـع بـين األشـقاء العـرب مـن لغـة واحـدة .. حـامين يزاملـونهم ذات نشـاطهم المهنـي أبناء الم

فأصـبح .. وعادات وتقاليد ال تختلف بين بلد وأخري وفكر وثقافة تعبر عن السـمة المميـزة للبلـدان العربيـة 
 فـي شـتي فروعـه سـواء التوحد الفكري والثقافي معبرا تم ترجمته لقانون يتعامل معه الجميع علـي حـد سـواء

المــدني أو الجـنـائي أو اإلداري وـفـي عــدد ـلـيس بالقلـيـل مــن البـلـدان العربـيـة منهــا مصــر واألمــارات العربـيـة 
وأننا إذ نشرف بتقديم إصدارنا القـانوني الرابـع والعشـرون والخـاص بمـذكرات تـم تقـديمها .. والكويت وقطر 

يــرا عــن إصــداراتنا الســابقة والتــي تضــمنت أســباب لمحــاكم األمــارات نجــد أن هــذا اإلصــدار ال يختلــف كث
الطعــن بــالنقض فــي المــدني والجنــائي وأســباب الطعــن باإلداريــة العليــا والتــي كنــا نقــوم بإصــدارها للــزمالء 

ولعلنـا نكـون قـد أسـهمنا معكـم مـن أجـل إثـراء المحامـاة التـي .. بمصر والدول العربية بما يؤكد مـا أسـلفناه 
 .نحيا بها 
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 مذكرة مقدمه من 

 محدي خليفة نقيب احملامني السابق 

 أمام حمكمة أبو ظبي اجلزائية 
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 بتدائيةالبي ا ظحمكمة أبو

  أبو ظبي دائرة جنايات

 

  مقدمه مذكرة بالدفاع

 من

 

 

                                            متهم                    .... / السيد 

 

 

 دـــــــــض

 

 

              سلطة اتهام      النيابة العامة                                     
 

 

  جزاء أبو ظبي ٢٠١٢لسنة ... قضية رقم وذلك يف ال

 /     /  واحملدد لنظرها جلسة    
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 املوضوع
 وسابق عليه  -/-/-اتهمت النيابة العامة المتهم بزعم أنه بتاريخ 

ودفــع رســوم عــالج منســوب صــدورها فــاتورتي فحــص (ارتكــب تزويــرا فــي محــررين رســميين  -١
ـبـأن ـقـام باصــطناعها عـلـي غـرار المحــررات الصــحيحة وأثـبـت بـهـا عـلـي ) ... إلـي مستشــفي 

خــالف الحقيقــة عمــل فحوصــات طبيــة لزوجتــه بتلــك المستشــفي مقابــل مبــالغ نقديــة ووضــع 
ختم مزور عليهمـا نسـبة زورا لتلـك الجهـة وكـان ذلـك بأسـلوب المسـح الضـوئي الملـون علـي 

 .حو المبين باألوراق الن

اســــتعمل المحــــررين الرســــميين ســــالفي البيــــان فيمــــا زورا مــــن أجلــــه بــــأن اجــــتح بهمــــا لــــدي  -٢
إلعمــال أثرهمــا فــي ارتكــاب الجريمــة محــل الوصــف الثالــث عـلـي النحــو المبــين ... /المــدعو

 .باألوراق 

...  ليــه شــرع فــي االســتيالء علــي المبلــغ النقــدي المبــين قــدره بــاألوراق والمملــوك للمجنــي ع -٣
وـكـان ذـلـك باســتعمال طرـيـق احتيالـيـة ـبـأن أوهـمـه ـبـأن زوجـتـه خضــعت للعــالج ـفـي مستشــفي 

ودعـــم ) ســـتة آالف ومـــائتي وخمســـون درهـــم( درهـــم ٦٢٥٠وأن تكـــاليف العـــالج بلغـــت .... 
ذلــك بتســليمه المحــررين المــزورين ســالفي البيــان وكــان مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه 

أوقف أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته فيه وهـو ضـبطه متلبسـا وحمله علي تسليم المبلغ و
بالجريمة حال تقديمه المحـررين المـزورين واسـتالمه المبلـغ النقـدي مـن المجنـي عليـه سـالف 

 .الذكر علي النحو المبين باألوراق 

 حقيقة واقعات االتهام املاثل 
بغــرض إلصــاق اتهــام مكــذوب لواقعــات هــذا االتهــام صــورة مغــايرة تمامــا لمــا ســطر ـبـاألوراق 

فمـا كـان مـن األخيـر إال .. بالمتهم والنيل منه لمجرد أنه تجرأ وأقام بالغـا ضـد نجلـي المجنـي عليـه 
التفكير والتدبير فـي اإليقـاع بـالمتهم فـي بـراثن هـذا االتهـام المبتـور سـنده نكايـة وكيـدا لـه علـي فعلتـه 

فقــد كــان .. إبالغــه الســلطات ضــد نجليــه وهــي ..  مــن وجهــة نظــر المجـنـي عليــه طبعــا ..الشــنعاء 
وال يـبـــدي امتعاضــــا أو .. راضــــيا وأن يتجــــرع اـلـــذل صــــاغرا ) أمــــام زوجـتـــه(علـيـــه أن يتقـبـــل إهانـتـــه 

 !!!!!.ذلك كله لينال رضا المجني عليه ونجليه .. اعتراضا أو مطالبة بحقه 
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 فقد بدأت الواقعة 
هما وقيــام نجلــي المجنــي عليــه حينمــا تعــرض نجلــي المجنــي عليــه للمــتهم وزوجتــه حــال ســير

جــزاء   لســنة ...باالعـتـداء عـلـي المــتهم وزوجـتـه بالضــرب والســب األمــر اـلـذي ـقـدم عـنـه اـلـبالغ رـقـم 
وتـم تحوـيـل الـمـتهم وزوجتـه إـلـي مستشــفي .. ٕضـد نجـلـي المجنـي علـيـه الـلـذين تـم ضــبطهما وايقافهـمـا 

 .الرحبة لتوقيع الكشف الطبي عليهما

 يابة العامة وأبان حتقيقات الن.. هذا 
في البالغ المذكور حضر المجني عليه شخصيا وقدم اعتـذارا للمـتهم وزوجتـه باألصـالة عـن  

.. راجـيـا مــن المــتهم التـنـازل عــن هــذا اـلـبالغ حـتـى يخـلـي ســبيل نجلـيـه .. نفســه وباإلناـبـة عــن نجلـيـه 
 .مقابل أي ترضية يقبلها المتهم 

 وهنا 
بات جسدية شديدة ولكن زوجته قد أصيبت بصـدمة أخبره المتهم بأنه وزوجته ليس بهما إصا 

وهــو ـمــا ســيكبده مـبــالغ .. عصــبية جــراء ـمــا حــدث ـمــن نجليــه بـمــا يتطلــب خضـــوعها لعــالج نفســـي 
 .باهظة

 فأبدي اQني عليه 
ومـنح المـتهم بطاقـة .. كامل استعداده لتحمل ثمة تكاليف أو مصـاريف لعـالج زوجـة المـتهم  

 ـبــه وهاتـفــه ورـقــم الـفــاكس لالتصـــال ـبــه وأخـبــاره بمصـــروفات ـمــدون عليـهــا عـنــوان المعـــرض الخـــاص
وأمام هذا الوعد الصـريح وأمـام جـاء الشـيخ لـه لـم يجـد مناصـا سـوي أن . العالج الذي سوف يتكبده 

 .يقبل التنازل عن بالغه 

 وبالفعل 
فقــررت .. تقــدم المــتهم وزوجـتـه بالتنــازل عــن اـلـبالغ المقــدم منهمــا ضــد نجلــي المجـنـي عليــه  

 .ابة إخالء سبيلهما بناء علي ذلك الني

 وعقب ذلك
توجــــه المــــتهم إلــــي مستشــــفي الرحبــــة واستفســــر عــــن مصــــروفات وتكــــاليف العــــالج النفســــي  

 .وبالفعل حصل علي هذه األسعار والتكاليف .. واألشعات الالزمة لالطمئنان علي حالة زوجته 
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 وعاد إيل منزله
ـبــه مـــدونا عليهـــا اســـم زوجـتــه وتكـــاليف وقـــام بكتاـبــة هـــذه األســـعار عـلــي الحاســـوب الخـــاص 

 ... خاص بمستشفي " عرض أسعار"عالجها المطلوبة وذلك علي شكل 

 ثم قام املتهم 
ٕباالتصـــال بـــالمجني عليـــه وابالغـــه بأنـــه حصـــل علـــي عـــرض بأســـعار تكلفـــة العـــالج الـــذي  

 .تحتاجه زوجته وأنه سوف يرسل هذا العرض إليه بطريق الفاكس 

 وبالفعل 
 بإرسال عرض األسعار هذا إلي المجني عليه عن طريق الفـاكس وانتظـر اتصـاال قام المتهم 

 .منه للحضور واستالم المبالغ المذكورة بهذا العرض 

 وبرغم وضوح أن الورقتان املرسلتان إيل اQني عليه.. هذا 

 ) دون سبب(هما حمض عرض أسعار إال أنه ظن 

 ...أنهما فاتورتني منسوب صدورهما ملستشفي 

 كأنه وجد ضالته لالنتقام من املتهم و

 جراء سبق إبالغه ضد جنلية وحبسهما بسببه 

 وبعد العبث يف هاتني الورقتني 
حســب وصــف ســالفي (فأرســل نجليــه إلــي المستشــفي لإلبــالغ عــن تلقيهمــا هــاتين الفــاتورتين  
ولين بالمستشـفي فمـا كـان مـن المـوظفين المسـئ.. وأنهما يشكوان غلـو األسـعار المدونـة بهمـا ) الذكر

 .سوي أن أوضحا لهما بأن هاتين الورقتين ليستا صادرتين من المستشفي 

 وأن الفواتري الصادرة عن هذه املستشفي 

 ختتلف متاما شكال وموضوعا عن هاتني الورقتني 
نجــح المجـنـي عليـه ونجلـيـه ـفـي اـلـدفع بمـوظفي هــذه المستشــفي للتـقـدم ـبـالبالغ .. وبطريقـة ـمـا  

 فــي واقعــة هــي األولــي مــن نوعهــا حيــث أن هــؤالء الموظفــون كــان يكفــيهم أن –هــام محــل هــذا االت
الســيما وأن هــذه المستشــفي ـلـم .. وكـفـي يوضــحوا لمـقـدمي اـلـورقتين عــدم صــدورهما عــن المستشــفي 

 إال أن مــا حــدث أن قــام مــوظفي المستشــفي ولســبب –يطلــب منهــا ثمــة شــيء أو تضــار فــي شــيء 
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ـلـم يتـقـدم ) أو هـكـذا وصــفته النياـبـة ـبـاألوراق(غــم أن المجـنـي علـيـه ذاتـه مجهـول بالتـقـدم بـهـذا اـلـبالغ ر
 !!!!!!.العفو عن المتهم ) علي حد زعمه(بثمة بالغ بل أنه طلب 

 ومل تكن هذه الواقعة األكثر غرابة يف األوراق 

 بل األكثر من ذلك 
تزويرهمـا والمزعـوم أنه برغم وضوح زور وبهتان االتهام المسند للمتهم وأن الورقتـان المزعـوم  

بـإقرار (مـا همـا سـوي عـرض أسـعار ولـيس بهمـا ثمـة داللـه علـي كونهمـا فـاتورتين .. أنهما فاتورتين 
 بالمخالفـة –وبـرغم عـدم اختصـاص النيابـة التـي أخـذت علـي عاتقهـا ) .. موظفي المستشـفي أنفسـهم

ا مـن إجـراءات التحقيـق ٕ التحقيق في هـذا االتهـام واصـدار أذونـات التفتـيش والقـبض وغيرهـ–للقانون 
وـبـرغم أن االتهــام الماـثـل برمـتـه .. عـلـي خــالف قواعــد االختصــاص المكــاني المتعلـقـة بالنظــام العــام 

 .جاء معيبا ومتهاترا ومهلهل السند إال أن النيابة أصرت علي تقديم المتهم للمحاكمة 

 ومع ذلك 
 سـيختلف السـيما وأن براءتـه فإن المتهم علي يقين من أن األمر أمام عدالة المحكمة المـوقرة

 لها من الدالئل والحقائق التي يشرف المتهم بإيضاحها تفصيال وتأصيال في دفاعه التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

 

 

 

 ١٢

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 الدفاع

اـلـدفع ـبـبطالن كاـفـة إـجـراءات التحقـيـق بداـيـة ـمـن تلـقـي اـلـبالغ وإـصـدار اإلذن : أوال 

إمتـام ذلـك بالقبض علي املتهم والقيـام بضـبطه ثـم اإلذن بتفتـيش منزلـه و

وصوال للتحقيق مع املتهم وذلك لكون هذه اإلجراءات وصمت مبخالفة القـانون 

واألوراق فضال عن أنها وصمت بعدم اختصاص القائم بها والئيـا وتعلـق قواعـد 

 .االختصاص بالنظام العام 

 بطالن إجراءات تلقي الـبالغ والقـبض علـي املـتهم وإصـدار اإلذن بـذلك وتنفيـذه -١

ك للقانون وعدم ابتنائه علي أسس تربره ملخالفته قواعـد االختصـاص ملخالفة ذل

 املكاني املتعلقة بالنظام العام 

بطالن القبض علي املتهم وإصدار اإلذن بذلك بدون إجراء مثة حتريـات : السبب األول 

 جدية حول الواقعة 

  من الدستور نصت علي أن ٢٦فإن املادة .. بداية 
أو تفتيشــه أو حجــزه وال يجــوز القـبض عـلـي أحـد  لجمـيـع المـواطنين الحريـة الشخصــية مكفولـة 

 .وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة إال وفق أحكام القانون أو حبسه 

 وتطبيقا لذلك 

 نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن 
كمــا ال .. بعــد ثـبـوت إدانـتـه وفـقـا للـقـانون ال يجــوز توقـيـع عقوـبـة جزائـيـة عـلـي أي شــخص إال  

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 ..........بالقانون 

  من ذات القانون علي أن ٤٥كما نصت املادة 
فيــة لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دالئــل كا 

 .... علي ارتكابه جريمة 
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  علي أن ٤٦ونصت املادة 
ٕيـكـن الـمـتهم حاضــرا جــاز لـمـأمور الضــبط القضــائي أن يصــدر أـمـرا بضــبطه واحضــاره إذا لـم  

 ....... ويذكر ذلك 

 ملا كان ذلك
ومــن خــالل نصــوص المــواد ســالفة الــذكر ومــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء يتضــح أن منــاط  

أمـــا إذا ـلــم .. ســـان أن تـتــوافر مـــن اـلــدالئل الكافـيــة عـلــي ارتكاـبــه جريمـــة وشـــرط الـقــبض عـلــي أي إن
 .تتوافر هذه الدالئل أو كانت غير كافية إلثبات ارتكابه جريمة فال يجوز القبض عليه

 هذا
وحـيـــث أن الثاـبـــت ـبـــاألوراق أن اـلـــبالغ محــــل االتهــــام الماـثـــل قــــدم ـبـــداءة مــــن أحــــد مــــوظفي  

يها وال دليل فقط محض أقوال مرسلة ذكر مـن خاللهـا اسـم المـتهم ليا بأقوال ال سند علمدمستشفي ال
 .نقال عن نجل المجني عليه 

وهــــو مســــئول الماليــــة بــــذات المستشــــفي ذكــــر أســــم مــــتهم أخــــر تمــــام .. ../ وبســــؤال الســــيد  
  ..../يدعي

 وبسؤال
 إذ قرر بذات مـا جـاء بـالبالغ متناقضـا بشـأن المبلـغ محـل هـذا االتهـام.. نجل المجني عليه  

 درهــم فــي حــين أن الثابــت مــن الورقــة أنهــا مــدون عليهــا ٤٨٠٠قــرر بــأن الورقــة كــان مــدون عليهــا 
 . درهم ٦٢٥٠

 هذا 
ورغــم وجــود تنــاقض واضــح فــي أقــوال ســالفي الــذكر فضــال عــن وجــود خصــومه ســابقة بــين  

 أخـــري المــتهم وـبــين الشـــاهد األخـيــر بمــا ـيــدعو للشـــك والرـيــب ـفــي االتهــام برمـتــه وأن للواقـعــة صـــورة
 .تغاير ما يحاول سالفوا الذكر وصفه بالمخالفة للحقيقة 

 وبرغم عدم وجود مثة حتريات 
 أي بعـــد القـــبض علـــي -/-/-أجريـــت بـــاألوراق إذ أن أول تحريـــات مبدئيـــة أجريـــت بتـــاريخ  

  .-/-/-المتهم بحوالي عشرة أيام كاملة إذ أن القبض قد تم بتاريخ 
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 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
.. ن عــدم وجــود ثمــة دالـئـل كافـيـة عـلـي صــحة االتهــام المنســوب زورا وبهتاـنـا إـلـي المــتهم ومــ 

قد أصدر اإلذن بالتنسيق مع المجني عليه السـتدراج المـتهم والقـبض ... وكيل نيابة / إال أن السيد 
افيـة عليه وهو األمـر الـذي يعيـب هـذا اإلجـراء بـالبطالن لمخالفتـه القـانون لعـدم إبتنـاؤه علـي دالئـل ك

 .علي صحة االتهام المسند للمتهم السيما وأنه قد تم القبض علي المتهم بناء هذا اإلجراء الباطل 

بطالن القبض علي املتهم النتفاء وجود مثة حالة من حاالت التلـبس : السبب الثاني 

 .حقيقية حيث أن حالة التلبس املزعومة باألوراق خمتلقه 

 بداية 
ـفـإن تـقـدير .. ذات الجريمــة وتالزمهــا وليســت صــفة ـتـالزم المــتهم ـفـإن التـلـبس صــفة متعلـقـة ـبـ 

 .ٕتوافر حالة التلبس تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع 

 ومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا اخلصوص قوهلا بأن
مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي  

لـيهم وتفتيشـهم بـدون وجـه حـق وقـد اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة أن التلـبس حريات النـاس والقـبض ع
حالــة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا كمــا أن الــدالئل التــي تســوغ لرجــل الضــبط القضــائي 

 مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ومبلــغ كفايتهــا ٤٥القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه كمــا وردت بالمــادة 
القضـــائي علـــي أن يكـــون تقـــديره خاضـــعا لرقابـــة ســـلطة التحقيـــق تحـــت يكـــون بـــداءة لرجـــل الضـــبط 

إشـراف محكـمـة الموضــوع عـلـي أنـه يتـعـين عـلـي ـمـأمور الضــبط أن يـورد ـفـي محضــر الضــبط ماهـيـة 
 .الدالئل التي الحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض 

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥الطعن التمييز رقم (

 ملا كان ما تقدم 
ان الثابت من خالل مطالعة أوراق االتهام الماثل عدم توافر ثمة حالة من حـاالت التلـبس وك 

ذـلـــك أن الحاـلـــة الموصــــوفة ـبـــاألوراق هــــي مــــن صــــنع وـتـــدبير الضــــابط الـقـــائم ـبـــالقبض باالتـفـــاق .. 
 .والتواطؤ مع المجني عليه لإليقاع بالمتهم 
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 فالثابت أن اجلرمية املسندة للمتهم 
فــي حــين أن واقعــة ..  بهــا هــي جريمــة تزوـيـر فــاتورتين منســوبتين لمستشــفي والمزعــوم تلبســه 

الضبط لم تسفر عن ثمة دالئل تؤكد تلـبس المـتهم بهـذه الجريمـة الواهيـة حتـى يحـق لمـأمور الضـبط 
 .القبض عليه بزعم أنه متلبسا 

 فمنذ فجر التحقيقات 
ن المزعـــوم تزويرهمـــا ليســـت  بـــأن الـــورقتي– وفقـــا لمـــا هـــو ثابـــت بـــاألوراق –والمـــتهم يتمســـك  

 .ٕمستشفي وانما هما مجرد عرض أسعار الفاتورتين صادرتين من 

 وبناء علي ذلك 
 .فقد توجه إلي المعرض الخاص بالمجني عليه الستالم المبلغ المدون بعرض األسعار  

 فكافة األوراق والدالئل مؤكده 
قــول ـبـأن اـلـورقتين المزعــوم ـبـأن زوجــة المــتهم ـلـم تكــن قــد تلقــت أي عــالج بعــد حـتـى يمكــن ال

ٕوانمــا الحقــائق أكــدت بــأن المجنــي عليــه وعــد المــتهم بســداد .. تزويرهمــا همــا فــاتورتين تــم ســدادهما 
 .يتكبدها المتهم في عالج زوجته سوف المصروفات والتكاليف التي 

 لذلك قام املتهم 
ال سـند لهـا فـي بعمل عرض األسعار سالف الذكر وتقديمه للمجني عليه الـذي أختلـق واقعـة  

وقـام باإليقـاع بـالمتهم .. األوراق وزعم أن هاتين الورقتين هي فاتورتين منسوب صدورهما لمستشفي 
وبنــاء .. بــزعم موافقتــه علــي عــرض األســعار واســتعداده ألن يســدد مــا هــو مــدون بعــرض األســعار 

 .علي هذا الوهم توجه المتهم الستالم المبلغ 

 ملا كان ذلك 
 أن وقـت القـبض علـي المـتهم لـم يكـن قـد ثبـت أن هـاتين الـورقتين مـزورتين وحيث أن الثابـت 

ينتفـي ثمـة مبـرر .. ومـن ثـم .. ولم تكن هناك ثمة دالئل كافية علي أن المتهم هو القـائم بتزويرهمـا 
 .للقبض علي المتهم والزعم بوجود حالة تلبس واهية وغير حقيقية ومختلقة 

 .لمتهم النتفاء وجود حالة من حاالت التلبس وهو األمر الذي يبطل القبض علي ا 
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بطالن القبض علـي املـتهم لعـدم اختصـاص مصـدر اإلذن بـالقبض : السبب الثالث 

 مكانيا بإصداره وعدم  اختصاص القائم بالقبض مكانيا بإجرائه 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ١٤٢فقد نصت املادة . بداية 
 .لذي وقعت فيه الجريمة يتعين االختصاص بالمكان ا

 نأالتعليمات القضائية على  من١٥٩صت املادة وكذا ن
قعت به الجريمة التامة وفـي حالـة الشـروع تعتبـر الجريمـة  وتعين االختصاص بالمكان الذيي

 .أي عمل من أعمال البدء في التنفيذ قد وقعت في كل محل وقع فيه

 اموقواعد االختصاص املكاني من النظام الع.. هذا 

 ذلك أن املستقر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القواعـد المتعلقـة باالختصـاص مـن المسـائل الجزائيـة بمـا  

 .فيها قاعدة االختصاص المكاني هي من النظام العام 
 ) قضائية عليا نقض جزائي٢٩ لسنة ٨الطعن رقم (

 ليس هذا فحسب 

 صراحة بأن  من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢٢٢املادة بل نصت 
إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 
للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو 

ت عليهــا اـلـدعوى وتقضــي ـبـه المحكمــة وـلـو متعـلـق بالنظــام العــام جــاز التمســك ـبـه ـفـي أـيـة حاـلـة كاـنـ
 .بغير طلب 

 ومن ثم 
ومــن جملــة األصــول القانونيــة ســالفة الــذكر تطبيقــا علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل فإنــه  

المـتهم الماثـل أقـر بأنـه قـام بعمـل ) إذا ما فرضـنا جـدال بوجـود جريمـة تزويـر فـي األوراق(يتصح أن 

�א����ن�بمسكنه ) وصفين بأنهما فاتورتينالم(عرض األسعار محل االتهام 
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  إمارة أبو ظبي –..... 

 ثم قام 

 א����نبإرسالهما عن طريق الفاكس إلي المجني عليه بمحل عمله  

   أبو ظبي -... 

 ثم قام 
وكــذا قــام باســتالم المبـلـغ محــل االتفــاق ـثـم ـتـم ) المزعــوم تزيرهمــا(باســتعمال هــذين المحــررين  

 א����نرض الخاص بالمجني عليه القبض عليه في المع

   أبو ظبي - ....

 ومن ثم 
 فـإن كافـة أفعالهـا ومالبسـاتها قـد تمـت فـي – علـي فـرض وجـود جريمـة –يتجلى ظـاهرا بأنـه  

 .إطار إمارة أبو ظبي 

 وعلي الرغم من وضوح ذلك 
 إال أنـــــه باســـــتقراء أوراق االتهـــــام الماثـــــل يتضـــــح أن كافـــــة إجراءاتـــــه اتخـــــذت بمعرفـــــة غيـــــر 

 :متخصصين مكانيا باتخاذها وذلك علي التفصيل التالي 

א������מ���
	���ل������س�/ فـقـد ـقـام اـلـبالغ محــل االتهــام الماـثـل إـلـي الســيد األســتاذ .. بداـيـة  

  لسؤال أطراف البالغ 	��ز���ط��א�����الذي قرر سيادته بإحالة البالغ إلي  .. ������א�����

 وبالفعل 
بإصــدار أمــره إـلـي الســيد ) ير ـفـرع التحقـيـق بمركــز شــرطة الرحـبـةمــد(... / ـقـام الســيد النقـيـب 

.... تـم سـؤال  المستشـار القـانوني لشـركة . وبالفعـل .. لسـؤال مقـدم الـبالغ ) بذات المركـز(المحقق 
 وأدلي كال منهمـا بـدلوه فـي –مستشفي الوكذا تم سؤال السيد رئيس المالية في .. للخدمات الصحية 
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 .نجل المجني عليه ثم تم سؤال . األوراق 

 وعقب ذلك 
فقــد تــم عــرض األوراق .. ودون إجــراء ثمــة تحريــات للتأكــد مــن صــحة مــا جــاء بهــذا الــبالغ  

مركـــز شـــرطة اـلــذي أصـــدر ســـيادته اإلذن إـلــي .. بأعمـــال رـئــيس نياـبــة الرحـبــة الـقــائم / عـلــي الســـيد 
وتــه للحضــور الســتالم بالتنســيق مــع المجنــي عليــه علــي أن يقــوم باالتصــال بــالمتهم ودع.. الرحبــة 
 .ومن ثم القبض عليه متلبسا .. المبلغ 

 ونفاذا هلذا اإلذن 
بـرغم أن هـذا المكـان يخـرج عـن فقد تم االنتقال إلي حيث المعـرض الخـاص بـالمجني عليـه   

 .االختصاص المكاني للعاملين بمركز شرطة الرحبة 

 وأسفر هذا اإلجراء الباطل
 .لغ من المجني عليه عن ضبط المتهم حال استالمه المب 

 ومن التفصيل السابق سرده .. هذا 
وبــدون .. ثــم عــرض علــي نيابــة الرحبــة .. يتضــح أن الــبالغ قــدم إلــي مركــز شــرطة الرحبــة  

وهنـــا تجـــاوز العـــاملون بمركـــز شـــرطة الرحبـــة حـــدود .. تحريـــات جديـــة أدت بـــالقبض علـــي المـــتهم 
انتقلـوا إلـي دائـرة مكانيـة أخـري ال تـدخل بـأن .. اختصاصهم وحدود اختصاص اإلذن ذاته ومصـدره 

 .وتم القبض علي المتهم ) أبو ظبي(في اختصاصهم 

 وهو األمر الذي يؤكد وحبق 
ـبــدءا مـــن إصـــدار اإلذن بضـــبطه مـــرورا بانتقـــال .. أن كافـــة إجـــراءات القـــبض علـــي المـــتهم  

علـي المـتهم بـدائرة القائمين بالضبط إلي دائرة ال تدخل في اختصاصهم المكاني وصوال إلي القبض 
 .كافه هذه اإلجراءات وصمت بالبطالن لعدم اختصاص القائمين بها مكانيا .. أبو ظبي 

 حيث أن املستقر عليه فقها أنه 
أن ـمـأمور الضــبط القضــائي يجــب أن يتقـيـد عـنـد مباشــرته اإلجــراءات الـتـي تخولهــا ـلـه صــفته  

 .ويعد ذلك شرطا لصحة إجراءاته بحدود اختصاصه المكاني 
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 ويتحقق اختصاص مأمور الضبط القضائي 
وفقــا للســائد فــي قــوانين اإلجــراءات بأحــد معــايير ثالثــة هــي مكــان وقــوع الجريمــة ، أو محــل  

 .إقامة المتهم ، أو مكان ضبط المتهم 

 إال أن املشرع 
اإلجرائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة رأي أن يقتصر علي معيـار المكـان الـذي وقعـت  

 .الجريمة لتحديد االختصاص المكاني فيه 

 هذا 
فإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني فإن إجراءاته تكون باطلة مـن  

 .الوجهة اإلجرائية 
 )٢٠٠٩ أستاذ القانون الجنائي كلية شرطة أبو ظبي طبعة –رفعت رشوان / د–التحري واالستدالل (

 وبتطبيق ما تقدم يتضح 
إلذن بضبط المتهم قد تجاوز حدود اختصاصـه المكـاني بـأن أذن بضـبط المـتهم أن مصدر ا

 .بدائرة أبو ظبي الخارجة عن اختصاصه المكاني 

 ومن ثم 
فقد ترتب علي هذا التجاوز أن تجاوز القائم بالقبض علي المـتهم حـدود اختصاصـه المكـاني  

 . المكاني أيضا إذ قام بضبطه بدائرة أبو ظبي الخارجة عن نطاق اختصاصه
وهو األمر الذي يبطـل هـذين اإلجـراءين علـي نحـو واضـح وجلـي بمـا يترتـب عليـه بالضـرورة  

 .إبطال كافة اإلجراءات التالية عليها 

 بطالن اإلذن الصادر بالدخول إيل مسكن املتهم وتفتيشه وضـبط أجهـزة احلاسـوب -٢

 اخلاصة 

وراق وزعمـه أنـه ابتنـي علـي بطـالن هـذا اإلذن ملخالفتـه الثابـت بـاأل: السبب األول 

 حتريات تبني جديتها وجدية جمريها 
.. وكيــل نيابــة الرحبــة / يتضــح أن اإلذن الصــادر مــن الســيد.. بمطالعــة أوراق هــذا االتهــام  

  مساءا بمقر نيابة الرحبة الكلية ٢ر٤٠ الساعة -/-/-صادر بتاريخ 
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 فقد استهل هذا اإلذن بقاله 

 يث تبني لنا جدية التحريات وجمريها بعد اإلطالع علي األوراق وح

 .............لذلك 
 -/-/-مخالـفــة هـــذه القاـلــة ـلــألوراق ذـلــك أن قـبــل ـتــاريخ .. وحـيــث أـنــه مـــن الواضـــح الجـلــي 

 اء ثمة تحريات جدية أو غير جدية لم تسفر هذه األوراق تماما عن إجر) تاريخ القبض علي المتهم(

 بل أن الثابت يقينا 

جريت حول هذه الواقعة المزعومة تمت بتـاريخ أن أول تحريات أ 

 أي -/-/- بنــاء علــي تأشــيرة النيابــة العامــة الصــادرة بتــاريخ -/-/-

 .بعد صدور اإلذن بدخول مسكن المتهم وتفتيشه 
 وثابت من حمضر التحريات 

 .أنها تحريات مبدئية وهذا يعني بأنها أول تحريات تجري بشأن هذه الواقعة  

  وهو ما يتأكد معه
ٕبأنـه بنـي قـراره واذنـه علـي إطالعـه علـي التحريـات ووصـفها .. وكيل النيابـة / أن قالة السيد  

فإنه يكون قد خالف األوراق مخالفة جسيمة تنحدر باإلذن لصـادر منـه إلـي حـد .. ومجريها بالجدية 
 .البطالن 

 بطالن اإلذن الصادر بدخول مسكن املتهم وتفتيشـه لصـدوره بـدون: السبب الثاني 

 إجراء حتريات وبدون توافر دالئل كافية علي صحة االتهام املسند للمتهم 
ومن خالل ثبـوت أن أول تحريـات أجريـت فـي أوراق االتهـام الماثـل قـد .. من خالل ما تقدم  

 األمــر الــذي يقطــع بــأن هــذا اإلذن -/-/-وحيــث أن اإلذن صــادر بتــاريخ  .. -/-/-تمــت بتــاريخ 
 .ات علي واقعات االتهام الماثل صادر بدون إجراء ثمة تحري

 .األمر الذي يعيبه أيضا بالبطالن الموجب لبطالن ما تاله من إجراءات  
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 أضف إيل ذلك 
) أي بـعــد صـــدور اإلذن المشـــار إلـيــه (-/-/-فإـنــه باســـتقراء التحرـيــات الـتــي أجرـيــت بـتــاريخ  

 يتضح أنها جاءت بنتيجة مفادها 

المبدئية عن أي شيء بالبحث والتحري لم تتوصل تحرياتنا  

أخر يفيد التحقيق غير ما ذكر فـي محضـر اسـتدالالت الشـرطة 

 .وسوف نوافيكم فيما يستجد الحقا 
 وهو ما يتضح معه 

بأـنـه أخــذا بمــا ورد بهــذه التحرـيـات يتضــح وبجــالء عــدم قـيـام ثمــة دالـئـل كافـيـة إلثـبـات صــحة 
سـكنه أو تفتـيش هـذا المسـكن وضـبط االتهام الماثل قبل المتهم وهو مـا ال يسـوغ ضـبطه أو دخـول م

 .أي شيء فيه
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد بطــالن هــذا اإلجــراء برمـتـه عـلـي نحــو يجعــل كافــة اإلجــراءات التاليــة 

 .عليه باطلة 

وكيـل النيابـة مصـدر اإلذن بـدخول مسـكن / عدم اختصاص السيد : السبب الثالث 

نه وبطالن مثة دليـل املتهم وتفتيشه مكانيا بإصدار هذا اإلذن مبا يسلس لبطال

 يستمد من إجرائه 
ومع األخذ في االعتبار قواعد االختصاص المكاني سـالفة اإلشـارة إليهـا بصـلب هـذه .. هذا 

 .وأنها متعلقة بالنظام العام .. المذكرة 
مصــدر إذن دخــول مســكن المــتهم (وكـيـل نياـبـة الرحـبـة / وـبـرغم أـنـه ـقـد ثـبـت يقيـنـا أـمـام الســيد 

 .لواقعة برمتها تخرج عن اختصاصه المكاني بأن ا) .. وتفتيشه

 وخصوصا عندما قرر املتهم أمامه 
علي جهاز الحاسـوب الخـاص ) أنهما فاتورتين مزورتينالمزعوم (بأنه صنع عرض األسعار  

 .أبو ظبي .... به والموجود بمسكنه الكائن بشارع 
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 وبرغم خروج نطاق هذا املسكن 
وكـيــل نيابـــة الرحـبــة إال أنـــه قـــد تجـــاوز ذـلــك كلـــه / عـــن نطـــاق االختصـــاص المكـــاني للســـيد  

 وخالف صحيح القانون فإن ذلك يوصم اإلذن بالبطالن لتجاوز مصدره حدود اختصاصه المكاني 

بطالن دخول مسكن املتهم وتفتيشه وبطالن مثـة دليـل قـد يسـتمد : السبب الرابع 

  من هذا اإلجراء لتجاوز القائم به بدوره حدود اختصاصه املكاني
وـلـم تكـتـف .. لـم تكـتـف أوراق االتهـام الماـثـل بإنجـاب كاـفـة أوجـه اـلـبطالن المشـار إليـهـا سـلفا  

بـــإبراز بطـــالن اإلذن الصـــادر مـــن نيابـــة الرحبـــة بـــدخول مســـكن المـــتهم وتفتيشـــه وعـــدم اختصـــاص 
 .مصدر هذا اإلذن بما يوجب إبطاله 

 بل واستمرت سلسلة حلقات البطالن 
 بقـيــام مـــأموري الضـــبط الـتــابعين لمركـــز شـــرطة الرحـبــة بتنفـيــذ إذن إذا اســـتكملت.. وـلــم تنـتــه  

 .متجاوزين بذلك حدود اختصاصهم المكاني  .. بأبو ظبي نيابة الرحبة بمسكن المتهم الكائن 

 األمر الذي يبطل هذا اإلجراء بدوره 
 .ويبطل بالتبعية وبطريق اللزوم كافة اإلجراءات التالية عليه  

 هذا 

 جراءات املعيبة بعيب جتاوز االختصاص املكاني وخبصوص مجلة اإل

 من إذن بالقبض وإجرائه وإذن بالتفتيش وإجرائه 

 فإن هذا العيب ثبت يقينا وبدليل قاطع 

 وبورقه من أوراق النيابة العامة 
وردت أ" مــذكرة عــدم اختصــاص" أصــدرت نيابــة الرحبــة الكليــة مــذكرة أســمتها -/-/-بتــاريخ  

 من خاللها صراحة 
حـيـث أـنـه لمــا كــان مــا تـقـدم وكاـنـت الواقعــة ارتكـبـت ـفـي مديـنـة أـبـو ظـبـي فإـنـه يتعــين التقرـيـر و 

بعدم اختصـاص نيابـة الرحبـة الكليـة وانعقـاد االختصـاص لنيابـة أبـو ظبـي الكليـة عمـال بـنص المـادة 
 . من قانون اإلجراءات الجنائية ١٤٢

 



                                                       

 

 

 

 ٢٣

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 ومن هذه املذكرة 
ة أقـــرت واعترفـــت بعـــدم اختصاصـــها مكانيـــا بتحقيـــق يتأكـــد وبحـــق أن النيابـــة العامـــة بالرحبـــ 

إال أنهـــا لـــم ..  إصـــالح مـــا فســـد مـــن إجـــراءات – بـــال طائـــل –وحاولـــت .. الواقعـــة محـــل التـــداعي 
 ٕتستطع ذلك أن اإلجراء الباطل ال يمكن زوال البطالن عنه السيما وان كان متعلق بالنظام العام 

 ملا كان ذلك 
ٕلــذكر مــن إذن القــبض واجرائــه ثــم إذن بــالتفتيش واجرائــه قــد وكانــت كافــة اإلجــراءات ســالفة ا  ٕ

وحـيـث أن ذـلـك متعـلـق بالنظــام .. شــابها اـلـبطالن لتجــاوز حــدود االختصــاص المكــاني للقــائمين بهــا 
 العام

 األمر الذي يؤكد
انهيار االتهام الماثل برمته لقيامه علي إجـراءات باطلـة وواهيـة ومعيبـة بمـا يجـدر معـه بـراءة  

 .ا هو مسند إليه المتهم مم

 إذ أن القاعدة العامة تقول

 ما بني علي باطل فهو باطل

 بطالن استجواب املتهم اQري مبعرفة مأمور الضبط القضائي بتحقيقات الشـرطة -٣

 ملخالفته لصريح نص قانون اإلجراءات اجلنائية 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٦٥فقد نصت املادة 
 .لعامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك تباشر النيابة ا 

  من ذات القانون علي أن ٦٨كما نصت املادة 
بعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثـر مـن  

 ...... عدا استجواب المتهم أعمال التحقيق 

 يز بقوهلا وهذا عني ما قضت به حمكمة التمي

 من قانون اإلجراءات الجنائيـة قـد ٦٨من المقرر أن المادة  
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حظرت استجواب المتهم بمعرفة غيـر سـلطة التحقيـق فـال يجـوز 

لـمـأمور الضــبط القضــائي اســتجواب الـمـتهم كـمـا ال يجــوز للنياـبـة 

 .العامة ندب مأمور الضبط القضائي الستجوابه 
 واالستجواب احملظور 


��د����	�א���������	�و���������������و����
����	�א�������מ��

����������ن���ن�����א�������	��و������������	�������������

��
��� ذא����!��"�.�
 وكان البني 

قــام مــأمور الضــبط القضــائي باســتجواب الطــاعن وســؤاله .. مــن مطالعــة األوراق أـنـه بـتـاريخ 
ـمــأمور الضـــبط تفصـــيال عـــن التهـمــة المســـندة إلـيــه وـنــاقش األدـلــة مـمــا يـعــد اســـتجوابه محظـــورا عـلــي 

 .القضائي 
ٕواذ كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطالن استجوابه بمحضـر جمـع االسـتدالالت إال أن الحكـم 
المطعـــون فـيــه تســـاند ـفــي إداـنــة الطـــاعن إـلــي اســـتجوابه بهـــذا المحضـــر ممـــا يعيـبــه بمخالـفــة الـقــانون 

 .والخطأ في تطبيقه 
ذلـك أن األدلـة فـي المـواد .. أخـري وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلـة 

ومنهـــا مجتمعـــه تتكـــون عقـيــدة المحكمـــة بحـيــث إذا ســـقط .. الجنائـيــة متســـاندة يكمـــل بعضـــها بعضـــا 
أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت إليـه 

 . إلي هذا الخطأ المحكمة والتعرف علي ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت
 )٩/١١/٢٠٠٢ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٧٠الطعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
بمجــرد قيامــه ) الضــابط(وكــان الثاـبـت مــن أوراق االتهــام الماـثـل أن مــأمور الضــبط القضــائي  
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أكمـل مسلسـل الـبطالن بـأن قـام باسـتجواب ) لألسـباب الموضـحة سـلفا(بالقبض الباطـل علـي المـتهم 
وذـلـك .. بهـتـه بأدـلـة االتهــام ومناقشــته فيهــا وســؤاله عــن تفصــيالت التهمــة المســندة إلـيـه المــتهم ومجا

 منه وذلك ثابـت بـال مـراء ٦٨كله علي نحو يخالف قانون اإلجراءات الجزائية وعلي األخص المادة 
من نوعيه األسئلة التي وجهت للمتهم في هذا االستجواب الباطل التي نورد منهـا علـي سـبيل المثـال 

 ا نصه م

 س
 س
 س
 ح
 س
 س

 ما هي الطريقة التي قمت بها بتزوير الفاتورة موضوع البالغ ؟: 
 هل ساعدك أحد في تزوير الفاتورة ؟: 
 ما هي األداة التي استخدمتها في ذلك ؟: 
 لمن يعود الفاكس الذي قمت باإلرسال منه ؟: 
 ط يدك ؟هل اإلقرار الموضح في الورقة التي أرسلتها أنت الذي أمضيته بخ: 
 منسوب إليه تهمه التزوير فما قولك ؟: 

 وال ينال من بطالن هذا االستجواب 
الحـق ـفـي أن يســأل المـتهم عــن التهـمـة ) الضــابط(أن المشـرع ـمـنح لـمـأمور الضـبط القضــائي  

ذلـــك أن هـــذا الحـــق مقصـــور علـــي مجـــرد ســـؤال المـــتهم عمـــا هـــو مســـند إليـــه دون .. المســـندة إليـــه 
 .هام وتفاصيله وتفنيده ليقول كلمته فيه إثباتا ونفيا المواجهة بأدلة االت

 أما وأن قام السيد الضابط 
بمــا هـــو محظـــور علـيــه فعـلــه ـبــأن جابــه الـمــتهم باألدـلــة المختلـفــة ومناقشـــته مناقشـــة تفصـــيلية  

األمر الذي يتأكـد ... وطلب منه صراحة أن يقول كلمته في هذه األدلة سواء باإلنكار أو االعتراف 
ٕد الضابط وقع في االستجواب المحظور الواجب إبطاله وابطال ثمة دليل قد يكون قد اسـتمد أن السي

 .منه

 وهو ما قررته صراحة حمكمة التمييز بقوهلا 
وحيث أنه من المقرر أن بطالن االستجواب مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة  

 .شهادة من قام بهذا اإلجراء علي أي دليل يكون مستمدا منه وبالتالي ال يعتد ب
 )١٩/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٥الطعن بالتمييز رقم (
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 ومن ثم 
فقـد تأـكـد لعداـلـة الهيئـة الـمـوقرة ـمـدي اـلـبطالن الـذي عــاب هــذا اإلجـراء األـمـر اـلـذي يســتوجب 

 .طرحه وعدم التعويل عليه أو علي ثمة دليل قد يستمد منه 

 اإلجـراءات الباطلـة سـالفة الـذكر سـواء اإلذن  بطالن كافة اإلجـراءات التاليـة علـي-٤

وذلـك .. بالقبض أو إجرائه واإلذن بالتفتيش وإجرائـه وكـذا بطـالن االسـتجواب 

 "ما بني علي باطل فهو باطل"تطبيقا للقاعدة األصولية 
لعـل الثاـبـت ـمـن خــالل قـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن المشــرع قـد رـتـب اـلـبطالن عـلـي مخالـفـة  

بل وجعل بعض اإلجراءات باطلـة بطالنـا متعلقـا بالنظـام العـام والـبعض األخـر .. أي من نصوصه 
 .يجب أن يتمسك به المتهم وجعل من بعض المخالفات ما يزول أثرها بتحقيق الغاية منها 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٢١حيث نصت املادة 
ه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــى بطالـنــ

 . بسببه الغاية من اإلجراء 

 أنعلي  من ذات القانون ٢٢٢املادة كما نصت 
إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 

ا هـو للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـ
متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ، وتقضـي بـه المحكمـة ولـو 

 .بغير طلب 

 ومما تقدم مجيعه 
ومن جمله ما قدمنا وأوضحنا من دفوع متعلقة بالنظام العام وعلي األخـص منهـا تلـك الـدفوع  

..  االتهام الماثل بابها صور المخالفـة ت في أوراقفالمتعلقة بقواعد االختصاص المكاني والتي خول
فضال عن أوجه البطالن المتعلقة بعـدم االفتئـات علـي حريـات النـاس بغيـر دليـل مثلمـا أسـلفنا القـول 
بإصدار إذني القبض والتفتيش دونما إجراء ثمة تحريات أو قيام ثمة دالئل علـي صـحة االتهـام قبـل 

ورا وقانوـنـا وهــي عــدم جــواز القــبض علــي أي مــواطن المــتهم وهــو مــا ال يحقــق الغاـيـة المنشــودة دســت
دون قيام أدلة سائغة كافية علي اتهامه وكذلك عدم جواز المساس بحريته الشخصية وحرمه مسـكنه 
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 .بالتفتيش إال إذا قامت من الدالئل المؤكدة علي صحة االتهام المسند إليه 

 وحيث ثبت مما تقدم 
 فـي حـين صـدر أمـر النيابـة بـإجراء -/-/-ت قبـل أن إجراءات القبض والتفتـيش جميعهـا تمـ 

  .-/-/- وتم تنفيذه بإجراء التحريات بتاريخ -/-/-التحريات في 

 ومع ذلك 
جــاءت التحريــات ال تحمــل ثمــة داللــه ضــد المــتهم بــل قالــت صــراحة بأنهــا لــم تتوصــل ألي  

 .شيء

 وهو األمر الذي جيعل 
وهـو مـا .. السـمة السـائدة والمتعـددة المظـاهر البطالن في اإلجراءات في االتهام الماثـل هـو  

ينســحب أثــره بالضــرورة وبحكــم اللــزوم علــي بــاقي اإلجــراءات التــي اتخــذت قبــل المــتهم وصــوال إلــي 
 .إصدار قرار النيابة العامة بحبسه علي ذمة هذه القضية وتقديمه للمحاكمة 

 .وهو ما يؤكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه  

وت براءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه تأسيسا علي انتفاء أركـان جرميـة ثب: ثانيا 

التزوير يف حمرر رمسي يف حقه وانتفاء صفة احملرر الرمسي عن الـورقتني حمـل 

 هذا االتهام 

 بداية جتدر اإلشارة 
وـقـد ســاهم .. إـلـي أن االتهــام الماـثـل برمـتـه جــاء متهــاترا ومهلهــل الســند واـلـدليل عـلـي صــحته  

ـفـي ذـلـك قعــود النياـبـة العامــة عــن إعمــال ســلطتها فــي كشــف حقيـقـة الســند المزعــوم تزوـيـره وعمــا إذا 
كــان يصــدق عليــه وصــف الرســمية أم أنــه مجــرد عــرض أســعار ال يرقــي لوصــف أن يكــون مســتند 

 .يحظى بالحماية القانونية أو الجنائية 
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 وبناء علي هذا القصور يف التحقيق والتمحيص 

  املاثل بهذه الصورة املعيبة واملعدوم السند والدليل ظهر االتهام

 مبا جيعله وحبق مدفوعا بالدفوع اآلتية 

 قصور حتقيقات النيابة يف الكشف عن حقيقـة الـورقتني حمـل هـذا االتهـام ومـا إذا -١

) كما زعم اQني عليه(كانت رمسية أم عرفية وما إذا كانت عبارة عن فاتورتني 

إذ بثبوت كونه عرض أسعار تنتفي اجلرميـة ألنهـا إقـرار أم جمرد عرض أسعار 

 فردي خترج عن نطاق التأثيم 

ســلطات واســعة لمســاعدتها فــي تحقـيـق مــا يبـلـغ إليهــا مــن جــرائم خــول المشــرع للنياـبـة العامــة 
ٕوالوصول إلي الحقيقة فيها واقامة األدلة علي ثبوتها أو انتفائها فـي حـق المـتهم ولهـا فـي سـبيل ذلـك 

ين بما تراه من إجراءات سواء عـن طريـق التحريـك أو انتـداب الخبـراء الفنيـين ومـا إلـي ذلـك أن تستع
من اإلجراءات التي يعينها علي تحريك االتهام ضد المتهم مطمئنة إلي الدالئل التي تسـوقها عضـدا 

 لذلك أو حفظ البالغ إذا لم يتوافر لديها من األدلة ما تكفي لقيام االتهام 

 )١٨٩ ص ١٩٩٧ قانون اإلجراءات طبعة –لمرصفاوي صادق احسن /د(

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت في االتهام الماثل أن المـتهم منـذ فجـر التحقيقـات وهـو يتمسـك حقـا وصـدقا بـأن  

همـا مجـرد عرضـي أسـعار وليسـت فـاتورتين منسـوبتين لمستشـفي .. الورقتين المنسـوب لـه تزويرهمـا 
 ولعــل مــا جعــل النيابــة – اللــذين بيــنهم وبــين المــتهم خصــومة –كمــا زعــم المجنــي عليــه ونجليــه ... 

العامة عاجزة عن تبيان ماهية هاتين الـورقتين والفصـل فيمـا نشـب بشـأن وصـفهما مـن خـالف وعمـا 
 .أن هاتين الورقتين مكتوبتين باللغة اإلنجليزية .. إذا كانا فاتورتين أم مجرد عرض أسعار 

 عامة كان جيب علي النيابة ال.. ومن ثم 
األمـــر بترجمـــة هـــاتين اـلــورقتين بمعرفـــة مكتـــب ترجمـــة رســـمي معتمـــد حـتــى تســـتطيع مباشـــرة  

التحقيق فـي هـذه القضـية وفـق الوصـف الصـحيح لهـاتين الـورقتين حيـث أنـه بترجمـة هـاتين الـورقتين 
للغــة العربـيـة كــان ســيتبين للنياـبـة العامــة عـلـي نحــو جـلـي أنهمــا مجــرد عــرض أســعار وـلـيس ـفـاتورتي 

 .دفع
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 وهذا الواجب علي النيابة بشأن ترمجة احملرر 

  بقوهلا ٧٠مقرر بقانون اإلجراءات اجلزائية يف مادته 
ٕيجــري التحقيــق باللغــة العربيــة واذا كــان المــتهم أو الخصــوم أو الشــاهد أو غيــرهم ممــن تــري  

م بعـــد أن النياـبــة العاـمــة ســـماع أـقــوالهم يجهـــل اللـغــة العربـيــة فعـلــي عضـــو النياـبــة أن يســـتعين بمـتــرج
 .يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته باألمانة والصدق 

 وعلي ذلك 
ٕفــال يجــوز أن تســتقي النيابــة العامــة ثمــة دليــل مــن أوراق ليســت مدونــه باللغــة العربيــة وانمــا  

 .يجب عليها ترجمتها أوال ثم تقدير داللتها في االتهام المعروض عليها 

 هذا 
 محــل هــذا االتـهـام عـلـي زعــم أنهـمـا ـفـاتورتين منســوب وحـيـث اســتدلت النياـبـة العاـمـة ـبـالورقتين 

 .مستشفي في حين أنهما مجرد عرض أسعار مكتوب علي الحاسب اآللي الصدورهما إلي 

 األمر الذي يعيب 
اســتدالل النياـبـة العامــة بخصــوص وصــفها لـلـورقتين محــل هــذا االتهــام بأنهمــا ـفـاتورتين ـبـدون  

 .أن تعمل سلطاتها في ترجمة هذه الورقة 

 ودومنا أن تلتزم صحيح القانون 
الذي يوجب عليهـا مباشـرة التحقيقـات باللغـة العربيـة وأال تسـتقي ثمـة دليـل إال إذا كـان باللغـة  
 .ومخالفة ذلك مخالفة للقانون توجب إبطال تصرف النيابة في هذا الخصوص .. العربية 

 ومن ثم 
ح القـــانون وأعمـلـــت ســــلطاتها يتضـــح وبحــــق أن النيابـــة العاـمـــة إذا ـمـــا كانـــت التزـمـــت صــــحي 

المخولة إليها للوصول إلي الحقيقة لتبينت بوضـوح تـام أن هـاتين الـورقتين مـا همـا إال مجـرد عـرض 
 .أسعار ال يحظيان بثمة حماية قانونية جنائية 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل أن أوراق اـلـدعوى الماثـلـة وأـقـوال كــل مــن ـتـم ســؤاله فيهــا يؤكــد ـبـأن هــاتين اـلـورقتين ليســتا  

 .فاتورتين ممن تصدر عن مستشفي الرحبة 
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 وليس أدل علي ذلك 
مـن أقـوال المستشـار القـانوني للمستشـفي وـكـذلك الماليـة بالمستشـفي إذ أنهمـا أجمعـا عـلـي أن  

هاتين الورقتين ال يمكن بأي حال من األحوال إذ أن هاتين الورقتين تختلفان كليـا عـن الفـواتير التـي 
 :ختالف يتمثل في األتي تصدر عن المستشفي وهذا اال

 .طريقة عرض األسعار  -
 مدفوع   والفواتير التي تصدر عن المستشفي يجب أن تختم بختم  -

 .وال يدون عليها شعار المستشفي  -

 .وال بيانات المستشفي من حيث الموقع والموقع االلكتروني  -

 ومع وجود هذه االختالفات 
حوال وصف الورقتين محل التداعي بأنهمـا وغيرها يتضح وبجالء بأنه ال يمكن بحال من األ 

ومن ثم فكان علي النيابة العامة أن تعمـل سـلطانها نحـو ترجمـة هـاتين الـورقتين إلثبـات .. فاتورتين 
ٕباـلـدليل الـقـاطع أنهمــا ليســتا ـفـاتورتين وانمــا همــا محــض عــرض أســعار وهــو األمــر اـلـذي ينهــار معــه 

 .االتهام الماثل برمته في حق المتهم 

 ن ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا وذلك ع
مـن المقـرر أنـه لـيس كـل تغييـر للحقيقـة فـي محـرر يعتبـر تزويـرا فهـو إذا تعلـق ببيـان صـادر  

مـــن طـــرف واحـــد ممـــا يمكـــن أن تأخـــذ حكـــم اإلقـــرارات الفرديـــة الصـــادرة مـــن طـــرف واحـــد كعـــرض 
مـــا يخضـــع للفحـــص األســـعار فإنـــه ال عقـــاب إذا مـــا  كـــان هـــذا البيـــان ال يعـــدو أن يكـــون عرضـــا م

لما كان ذلك وكان المستند المدعي تزويره ال يعدو عـرض لألسـعار .. ويتوقف مصيره علي نتيجته 
يخضــع للفحــص والقـبــول والــرفض ممــا يـعــد إقــرارا فرديــا يخـــرج عــن نطــاق الـتــأثيم وممــا تنتفــي مـعــه 

 طبيقه ٕالجريمة واذ التزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأت ت
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣طعن بالتمييز رقم (

 وبتطبيق املفهوم القانوني 
لمــا ذهـبـت إلـيـه محكمــة التميـيـز ـفـي حكمهــا المشــار إلـيـه عـلـي واقعــات االتهــام الماـثـل يتجـلـى  

ذلـــك أن الـــورقتين المزعـــوم قيامـــه بتزويرهمـــا همـــا .. ظـــاهرا أنـــه ال جريمـــة وال عقـــاب علـــي المـــتهم 
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 أسعار مما يصـدق عليهمـا وصـف اإلقـرار الفـردي الـذي يخـرج عـن نطـاق التـأثيم بمـا محض عرض
 :وذلك لتحقق أمرين  ...حق المتهم الجريمة في تنتفي معه 

ٕ أن الورقتين محل االتهام الماثل هما محض عرض أسعار واقـرار فـردي يخـرج عـن نطـاق :أوهلما 
 التأثيم 

ن همــا محــض أســعار يتأكــد أنهــم ليســتا ورقـتـين رســميتين ـبـأن هــاتين اـلـورقتي أـنـه ـبـالقطع :ثانيهـمـا 
ٕوانما هما مجرد ورقتين ال ينطبق عليهما حتى وصف الورقتين العرفيتين وانمـا مجـرد ورقتـين  ٕ

 ال تحظي بالحماية القانونية والجنائية 

 انتفاء ركن الضرر الواجب توافره لتحقـق جرميـة التزويـر وذلـك النفضـاح مظـاهر -٢

 رقة إذا صح وصفها بأنها مزورة التزوير يف الو
يعتبـر الضـرر ـمـن الشـروط الالزـمـة لوجـود التزويـر حـيـث أن أي تغييـر للحقيـقـة ال ينشـأ عـنـه 
ضرر أو ليس من شـأنه إحـداث ضـرر ال يعـد تزويـرا فـالتزوير المعاقـب عليـه فـي القـانون هـو الـذي 

وقـــائع جعـــل المحـــرر يجتمـــع فيـــه تغييـــر الحقيقـــة بالكتابـــة فـــي محـــرر رســـمي أو غيـــر رســـمي وفـــي 
 .إلثباتها والعمد في تحقيق ضرر أدبي أو مادي يلحق بأحد األفراد أو الجماعة 

 )٥٣ ص ١٩٩٨ عزت عبد القادر ط –جرائم التزوير في المحررات (

 ومن املستقر عليه يف أحكام النقض املصرية أنه 

�����دع������من المقرر أن التزوير فـي المحـررات  ��وكـان فـوق  �#��د�"ذא���ن�����א����


�����هــذا واقـعـا عـلـي جــزء مــن أجــزاء المحــرر غـيـر الجوهرـيـة �$����
ـفـي هــذه النـعـدام الضــرر  &��%�

الحاـلـة ـفـإذا اتـهـم شــخص بتزوـيـر عـقـد بـيـع بإضــافة عـبـارة إلـيـه وكاـنـت العـبـارة المزـيـدة ظــاهر تزويرهــا 
ديمــة الجــدوى بحيــث ال يمكــن أن تجــوز علــي مــن أراد خــداعهم بهــا وكانــت هــذه العبــارة المضــافة ع

����
�$��
�� &	,ل��ذא�א�+زو���א�	*(و'�

 )١٣/١١/١٩٣٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٨٦١نقض (

 وحيث استقرت أحكام حمكمة التمييز علي أن 
الضرر علي ما جري به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمـة التزويـر ال تتحقـق  

ضـــرر بالفعـــل أو احتمـــال حصـــوله بدوـنــه إذ ينبغـــي أن يترتـــب عـلــي تغيـيــر الحقيقـــة فيهـــا حصـــول ال
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ويتعين علي المحكمة عند القضاء باإلدانة أن تبين ما إذا كـان المحـرر هـو مـا ينخـدع بـه الشـخص 
 .العادي وأن تستظهر ركن الضرر المترتب علي تغيير الحقيقة 

 )٢٨/٢/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٥١طعن تمييز رقم (

 ومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا الشأن أيضا 
من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علي إسناد أمر ولم يقـع ممـا أسـند إليـه فـي محـرر  

أعد إلثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون اإلسناد قد ترتب عليـه ضـرر أو 
يحتمـــل أن يترتـــب عليـــه ضـــرر أمـــا إذا انتفـــي اإلســـناد الكـــاذب فـــي المحـــرر ال يصـــح القـــول بوقـــوع 

 .يرتزو
 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣الطعن بالتمييز رقم (

 ومما تقدم 
.. يتضح أن الضرر هو ركن أساسي وجوهري ال تقوم بدونه جريمة التزوير وتنتفي بانتفائـه  

  وما يؤكد ذلك

  من قانون العقوبات بأن ٢١٦ما نصت عليه املادة 
تغييـرا مـن شـأنه إحـداث مبينة فيما بعد تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق ال 
 .ضرر 

 ومن ثم فال يتحقق هذا الضرر 
أمـا إذا .. إال إذا كان التزويـر وتغييـر الحقيقـة محكمـا ومتقنـا بحيـث ينخـدع بـه الشـخص العـادي 

ـلـم يكــن بهــذا الوصــف وكــان تغيـيـرا مفضــوحا ســهل المـنـال واالكتشــاف ـفـال يحـقـق ضــرر وال تـقـوم ـبـه 
 .الجريمة 

  ذلك ملا كان
وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقـعـات االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء ـتـام أن  

قطــــع وللوهلــــة األولــــي بأنهمــــا مــــزورتين وليســــتا .. كــــل مــــن شــــاهد الــــورقتين محــــل االتهــــام الماثــــل 
 .صحيحتين 

 عـلـــي أـنـــه قطــــع بأـنـــه بمجــــرد إطالعــــه.... فالثاـبـــت مــــن أـقـــوال المستشــــار الـقـــانوني لشــــركة  
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 .الورقتين محل هذا االتهام حتى جزم بأنهما مزورتين 
مستشــفي إذ قـرر بأـنـه بمجـرد عـرض هــاتين الـورقتين علـيـه الوأيضـا قـال ـبـذلك رئـيس الماليـة ب 

 .حتى تبين وألول وهله أنهما مزورتين 

 ليس هذا فحسب 
م الشـــك ـفــي بــل أن المجـنــي علـيــه ونجلـيــه ـقــررا ـبــأنهم بمجـــرد إطالعـهــم عـلــي اـلــورقتين انـتــابه 

 .صحتهما وصحة البيانات واألسعار الواردة بهما 

 وهو األمر الذي يؤكد 
بأنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بصـــحة وصـــف الـــورقتين بأنهمـــا مـــزورتين فـــإن تزويرهمـــا يكـــون  

 .مفضوحا ال ينخدع به أحد 

 وهو ما قد كان 
جليــه إلــي حيــث أنــه بمجــرد إرســال الــورقتين للمجنــي عليــه حتــى شــك فــي صــحتهما وأرســل ن 

وبمجرد إطالع موظفي المستشفي سالفي الـذكر علـي .. هذا .. مستشفي حتى يتأكد من صحتهما ال
 .الورقتين حتى تبينا فورا أنهما مزورتين 

 وبالبناء علي افتضاح أمر التزوير

 قلم يرتب مثة ضرر ألي شخص أو جهة كانت 
وتنســيق بــين المجنــي عليــه وال ينــال مــن ذلــك أن الوقعــة أعطيــت لهــا صــورة أخــري بترتيــب  

إذ أن هذا التنسيق واالتفاق هو ما جعل المجني عليه يعطـي المـتهم المبلـغ الـوارد .. ورجال الضبط 
 .باألوراق 

 إذ لوال هذا االتفاق 
إذ أن .. مـــا كـــان المجـنــي علـيــه ـقــد ســـلم المـــتهم ثمـــة مـبــالغ ومـــا كـــان ـقــد تحـقــق ثمـــة ضـــرر  

 . وليس ضررا حقيقيا الضرر الوارد باألوراق هو ضرر مفتعل

 حبيث ميكن القول 
بأنه بفرض وجـود ضـرر فإنـه ال يكـون أثـر مباشـرا للتزويـر الـذي أنفضـح أمـره مـن أول وهلـه  

إذ أن ضـــابط الواقعــة هـــو مــن أوعـــز للمجنــي علـيــه بتســـليم .. ٕوانمــا يـكــون ضــرر مرتـبــا ومفــتعال .. 
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 . صحيح من القانون المبلغ للمتهم حتى يحاول إلصاق االتهام بالمتهم دونما سند

 فإذا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل وأـقــوال جمـيــع مـــن اســـتمعت الشـــرطة والنياـبــة  

 هــو تزوـيـر مفضــوح ال ينخــدع ـبـه أي –  بـفـرض وجــوده –ألـقـوالهم فـيـه ـقـد أجمـعـوا عـلـي أن التزوـيـر 
 .شخص 

 وحيث أنه بناء علي ذلك 
فــي جريمــة التزويــر والــذي بانتفائــه تنتفــي الجريمــة برمتهــا لــم يتحقــق الضــرر الواجــب تــوافره  

 .األمر الذي يؤكد أن االتهام الماثل قائم علي غير سند بما يجدر معه تبرأه ساحة المتهم منه 

ثبوت كون الورقتني حمل االتهام املاثل ليستا من األوراق الرمسيـة وإمنـا هـي : ثالثا 

لـك لكـون اجلهـة املنسـوب إليهـا  أوراق عرفيـه وذ– إن وصـح الوصـف –جمرد 

 .هاتني الورقتني ليستا جهة رمسية وموظفيها ليسوا موظفني عموم 

  من قانون العقوبات علي أن ٢١٨فقد نصت املادة .. بداية 
المحــرر الرســمي هــو الــذي يخــتص موظــف عــام بمقتضــي وظيفتــه بتحريــره أو بالتــدخل فــي  

 .ية تحريره علي آية صوره أو إعطائه الصفة الرسم
 .أنا ما عدا ذلك من المحررات فيهو محرر غير رسمي 

 ومن هذا النص يتضح 
 :أن المحرر الرسمي ال ينطبق عليه هذا الوصف إال إذا توافرت فيه الشروط اآلتية  
 .أن يحرر بمعرفة موظف عام أو يتدخل في تحريره  -١
 .أن يكون هذا الموظف تابع إلحدى الجهات الحكومية  -٢

  أحكام النقض علي أن ويف ذلك استقرت
مـنـاط العـقـاب عـلـي تغيـيـر الحقيـقـة ـفـي الورـقـة الرســمية هــو أن يكــون محررهــا موظـفـا عمومـيـا  

 .مكلف بحكم وظيفته بموجب ما تقضي به القوانين واللوائح 
 )٢٢/١/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٠١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
وال للموظـف العمـومي إال أنـه اشـترط صـراحة لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية  

لرسمية المحرر أن يكـون محـرر الورقـة الرسـمية موظفـا عموميـا مختصـا بمقتضـي وظيفتـه بتحريرهـا 
 .أو بالتدخل في هذا التحرير 

 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ت وأوراق االتهام الماثل يتضح انتفـاء ثمـة وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعا 

 :صلة بين الورقتين محل هذا االتهام وبين وصف الورقة الرسمية وذلك لسببين 

أن اـملـوظفني املختـصـني بتحرـيـر مـثـل ـهـذه الورـقـة وكاـفـة اـملـوظفني : الـسـبب األول 

 ستشفي ال ينطبق عليهم وصف املوظف العام املب

 ادئ العامة أنحيث أن من املستقر عليه يف املب
الهيـئـات العامــة هــي مصــالح عامــة حكومـيـة منحهــا المشــرع الشخصــية االعتبارـيـة وهــي تـقـوم  

 .أصال بخدمة عامة وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي 
أمــا الشــركات فهــي وحــدات اقتصــادية تـقـوم عـلـي تنفـيـذ مشــروع اقتصــادي وفـقـا لخطــة التنمـيـة  

 اإلمـارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي التـي تضـعها الدولـة أو
وتعبـر هـذه الشـركات مـن أشـخاص أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك مـن أوجـه النشـاط االقتصـادي 

 وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإلمارة القانون الخاص 

 ويف ضو ء ما تقدم 
وغيرهـــا مـــن الشـــركات ال تعتبـــر مـــن قبيـــل المؤسســـات العامـــة أو ... .و .... فـــإن شـــركات  

 ـفــي شـــأن ١٩٨٠ لســـنة ٨ مـــن الـقــانون االتحـــادي رـقــم ١ فـقــرة ٣الهيـئــات العامـــة ـفــي مفهـــوم الـمــادة 
 .تنظيم عالقات العمل 

 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ويف ذات املعني قيل بأن 
عامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات ال 
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الخـاص أـمـا الشـركات عـلـي اخــتالف أنواعهـا وســواء كانـت الحكوـمـة تســهم فيهـا أو ال تســهم فـهـذه ال 
 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 

 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ملا كان ذلك

 املعدل بالقـانون رقـم ١٩٢٠ لسنة ٨الثة من قانون العمل رقم وكانت املادة الث

  تنص علي أن ١٩٨٦ لسنة ١٢
 :ال تسري أحكام هذا القانون علي الفئات اآلتية  

مـوظفي ومسـتخدمي وعـمـال الحكومـة واالتحادـيـة والـدوائر الحكوميـة ـفـي اإلمـارات واألعضــاء  - أ
ن المــــوظفين والمســــتخدمين فــــي الدولــــة ومــــوظفي ومســــتخدمي وعمــــال البلــــديات وغيــــرهم مــــ

والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة االتحادية والمحلية وكذلك المـوظفين 
 .والمستخدمين والعمال الذين يعينون علي المشروعات الحكومية االتحادية والمحلية 

 . أفراد القوات المسلحة ومنتسبى الشرطة واألمن -ب

 ويتضح من هذا النص 
فــال " موظــف عــام " المــوظفين الــذين عــددتهم هــذه المــادة هــم مــن تنطبــق علــيهم وصــف أن 

  .١٩٨٠ينطبق عليهم قانون العمل رقم 

 أما موظفي الشركات اخلاضعة ألحكام القانون اخلاص 
 .فهم ليسوا موظفين عموم ويسري في حقهم قانون العمل المشار إليه سلفا  

 هذا

  ....ابعة لشركة ستشفي  التاملوبتطبيق ذلك علي 
يتضـح أنهـا مـن شــركات القـانون الخـاص الخاضـعة ألحكاـمـه وال تعتبـر مـن قبيـل المؤسســات 

 .العامة والهيئات العامة السيما وأنها تمارس نشاط تجاري مالي استثماري 

 وهو األمر الذي خيرج املوظفني العاملني 

 بها من نطاق وصف املوظف العام 
 بالفـعـل عــن هــذه المستشــفي بمعرـفـة موظفيـهـا والـعـاملين بهــا وـمـن ـثـم يـكـون أي مســتند يصــدر
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 .ليس مستندا رسمي 

 وبالتايل 
فـــإن هــــذا يســــتتبع بطرـيـــق الضــــرورة والـلـــزوم أن أي مســــتند ـمـــزور ينســــب صــــدوره إـلـــي هــــذه 

 .المستشفي ال يمكن وصفه بأنه تزوير في مستند رسمي 

 وحيث أن النيابة العامة 
م بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي فإنهـا تكـون قـد هام الماثل ضد المتهتحركت اإل 

 .خالفت صحيح القانون وأخطأت في اإلسناد علي نحو يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه 

النتفاء وصف احملرر الرمسـي علـي الـورقتني املزعـومتني تزويرهمـا : السبب الثاني 

 حمل االتهام املاثل 
ســمية المحــرر أن يـكـون محــرر الورـقـة الرســمية موظـفـا عمومـيـا أن المشــرع اشــترط صــراحة لر 

 .مختصا بتحريرها أو بالتدخل فيها 
 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩طعن (

 وحيث أن الثابت 
 وهـو لـيس –أن الورقتين محل االتهام الماثل هي مجرد عـرض أسـعار قـام المـتهم بصـنعهما  

ولـم يتـدخل فـي تحريرهمـا .. اسـب اآللـي الخـاص بـه  عن طريق الح–من أرباب الوظائف العمومية 
 .ثمة موظف عام 

 .فكيف يطلق وصف الورقة الرسمية علي هاتين الورقتين محل هذا االتهام  

 ومن مجله ما تقدم 
فقد تأكد لعدالة الهيئة الموقرة انتفاء وصف الورقة الرسـمية علـي الـورقتين محـل التـداعي بمـا  

 .مسند إليه يوجب براءة المتهم مما هو 

 االتهام املاثل مدفوع بالكيدية والتلفيق وانعدام املعقولية : رابعا 

 بداية 
فــإن المســتقر عليــه أن اإلدانــة فــي المــواد الجنائيــة البــد أن تســتند إلــي الوقــائع المجــزوم بهــا  

ق ذـلـك أن الحـكـم الجزاـئـي يشــتمل عـلـي إـيـذاء ـبـدني وـمـالي يلحــ.. والـتـي ال يتطرقـهـا شــك وال احتـمـال 
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وأن تكـون تلـك األحكـام .. األمر الذي يجب معه الحرص فـي إصـدار األحكـام الجزائيـة ..  بالمتهم 
مســتنده إلــي األدلــة القاطعــة وحســب المحكمــة أن تتشــكك فــي قــوة إســناد االتهــام للمــتهم كــي تقضــي 

 .ببراءته 

 عني ما قضت فيه حمكمة التمييز بقوهلا.. وهذا 
 أن تتشكك فـي قـوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي المقرر أنه حسب محكمة الموضوع 

ببراءته مادامت قد أحاطـت بواقعـة الـدعوى عـن بصـر وبصـيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ 
 .مرجع األمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ذا اخلصوص ومن أحكام النقض املصرية يف ه
يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي  -١

المتهم كي تقضي لـه بـالبراءة إذ أن مرجـع ذلـك إلـي مـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام 
 .أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 من المقرر أن األحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ال الشك والتخمين وأن األحكام  -٢

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقعــات وأوراق االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء  

أن مبناه وسنده الكيديـة والتلفيـق لـذلك اتسـمت وقائعـه بانعـدام المعقوليـة وتضـاربت أقـوال كـل مـن تـم 
 االتهام برمته وذلك كله علـي التفصـيل سؤاله في روايته وهو األمر الذي يدعو للشك في صحة هذا

 :التالي
 إذ قام نجلي المجني .. الثابت أن بين المتهم الماثل والمجني عليه ونجليه خالفا سابقا  -١
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... علـيـه بالتعــدي عـلـي المــتهم وزوجـتـه ضــربا وســبا وـقـام بتحرـيـر محضــر ضــدهما قـيـد ـبـرقم 
.. حبسـهما علـي ذمـة هـذا الـبالغ وقـد تـم إيقـاف نجلـي المجنـي عليـه و.. جزاء الرحبة  لسنة 

األمــر اـلـذي أضــطر معــه المجـنـي علـيـه أن يـتـدخل ـلـدي المــتهم وطـلـب مـنـه راجـيـا أن يتنــازل 
 .عن البالغ المقدم ضد ولديه حتى يتم اإلفراج عنهما 

 وأمام إحلاح اQني عليه 
ل عـن ورجائه ووعده بسداد مصروفات وتكاليف عالج زوجة المتهم وافق األخير علـي التنـاز 

 .المحضر المحرر منه ضد نجلي المجني عليه 

 وهو األمر 
اـلـذي أثــار ضــغينة المجنــي علـيـه ونجليــه ضــد المــتهم بمــا جعلهــم يســعون بجــد واجتهــاد نحــو  

 .إلصاق االتهام الماثل به انتقاما منه 
ومن الدالئل علي الكيدية أيضا أن المجني عليـه ونجليـه توصـال بشـكل أو بـأخر إلـي إقنـاع  -٢

مستشفي بتقديم البالغ الواهي محل هذا االتهـام بـرغم أن أي منهمـا وال المستشـفي الي موظف
 .محل عملهما قد أصيبت بثمة ضرر من الورقتان محل االتهام الماثل 

مستشفي مع جميع الشهود اآلخرين بقولـه بأنـه حـال سـؤل الرئيس المالية ب/ تضارب المدعو -٣
قــررا لــه بــأن .. الــورقتين محــل التــداعي نجلــي المجنــي عليــه عــن مصــدر حصــولهما علــي 

 .أحضرهما إليهم .. ../ شخص يدعي 

 وهو أمر خيالف األوراق 
 .والحقيقة وأقوال المجني عليه ونجليه ذاتهما  

نجــل المجنــي عليــه ذاتــه حــال ســؤاله بمحضــر جمــع االســتدالالت زعــم بــأن الــورقتين محــل  -٤
 درهــم فـي حــين أن الثاـبـت ٤٨٠٠غ قـدره التـداعي والمقدـمـة إلـي واـلـده مـن الـمـتهم كانـت بمبـلـ

 . درهم ٦٢٥٠أن هاتين الورقتين قيمتهما 

نجــل المجـنــي علـيــه الثــاني حـــال ســـؤاله أـمــام النيابــة الـعــام ـقــرر ـبــأن المــتهم ـتــم ضـــبطه ـفــي  -٥
 .وأنه لم يتم إعطائه المبلغ محل هذا االتهام .. المعرض الخاص بوالده 
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 برغم أن الثابت 
غ المفروض أنه سلم للمـتهم ثـم تـم القـبض عليـه وضـبط المبلـغ وتحريـزه باألوراق أن هذا المبل 

 .علي ذمة القضية 

قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن القائم بالتنسيق معه لإليقـاع بـالمتهم .. المجني عليه ذاته  -٦
أن هذا الضابط هو الذي قام بضـبط المـتهم و... / ضابط يدعي .. وضبطه والقبض عليه 

 .ه والقبض علي

 يف حني أن الثابت من حمضر الضبط 
  صباحا أن المشتركين في عملية الضبط والقبض كل من ١٠ر٣٠ الساعة -/-/-المؤرخ 

  ....../ المساعد 
  ..../ الرقيب أول 
  .... / الرقيب أول 

 ومل يورد مثة ذكر للضابط 
 .لمبتور مع المتهم ٕإال بعد العودة لمركز الشرطة بالرحبة واجرائه التحقيق ا.... المدعو

وممـا يؤكـد عـدم معقوليـة الواقـعـة أن المـتهم إذا كـان قـد تعـمـد تزويـر الـورقتين محـل الـتـداعي  -٧
ويعلــم بــأن ذلــك أمــر مــؤثم ويخــالف القــانون مــا كــان قــد أقــدم علــي كتابــه اســمه ورقــم هاتفــه 

 النقال بخط يده علي هاتين الورقتين 

 ولكن 
 مجـــرد عـــرض أســـعار لـــن يســـببا ثمـــة ضـــرر ألي ألنـــه علـــي يقـــين مـــن أن هـــاتين الـــورقتين

 .شخص األمر الذي جعله يقوم علي كتابه اسمه بخط يده علي هاتين الورقتين 

 ومما تقدم مجيعه 
يتأكــد وبجــالء ـتـام أن االتهــام الماـثـل مبـنـاه الكيدـيـة والتلفـيـق معـيـب بعــدم المعقولـيـة بمــا يجعــل  

 .المتهم جديرا بالبراءة منه 
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ية الدليل املستمد من تقرير املخترب اجلنائي املرفق باألوراق لثبـوت عدم كفا: خامسا 

 هام املنسوب للمتهم ات
 فالمستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تستمد عقيدتها سواء في إدانة المتهم أو.... بداءة 

 اتبرئته من أي ورقة من أوراق الدعوى طالما أنها دونت في حكمها بأسباب سائغة ما يؤدي إلى م
نتهت إليه بحيث تمكن محكمة الطعن من مراقبة إعمال المحكمة لصحيح القانون وسائغ أ

 اإلستدالل 

 وحيث كان ذلك

وكـان البـين أن تقريـر المختبـر الجنـائي الـوارد فـي األوراق قـد أتـى بنتيجـة مفادهـا أنـه بـالولوج 
علـى الموقـع تبـين وجـود إلى الموقع الخاص بالبريد األلكتروني للمـتهم وفحـص المسـودات الموجـودة 

وأـنــه بإزاحـــة الجـــدول مكـتــوب ـبــه بعـــض المـبــالغ وـلــيس علـيــه ثمـــة أخـتــام " مصـــاريف " جـــدول بإســـم 
 ) وليس على الجدول ذاته  ( وتحريكه تبين وجود شعار مستشفى الرحبة على الهامش 

 وحيث أن ما أتى به التقرير املذكور
 بالمستشفى علـى المسـتند وال قـام بطباعـة يفيد في أن المتهم قد قام بوضع الخاتم الخاص ال

ومـة تالورقـة المـدون عليهـا المبـالغ والمخ( المستند ذاته كما ان الخبير لـم يجـد صـورة المسـتند كاملـة 
 .محفوظة على الجهاز الخاص بالمتهم ) مستشفىالبخاتم 

 أي أنه
ًلم يثبت يقينا أن المتهم قد أعد المستند المقال بتزويـره كـامال كمـا يبـ ين مـن التقريـر فمـن أيـن ً

 أتى المستند المزور والمشتمل على خاتم المستشفى  ؟؟؟؟؟

 أضف إىل ذلك
أن المتهم لم يقم بإرسال المستند المزعوم نسبته إليه بالبريـد اإللكترونـي بـل قـام بإرسـاله 

 بالفاكس فما الداعي إذن لتحميل المستند على البريد اإللكتروني الخاص به ؟؟؟؟

 قعثم أن الوا
عليهـــا لـكـــل  أن شـــبكة اإلنترنـــت ومواقـــع البرـيـــد اإللكترونـــي أمـــاكن يســـهل إختراقـهـــا والســـطو

مبتــدئ فــي عــالم التصــفح ممــا مقتضــاه إنعــدام ســيطرة المــتهم علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه 
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وســهولة إختراقــه ودس أي بيانــات فـيـه بمجــرد إســتخدام ـبـرامج بســيطة ومجانيــة ويســهل التوصــل لهــا 
 ة اإلنترنت على شبك

 أي أن التقرير املذكور
لــم يقطــع بثمــة دليــل علــى قيــام المــتهم بطباعــة المســتند المــزور وال إنشــاؤه وال إســتعماله بــل 

 أحاطت به الشكوك والريب التي تفسر لصالح المتهم

 ملا كان ذلك

 وكان املستقر عليه أنه
  "ًدوما لصالح المتهم الشك يفسر" 

 )٢١/١/٢٠٠٢جلسة  قضائية ٢٩ لسنة ١٠١الطعن (

 وكذا
مـا  محكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بـالرد علـى كـل دليـل مـن أدلـة الثبـوت

ًيفيـد ضـمنا أنهـا  دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر اإلثبات وألن في إغفالها التحـدث عنهـا مـا
 ضدها المطعون اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة

 )٤/٤/٢٠١٠ جلسة – ق ٥ لسنة ١١عن رقم الط(

  وحيث كان الثابت
أن تقرـيـر الخـبـرة اـلـوارد فــي اـلـدعوى ـلـم يقطــع بكــون المســتند المــزور قــد صــدر عــن الحاســب 
اآلـلــي الخـــاص ـبــالمتهم وـلــو يـقــم بإرســـاله عـــن طرـيــق البرـيــد اإللكتروـنــي الخـــاص ـبــه ووجـــد المســـتند 

ـلـك يكفــي للتشــكيك فــي نســبة المســتند للمــتهم بحـيـث المزعــوم تزوـيـره عـلـى شــبكة اإلنترـنـت فــإن كــل ذ
 المنسوب إليه  يكون على المحكمة القضاء ببرءائته من التزوير

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم من أوجه دفاع ودفوع 
يتضـح لعداـلـة الهيـئـة المـوقرة ـبـراءة ســاحة الـمـتهم ممـا هــو مســند إلـيـه األمـر اـلـذي جــاء مؤـكـدا  

 .ه الدفاع والقانون من خالل األوراق وأوج
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 بناء عليه

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
           ببراءته مما هو مسند إليه 

 وكيل المتهم            
 

  المحامي            
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 مذكرة مقدمه من 

 محدي خليفة نقيب احملامني السابق 

 أمام حماكم دبي املدنية  
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 املوقرة .. لدي حمكمة استئناف دبي 

 الئحة 

  ٢٠١٢االستئناف رقم         لسنة 

 

 

 مستأنف          / مقدمه من السيد 

 : وعنوانه 

 / بوكالة احملامني 

 / رقم احملامي 

 

 ضـــد 

 

 مستأنف ضدها           شركة 

 : وعنوانها 

 /  بوكالة احملامني 
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 احلكم املستأنف و
والقاضـــي .. مـــدني كلـــي    لســـنة ...الـــدعوى رقـــم  فـــي -/-/-هـــو الحكـــم الصـــادر بتـــاريخ  
 :منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 
 .شكال ............. بعدم قبول إدخال : أوال 
سبعة مليـون (  درهم ٧،٩٠٠،٠٠٠إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره : ثانيا 

.. بـة القضـائية وحتـى السـداد التـام من تـاريخ المطال% ٩وفائدة بواقع ) وتسعمائة ألف درهم 
وألزمـتـه بالرســوم والمصــروفات ومبـلـغ خمســمائة .. وبمــا ال يجــاوز أصــل المبـلـغ المقضــي ـبـه 

 .درهم مقابل أتعاب المحاماة 

 الوقائع 
تخـلــص وجـيــز واقعـــات اـلــدعوى المبـتــدأة موضـــوع الحكـــم الطعـــين ـفــي أن الشـــركة المســـتأنف  

 :ة الحكم لها ضدها األولي قد أقامتها بداءة بغي
سـبعة ماليـين ( درهـم ٧٩٠٠٠٠٠بـأن يـؤدي لهـا مبلـغ قـدرة ) المسـتأنف(بإلزام المـدعي عليـه  

ســنويا ـمـن تـاريخ االســتحقاق وحتـى تـمـام الســداد % ١٢والفاـئـدة بواقـع ) وتسـعمائة أـلـف درهـم 
لصـالحه مـع إلزامـه ... مع رد الشيك المسـحوب علـي حسـاب الشـركة المـذكورة لـدي بنـك .. 
 .سوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بالر

 وذلك علي سند مزاعم وأباطيل 

 مؤداها 
 إتمــــام عـلـــي تعاـقـــدت -/-/-ـبـــأن الشــــركة المســــتأنف ضــــدها هــــي شــــركة مـقـــاوالت وبـتـــاريخ  

+  طواـبـــق ســــكنيه ٧+ مـيـــزانين + طــــابق أرضــــي +  ســــرداب ٢(مشــــروع مبـنـــي ســــكني مـكـــون ـمـــن 
 ) .سطح

 وذلك 

  هندسي مشرف علي املشروع كإستشاري... حتت إشراف 
ً بـأن المسـتأنف شـريكا فـي – علي خالف الحقيقة –وأدعت الشركة المستأنف ضدها األولي  
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 .المكتب اإلستشاري المذكور 

 وإستطردت زاعمة 
بأنهـا بمجـرد توقـيـع العقـد ـمـع المالـك وـفـي وقـت معاصـر إلســتحقاق الدفعـة المقدـمـة مـن قيـمـة  

ٕلعملية إكراه وابتزاز غيـر قانونيـة مـن جانـب المسـتأنف تمثلـت فـي زعمت بأنها تعرضت .. المشروع 
فرضـــة عليهـــا ســـداد مـبــالغ مالـيــة ضـــخمة مـــع تهدـيــده إياهـــا ـفــي حاـلــة عـــدم الســـداد بأنهـــا ســـتتعرض 
للمخاطر والخسائر وأنه لن يتعاون معها في إنجاز المشروع في وقته المتفـق عليـه وهـو مـا سـيترتب 

 .من المالك عليه فرض غرامات كبيرة عليها 

 وعقب ذلك زعمت هذه الشركة 
الســيما وأنهــا ســبق ومنحتــه مبــالغ ماليــة عــن ) المزعومــة(بأنهــا رضــخت لمطالــب المســتأنف  

 .مشروع سابق علي هذا المشروع محل المزاعم الحالية 

 وعللت هذه الشركة رضوخها للمستأنف 
شــاري المشــروع ولــه ســلطة بأنهــا علــي علــم بأنــه فــي إســتطاعته تنفيــذ مــا هــدد بــه لكونــه إست 

 .إشرافية تامة علي كافة األعمال وبإستطاعته إختالق العوائق لها 

 وبالفعل 

 وعلي حد زعم هذه الشركة 
قامـت بـمـنح المســتأنف العديـد ـمـن المـبـالغ الماليـة بموجــب الشــيكات البنكيـة الـتـي تناولتـهـا ـفـي 

 .صحيفة دعواها المبتدأة 

 ثم قررت هذه الشركة 
بعـدما قامـت بسـداد ( إمتنعت عن الخضوع لمطالـب وضـغوط المسـتأنف -/-/-يخ بأنها بتار 

 .فإذا به يقوم بتنفيذ تهديداته لإلضرار بها !!!!!) ما يقرب من ثمانية ماليين درهم 

ــ�  ــ�
                                    : �����ــ ــ� ���ــ ــ�� ����ــ ــ� ���ــ ــ���� ���ــ � ��ــ�ــ ــ!�� ���  �ــ ــ&%$# "ــ ــ()� ��'ــ ــ, �+*ــ �)&-ــ
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 :�+� �5 !NO ���� ��O)�� �9/@� �/9����. 

 لتعاقد وبعد مضي أكثر من أربع سنوات من ا
 قامت الشركة المستأنف ضدها األولـي بتوجيـه إنـذار للمسـتأنف سـطرت مـن -/-/-وبتاريخ  

 .مطالبة إياه برد ما استلمه منها من مبالغ .. خالله المزاعم سالفة الشركة 

 ثم أقامت دعواها املاثلة 
نـت بغـيـر دونمـا أن تقـدم دـلـيال واحـدا علـي صــحة مزاعمهـا وأن المبـالغ المســلمة للمسـتأنف كا

 .ودونما بيان أو دليل علي اإلكراه الذي وقع عليها حسبما تزعم .. وجه حق 

 وبعد كل هذه السنوات وعقب تداول 

 الدعوى املبتدأة باجللسات 
أفاـقــــت الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها ـمــــن غيبوبتهـــــا وعلـمــــت ـبــــأن للمســـــتأنف شـــــريك المكـتــــب 

فقامـــت بإدخاـلــه وطلـبــت إلزامـــه ..  فـيــه ًاإلستشـــاري اـلــذي زعمـــت ـفــي البداـيــة ـبــأن المســـتأنف شـــريكا
 !!!!!!!!.بالتضامن مع المستأنف بأداء المبالغ المزعومة المشار إليها سلفا 

 وأبان تداول الدعوى باجللسات... هذا 

  -/-/-أصدرت حمكمة أول درجة حكمها جبلسة 
ل باشـر السـيد وبالفعـ.. بندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيـدي  

إذ أنه بعدما سرد مزاعم الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي .. الخبير المهمة وانتهي إلي حقيقة هامة 
 :قرر صراحة 

 ومل تقدم املدعية إيل اخلربة ما يثبت ادعاءها هذا 

 ثم قام بإعادة األوراق إيل حمكمة أول درجة املوقرة 
ًونفـاذا لهـذا القضـاء .. ق إلثبـات عناصـرها  بإحالة الدعوى للتحقي-/-/-التي قضت بجلسة  

.. ـقـدمت الشــركة المســتأنف ضــدها شــاهدين ـتـابعين لـهـا وموظـفـان فيـهـا بمــا يقطــع بعــدم حيادهمــا .. 
 .وبفرض إعتبار أقوالها دليال 
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 فإنه يكون دليل مصطنع ال جيوز اإلحتجاج به

 قبل املستأنف 

 ومن ثم 
ٕاتر وانعــــدام للســــند واـلـــدليل وعجــــز الشــــركة وـبـــرغم جمــــاع مــــا شــــاب أوراق الـتـــداعي مــــن تهــــ 

 إال أن المستأنف قد فوجئ بصدور الحكم الطعين .. المستأنف ضدها الواضح عن إثبات دعواها 

 الذي جاء يف جمملة 
مخالـفــا لصـــحيح الـقــانون والواـقــع والحقيـقــة فضـــال عـــن قصـــوره المبطـــل ـفــي التســـبيب وفســـاده  

 .الجسيم في االستدالل 

 ديرا علي حنو جيعله ج
وهـــو مـــا ال يجـــد معـــه المســـتأنف .. باإللغـــاء تصـــويبا وتصـــحيحا وانتصـــارا لصـــحيح القـــانون  

 :مناصا سوي الطعن عليه بطريق االستئناف الماثل مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية 

 أسباب االستئناف 

 السبب األول 

 إلغائهاحلكم الطعني جاء موصوما بعيب اخلطأ يف تطبيق القانون مبا يستوجب 

 بداية 

 عيب اخلطأ يف تطبيق القانون له عدة صور هي 

 :خمالفة القانون 
 .وهي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها  

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
 وهــو تطبيــق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا أو تطبيقهــا عليهــا علــي نحــو يــؤدي 

 .إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها 

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  
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 :بطالن احلكم 
حكـم عـن هيئـة خولـف القـانون كما لو صـدر ال.. بالحكم كنشاط .. وقد يتعلق بطالن الحكم  -

 .بشأن تكوينها 
أو عدم بيـان .. كما لو لم يوقع الذي أصدر الحكم عليه .. وقد يتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  -

 .أسباب الحكم 

كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــر .. وقــد يتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  -
 .محدد 

  املؤثرة يف احلكم بطالن اإلجراءات.. وكصورة أخرية 
مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــي .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي 

وقــد يكــون عيبــا شــكليا مثــل عــدم اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــي البيانــات التــي يجــب .. الخصــومة 
 .توافرها 

 ومن خالل ما تقدم مجيعه 

 وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني 

  موصوما باخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفته  يتضح أنه جاء

 وذلك يف عدة أوجه نوضحها فيما يلي 

 :=الوجه األول 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما قضي بإلزام املستأنف بأداء مبلغ 

ناتج عن خمالفة للنظام العام واآلداب وذلك علي فـرض صـحة مـزاعم الشـركة 

 عواها باملطالبة مببلغ نتاج عمل غري مشروعاملستأنف ضدها والتي أسست د

 بداية 
هــي القواعــد القانونـيـة الـتـي تعتـبـر ـمـن النظــام الـعـام وهــي قواعــد .. ـفـإن النظــام الـعـام واآلداب  

تتعـلــق بنظـــام المجتمـــع .. سياســـية أو اجتماعـيــة أو اقتصـــادية .. قصـــد بهـــا تحقـيــق مصـــلحة عامـــة 
جب علـي جميـع األفـراد مراعـاة هـذه المصـلحة وتحقيقهـا في.. وتعلو علي مصلحة األفراد .. األعلى 

حتـى ـلـو حققـت هــذه االتفاقـات لـهـم مصـالح فرـيـدة .. وال يجـوز لـهـم أن يناهضـوها باتـفـاق فيمـا بـيـنهم 
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 .فإن المصالح الفردية ال تقوم أمام المصلحة العامة .. 

 فال جيوز إذن 
أـنـه ال .. ويســتتبع ذـلـك .. لـتـزام أن يكــون الشــيء المخــالف للنظــام العــام أو اآلداب محــال لال 

 .يجوز االتفاق علي ما يخالف النظام العام أو اآلداب 
 )٣٣٢ الوسيط في شرح القانون المدني الجزء األول ص –عبد الرازق السنهوري / د(

 وتطبيقا لذلك نصت 

  من قانون املعامالت املدنية بأن ٢٠٥املادة 
 .يشترط أن يكون المحل قابال لحكم العقد  -١
 لعام أو اآلداب كان العقد باطال فإن منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام ا -٢

  من ذات القانون علي أن ٢٠٧كما نصت املادة 
 .السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد  -١
 .ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب  -٢

  من ذات القانون علي أن ٢١٠ة وصراحة نصت املاد
العقد الباطل ما لـيس مشـروعا بأصـله ووصـفه بـأن اختـل ركنـه أو محلـه أو الغـرض منـه أو  -١

  أي أثر وال ترد عليه اإلجازة وال يترتب عليه.. الشكل الذي فرضه القانون النعقاده 
 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه  -٢

 تسمع دعوى البطالن بعد مضـي خمـس عشـرة سـنة مـن وقـت إبـرام العقـد ولكـن لكـل ذي وال -٣
 .مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت 

  بأن ١٢٧وبصيغة واضحة وجلية قررت املادة 
 .التعاقد علي معصية ال يجوز 

 ويف ذلك 

 فضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
منـع القـانون التعامـل فيـه إن كـان مخالفـا للنظـام .. د وجوب أن يكون المحل قابال لحكم العقـ 

يرتب بطالن العقـد بطالنـا مطلقـا ال تـرد عليـه اإلجـازة ولكـل ذي مصـلحة .. العام أو اآلداب العامة 
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أوامــر صــاحب الســمو رئــيس الدولــة يمنــع .. أن يتمســك بــه وللقاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه 
 عــدم – أثــره –قصــد بهــا تحقيــق مصــلحة عامــة .. لــي الغيــر تــأجير المــزارع الممنوحــة للمــواطنين إ

 .جواز الخروج عليها لتعلقها بالنظام العام 
  )٣٠/١٢/٢٠٠١ ق جلسة ٢٣ لسنة ١٧٨ ، ٩٣الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة واألصـــول الفقهيـــة والقضـــائية أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات النـــزاع  
 .رض الجدلي بصحة مزاعم الشركة المستأنف ضدها ومع الف.. الماثل 

 يتضح 
أن هــذه الشــركة زعمــت بــأن المســتأنف توجــه إليهــا وطلــب منهــا دفــع مبــالغ ماليــة لــه مقابــل  

قيامــه بتيســير عملهــا ـفـي المقاوـلـة الـتـي يشــرف عليهــا نظـيـر امتناعــه عــن وضــع العراقـيـل والمعوـقـات 
 .أمامها وهي في سبيلها نحو إتمام المشروع 

 وعلي الفرض اجلديل 
بصـــحة تـلــك الرواـيــة ـفــإن مطـلــب المســـتأنف وقـبــول الشـــركة المســـتأنف ضـــدها لـهــذا المطـلــب  

ولهـــذا العمـــل الغـيــر مشـــروع مـــن الطـــرفين فـــإن الواقعـــة برمتهـــا تكـــون مخالفـــة للنظـــام العـــام واآلداب 
 بروايتـه ويحظر القانون التصرف الصادر علي هذا النحو الذي استرسـلت الشـركة المسـتأنف ضـدها

 .بأقوال مبتورة تفتقر للواقع والدليل 

 ليس هذا فحسب 
بل أن الشركة المستأنف ضدها تقرر بأنها قد سلمت المستأنف هذه المبـالغ علـي مـدار سـنة  

 ).دون أن تحرك ساكنا خالل هذه الفترة(ونصف ؟؟ 

 بل أنها
 . لدفع هذه المبالغ قد سلمته المبالغ بعد التعاقد مع المالك بما يؤكد بعدم اضطرارها 

 وهو األمر 
والقــول بغيــر ذلــك حســبما جــاء بــأقوال .. الــذي يؤكــد فســاد أقــوال الشــركة المســتأنف ضــدها 

 .الشركة المذكورة يؤكد أن تصرفها غير مشروع بما يضعها تحت طائلة القانون 
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 ملا كان ذلك
لفين للنظــام العــام وكــان هــذا االتـفـاق المـبـرم ـبـين الطــرفين محـلـه وســببه غـيـر مشــروعين ومخــا 

وـبـاطال .. األمــر اـلـذي ال يجــوز قانوـنـا ) وذـلـك كـلـه عـلـي ـفـرض صــحة مــزاعم هــذه الشــركة(واآلداب 
 .وال يترتب عليه ثمة آثار .. بطالنا مطلقا 

 وال جيوز ألي طرف من الطرفني 
أو التـعـويض .. ولـوج ـبـاب القضــاء بـغـرض إـلـزام الطــرف األخـر بتنفـيـذ التزاـمـه الغـيـر مشــروع 

 . لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ الطرف األخر اللتزامه عما

 فاالتفاق 
هو اتفاق غير مشروع لخروجه عن النظـام العـام ) بفرض صحته(المبرم بين طرفي التداعي  

 .وبما يتعارض مع المصلحة العامة للدولة والمجتمع 

 وهو أمر يف مجلته غري سائغ 

 وغري جائز قانونا 
ًكوسـا بـأن كـان المسـتأنف هـو المسـتحق لمبـالغ لـدي هـذه الشـركة بنـاء فهل لو كـان األمـر مع 

/: =� .+ J�S��� ���;� �()*+� !" R�@+� Q� O B� E!�=ـ!��� �ـB �@ـ�+P    .. علي ذات االتفاق المؤثم قانونا 

 !!.؟؟

 ملا كان ذلك 
ـلـي ونؤكـد ع.. ونحـن إذ نتمســك بـزور وبهـتـان كافـة ـمـزاعم الشـركة المســتأنف ضـدها األوـلـي  

 .براءة ساحة وذمة المستأنف مما تحاول هذه الشركة إلصاقه به ظلما وعدوانا 

 وأن ما نقرره 
ما هو إال مجاراة للشركة فـي مزاعمهـا وفـرض صـحة هـذه المـزاعم والتأكيـد علـي انعـدام سـند  

دعواها حتى مع الفـرض بصـحة مـا سـاقته مـن وقـائع غيـر صـحيحة وغيـر ثابتـة فـي حـق المسـتأنف 
 . عن اإلبالغ ضد المستأنف – لو صح ادعائها –ما كانت الشركة قد تأخرت يوما ٕواال .. 
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 السيما 
وأنها قد اسـتمرت فـي دفـع هـذه المبـالغ لمـدة عـام ونصـف تقريبـا مثلمـا قـررت ودون أن تبـدي  

 .أي مالحظات 

 بل أنها
م ضــد الخصــم الــذي قضــت المحكمــة بعــد   لســنة ...قــد ســبق لهــا وأن أقامــت الــدعوى رقــم  

قـبـول إدخاـلـه والماـلـك للعـقـار وكاـنـت اـلـدعوى ـتـدور وجــودا وعــدما حــول العـقـار اـلـذي ـتـم بـنـاءه واـلـذي 
ادعـت مطالبـة المسـتأنف .. ادعت الشركة المستأنف ضدها علـي أثـر توقيـع العقـد الخـاص بالعقـار 

ـيـب أو وـلـم يسـبق إثـارة الموضــوع مـن قر.. للمبـالغ محـل اـلـدعوى المسـتأنفة فـي اـلـدعوى الماثلـة فقـط 
 .بعيد في الدعوى أنفة الذكر 

 مبا يؤكد 
أن للواقـعـة صــورة أخــري غـيـر الصــورة الـتـي حاوـلـت الشــركة المســتأنف ضــدها رســمها ـبـأوراق  

 .هذه الدعوى المستأنفة الماثلة 

 وحيث كان ما تقدم 
وحـيـث صــار واضــحا أـنـه حـتـى مــع الـفـرض بصــحة مــزاعم الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي  

وكـــان حرـيــا .. فـــإن دعواهـــا تكـــون مخالفـــة للقـــانون والنظـــام العـــام ) الف الحقيقـــةوالفـــرض عـلــي خـــ(
األمـــر الـــذي يجعلـــه معيبـــا .. أمـــا وأنـــه خـــالف هـــذا النظـــر .. بـــالحكم الطعـــين أن يقضـــي برفضـــها 

 .مستوجب اإللغاء 
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 لوجه الثاني ا

 إثبات احلكم الطعني قد خالف أبسط قواعد اإلثبات لعدم تكليفه املستأنف ضده 

واقتصـر احلكـم بـأن بنـي .. أو إعتكازه علي أدلة أو دالئل تؤكد أقواله .. دعواه 

وذلـك علـي .. قضاءه بزعم عدم استطاعة املسـتأنف إثبـات ختلصـه مـن الـدين 

وعلي الـرغم مـن أن الـدين .. الرغم من أن عبء اإلثبات يكون علي من أدعي 

 .  يرمسها املستأنف ضده مل يثبت يف حق املستأنف بالصورة التي حاول أن

 حيث نصت املادة األويل من قانون اإلثبات املدني علي أن 
 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١
 .ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها  -٢

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٧كما نصت املادة 
 .األصل براءة الذمة  

 ومن أحكام حمكمة النقض املصرية يف هذا اخلصوص 
األصل في اإلجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفـت إقامـة الـدليل علـي  -١

 .ما يدعيه 
 )ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٤نقض (

 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٢/١٩٧٤نقض ( 
ويقـــع اإلثبـــات عـلــي عـــاتق مـــن يـــدعي مـــا . ٕوانشـــغالها عـــارض . األصـــل هـــو ـبــراءة الذمـــة  -٢

 .يخالف الثابت أصال 

 )٩٤٠ ص ٢٤ سنة ١٩/٦/١٩٧٣نقض (
 )١٩٠ ص ١٨ المكتب الفني سنة ١٤/١/١٩٦٧نقض (

 .عبء إثبات حصول اإلثراء بال سبب ومقداره يقع علي الدائن المفتقر  -٣

 )٧٠٥ ص ١٨ الفني سنة  مجموعة المكتب٣٠/٣/١٩٦٧نقض (
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 ملا كان ذلك 
يتضـح أن .. وبتطبيق األصول والقواعد القانونية سـالفة البيـان علـي واقعـات االدعـاء الماثـل  

قــد عجــزت عــن .. وهــو بــراءة الذمــة .. الشــركة المســتأنف ضــدها والـتـي تــدعي بمــا يخــالف األصــل 
 .إثبات دعواها 

 فالثابت 
ن المستأنف قد تحصل منهـا علـي المبـالغ محـل التـداعي أن الشركة المستأنف ضدها تزعم أ 

 .تحت وطأة التهديد واإلكراه .. 

 ومع ذلك 

املنصـوص عليـه لم تقم دليال واحدا علي هذا التهديد وذلـك اإلكـراه المـدعي بهمـا بـالمفهوم  

  من قانون املعامالت املدنية التي تقرر بأن ١٧٦باملادة 
 علـي أن يعمـل عمـال دون رضـاه ويكـون اإلكـراه ملجئـا اإلكراه هو إجبار الشخص بغيـر حـق 

 .أو غير ملجئ كما يكون ماديا أو معنويا 

  علي أن ١٧٧كما نصت املادة 
يكون اإلكراه ملجئا إذا كان تهديـدا بخطـر جسـيم محـدق يلحـق بـالنفس أو المـال ويكـون غيـر  

 .ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك 

 وحيث كان ذلك 
المســـتأنف ضـــدها ـلــم تثبـــت ـلــدي محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة ماهـيــة اإلكـــراه وكاـنــت الشـــركة  

المبـالغ محـل التـداعي علـي مـدار مـا يقـرب مـن عـامين للمسـتأنف تسليم والتهديد الذين حمالها نحو 
 .وما هي الوسيلة التي سلكها المستأنف نحو اإلكراه .. 

 فإذا فرضنا جدال 

 بوقوع هذا اإلكراه وذلك التهديد 
ـإبالغ الســلطات الرســمية المختصــة ضــد فلمــا  ـم هــذه الشــركة المســتأنف ضــدها ـب ـم تـق ذا ـل

 !!!!!!.لتقوم بدورها في رفع اإلكراه والخطر عنها ؟؟؟؟.. المستأنف 
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 أما وأنها مل تقم بذلك 
فـــاألمر برمتـــه كـــان برضـــاء وموافقـــة تامـــة مـــن جاـنــب هـــذه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وأنهـــا  

علــي فــرض صـــحة (للمســتأنف بمحــض إرادتـهــا دونمــا إكــراه أو تهدـيــد ســلمت المــال محــل الـتــداعي 
 ).ادعاءات المستأنف ضدها 

 وال ينال من ذلك 
مـن أنهـا رضـخت لمطالـب المسـتأنف .. زورا وبهتانـا .. ما تزعمه الشـركة المسـتأنف ضـدها  

ـنـدس وذـلـك بوصــف المســتأنف المه) ـمـن الماـلـك(لـمـا ـلـه مــن ســلطان عـلـي المشــروع المكلـفـة بإتماـمـه 
 .االستشاري للمشروع وله سلطة المنح والحجب والموافقة والرفض 

 فقد ثبت باألوراق 
ـلـذي يعـمـل ا... ـبـأن المـسـتأنف ـلـيس ـهـو المهـنـدس االستـشـاري للمـشـروع ـبـل ـكـان مكـتـب  

 .لديه المستأنف 

 فقد ثبت .. واألكثر من ذلك 
..  مســـئول عـــن الموـقــع وهـــو غـيــر.. ـبــاألوراق انتـفــاء صـــلة المســـتأنف بـهــذا المشـــروع تماـمــا  

لـــيس مـــن بيـــنهم (حيـــث أن مكتـــب االستشـــاري قـــام بتعيـــين جهـــاز فنـــي مكـــون مـــن أربعـــة مهندســـين 
 :لمباشرة المشروع وهم ) المستأنف

 / السيد المهندس  -
 / لسيد المهندس  ا-

 / السيد المهندس  -

  / السيد المهندس  -

 هذا 

 فضال عن اجلهاز الفني املعني مبعرفة مالك املشروع 

 إلشراف علي األعمال يف املوقع وهم ل
 /  السيد المهندس  -
 /  السيد المهندس  -
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 /  السيد المهندس  -

 وهو األمر الذي يقطع 
ومن ثم انتفاء وجود ثمة سـلطة لـه بشـأنه .. بانتفاء صلة المستأنف بالمشروع المذكور تماما  

 .علي الشركة المستأنف ضدها 

 وهذا ليس كالما من عندياتنا 

    �� :<                 U@ـV� !1 �+'ـ��ـ��2 �5ـO �ـW�? ��!ـ()� ��'ـ&%$# "ـ*+� Bـ� X�!ـA�� ��/ـ� �+*ـ�( >�'+ C�� ,<�Y
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 فجميعهم أقروا 
وـقـام كــل مــنهم بســرد .. بعــدم مســئولية المســتأنف عــن المشــروع المــذكور أو موـقـع العمــل ـبـه  
السادة المهندسين المشرفين علي المشروع سواء من طرف المكتب االستشـاري أو مـن طـرف أسماء 
 .المالك 

 ليس هذا فحسب 
بـــأن صـــلة المســـتأنف ) الموظفـــون لـــدي الشـــركة المســـتأنف ضـــدها(بـــل قـــرر هـــؤالء الشـــهود  

الـذي  (بالمشروع أنه أحيانا كان يحضر االجتماعات التي كانت تتم بين المالك والمكتب االستشاري
 .وبين الشركة المستأنف ضدها ) يعمل لديه

 وهو قول مشكوك يف صحته 

 حيث أن األويل حبضور هذه االجتماعات من يتوىل اإلشراف فعال علي املشروع 
فهل هذا يعني أنـه يملـك سـلطة وهيمنـة علـي المشـروع كمـا .. ومع ذلك وعلي فرض صحته  

 !!!!!!.تزعم هذه الشركة ؟؟؟؟؟؟

 بالطبع ال 
الســيما وأنــه قــد ثبــت زور وبهتــان مــا تزعمــه الشــركة المســتأنف ضــدها مــن كــون المســتأنف  

 .شريكا في المكتب االستشاري 
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 إذ ثبت 

 انه ليس شريكا بل موظفا فيه فقط

 .وال ميلك فيه أو علي الشركة املذكورة مثة سلطان 

 ومن ثم 
ة أو إكراههـا علـي فعـل مـا يضحي ظاهرا وبجالء تـام عـدم اسـتطاعة المسـتأنف تهديـد الشـرك 

وأن القــول بأنــه حمــل الشــركة علــي تســليمه األمــوال محــل التــداعي بنــاء علــي .. ال ترغــب أو تريــد 
 .هو قول مرسل غير قائم علي ثمة دالئل أو حتى قرائن علي صحته .. اإلكراه أو التهديد 

 وإذ عجزت هذه الشركة املستأنف ضدها 
علــي النحــو الــذي قطــع بــه الســيد الخبيــر المنتــدب أمــام عــن إثبــات مــا تدعيــه وتزعمــه وذلــك  

 .محكمة أول درجة الموقرة إذ قال صراحة 

 ومل تقدم املدعية إيل اخلربة ما يثبت ادعاءها 

 األمر الذي يؤكد 
انعـدام سـند الشـركة المسـتأنف ضــدها فـي دعواهـا وعـدم قيـام ثـمـة دليـل أو قرينـة علـي صــحة  

تعين معه علي محكمة أول درجة أن تقضي برفض الـدعوى النعـدام األمر الذي كان ي.. ادعاءاتها 
 .السند والدليل 

 هذا 
فالقاعــدة الـتـي ال مــراء فيهــا وال تأوـيـل ـفـي اإلثـبـات أـنـه ال يمـلـك الشــخص أن يتخــذ مــن عمــل  

 .نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير 
 )٧٩٤ ق ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض مصري (

 درجة أما وأن خالفت حمكمة أول 

 هذا النظر
 .يكون معيبا بالخطأ الجسيم في تطبيق القانون بما يستوجب إلغائه... فإن حكمها هذا  
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 : الوجه الثالث 

خمالفة احلكم الطعني للقـانون حينمـا أعتكـز علـي شـهادة الشـهود يف إثبـات  

االدعاء املاثل رغم جتاوز قيمته للنصاب القانوني املقرر إثباته بشـهادة الشـهود 

هو ما يستتبع بطالن احلكم التمهيدي الصادر باإلحالة للتحقيق وبطـالن مثـة و

 دليل قد يستمد من أقوال الشهود 

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٣٥حيث نصت املادة 
في غير المواد التجاريـة إذا كـان التصـرف تزيـد قيمتـه علـي خمسـة آالف درهـم أو كـان غيـر  -١

الشــهود فــي إثبــات وجــوده أو انقضــائه مــا لــم يوجــد اتفــاق أو محــدد القيمــة فــال تجــوز شــهادة 
 .نص يقضي بغير ذلك 

 . وبقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلي األصل  -٢

ٕواذا اشــتملت اـلـدعوى عـلـي طلـبـات متـعـددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز اإلثـبـات بشــهادة  -٣
لي خمسة أالف ولو كانـت هـذه الطلبـات فـي مجموعهـا الشهود في كل طلب ال تزيد قيمته ع

تزيد علي تلك القيمة أو كان منشئوها عالقات بين الخصوم أنفسـهم أو تصـرفات مـن طبيعـة 
 .واحدة 

 . وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة االلتزام األصلي  -٤

 ملا كان ذلك 
المبـتــدأة لمطالـبــة المســـتأنف ـبــرد وـكــان الثاـبــت أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها أقامـــت دعواهـــا  

 ) .سبعة مليون وتسعمائة ألف درهم( درهم ٧٩٠٠٠٠٠مبلغ قدره 

 ثم طلبت أبان تداول الدعوى املبتدأة باجللسات 

 إحالة الدعوى للتحقيق إلثبات عناصرها

 .وإثبات أحقيتها فيما تربوا إليه من طلبات 

 استجابت حمكمة أول درجة  ... -/-/-وجبلسة 
 الشركة وقضت بإحالة األوراق للتحقيـق لتثبـت الشـركة المسـتأنف ضـدها أحقيتهـا فـي لمطلب 
 .طلباتها 
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 ملا كان ذلك 
وكان الثابت مما تقدم أن قيمة الدعوى يقارب الثمانية مليون درهم األمر الذي ال يجوز معـه  

 .قانونا بأي حال من األحوال إثباتها أو إثبات ثمة عنصر فيها بشهادة الشهود 

 وهو األمر الذي يبطل احلكم التمهيدي 
كـمـا يبطــل ثـمـة دلـيـل ـقـد يســتمد مــن أـقـوال الشــهود اـلـذين اســتمعت إـلـيهم .. المشــار إلـيـه ســلفا  

 .المحكمة نفاذا لهذا الحكم 

 هذا 
) الموظف لدي الشركة المسـتأنف ضـدها(وحيث اتخذت محكمة أول درجة من أقوال الشاهد  

 .ر الذي يؤكد مخالفة الحكم لصحيح القانون بما يجعله متعينا إلغائهاألم.. ركيزة لقضائها الطعين 

 السبب الثاني 

 فساد احلكم الطعني يف االستدالل وخمالفته الثابت باألوراق

 فقد استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

 ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة االســـتنباط
الموضوعية لالقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو قوع تناقض بين هـذه العناصـر 

كـمـا ـفـي حاـلـة عــدم الـلـزوم المنطـقـي للنتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا المحكـمـة بـنـاء عـلـي تـلـك العناصــر . .
 . ثبتت لديها التي

 )١١١٤ جزء ص ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦جلسة (

 كما قضت بأن 
إذا بـنــي القاضـــي حكمـــه عـلــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر ال وجـــود ـلــه أو موجـــود ولكـــن  

كــان .. مـنـاقض لمــا أثبـتـه أو غـيـر مـنـاقض ولكــن مــن المســتحيل عـقـال اســتخالص تـلـك الواقعــة مـنـه 
 .هذا الحكم متعينا نقضه 

 )١٨/٥/١٩٣٩ ق جلسة ٨  لسنة٧٥الطعن رقم (
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 كما قضت بأن 
ـلـئن ـكـان لمحكـمـة الموضــوع أن تأخــذ ـفـي قضــائها بـمـا ترـتـاح إلـيـه وتطــرح ـمـا عــداه باعتبارهــا  

إال .. صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلـة فـي الـدعوى وفـي فهـم مـا يقـدم إليهـا مـن قـرائن 
وأن تكــون األســباب التــي أوردتهــا فــي  ســائغا –أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون استخالصــها لمــا تقتنــع 

صدر هذا الدليل من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه ممـا مفـاده أنهـا إذا أوردت المحكمـة أسـباب 
لتبرير الدليل الـذي أخـذت بـه أو نفيـه فـإن هـذه األسـباب تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض التـي لهـا أن 

ائه علـي أدلـة أو قـرائن لـيس مـن شـأنها أن تقضي بنقض الحكم إذا كان استخالصه غير سائغ البتن
تؤدي عقال أو كان مبنيا علـي جملـة أدلـة مجتمعـة بحيـث ال يعـرف أيهمـا كـان أساسـا جوهريـا لـه ثـم 

 .يبين فساد أحدهما بحيث ال يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاده 
 ) ق٤٩ لسنة ١٧٣٢ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
 القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي مـــدونات الحـكــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء ـتــام وبتطبـيــق المـفــاهيم

 .مدي ما شاب هذا القضاء من فساد مبطل في االستدالل 
ولم يـأت ذلـك علـي صـوره واحـدة أو وجـه واحـد بـل تعـددت وجـوه الفسـاد فـي االسـتدالل وهـي 

 :كالتالي 

 -:الوجه األول 

 إليه تقرير السيد اخلبـري املنتـدب فساد احلكم الطعني يف االستدالل مبا انتهي 

 أمام حمكمة أول درجة واحنرافها بنتيجته إيل غري مرماها 

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ٩٠/١فإذا كانت املادة . بداية 
 .رأي الخبير ال يقيد المحكمة  

 مبعني 
تهـــي إلـيــه أمـــا وأنهـــا تحـــرف مـــا أن.. لهـــا أن تقضـــي بمـــا يخـــالف تقرـيــر الخبـيــر وال تأخـــذ ـبــه 

فهذا هو عين الفسـاد فـي االسـتدالل ومخالفـة الثابـت .. أو تنسب إليه قول لم يصدر عنه .. الخبير 
 .باألوراق 
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 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أنه 
إذا كـــان الحكـــم قـــد بـنــي عـلــي واقعـــة ال ســـند لهـــا فـــي أوراق اـلــدعوى أو مســـندة إـلــي مصـــدر  

 .يكون باطال موجود ولكنه مناقض لها فإنه 
 )٢١/٥/١٩٢٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابـت مـن تقريـر السـيد الخبيـر المنتـدب أمـام محكمـة أول درجـة أنـه انتهـي إلـي نتيجـة  

 .فلم يرجح كفة طرف في هذه الدعوى عن كفة الطرف األخر .. محايدة تماما 

 أنها إذا قرر فيما خيص الشركة املستأنف ضدها ب

.. ـبـأن العالـقـة بينـهـا وـبـين المســتأنف تتمـثـل ـفـي أـنـه أحــد ـتـابعي الخصــم المــدخل .. أدـعـت  
ٕوأنه بعد توقيع الشركة المستأنف ضدها علي عقد مقاولة إنشاء وانجاز وصيانة بناية تجارية سـكنية 

عـلـــي قطـعـــة ) ســـطح+  طواـبـــق ســــكنيه ٧+ ميـــزانين + طــــابق أرضــــي +  ســـرداب ٢( مكونـــه ـمـــن 
 .الخصم المدخل ومنطقة المرقبات مع المالك األرض ب

 )علي حد زعم الشركة(فقام املستأنف 
ــــي مـبــــالغ مالـيــــة بغـيــــة عـــــدم اإلضـــــرار بالشـــــركة   بالضـــــغط والتهدـيــــد واالبـتــــزاز للحصـــــول عـل

 .واصطناع األخطاء وتعطيل سير العمل بالمشروع 

 وهنا قرر اخلبري صراحة وبوضوح تام 
إلـي الخبـرة مـا يثبـت ادعاءهـا هـذا سـوي شـهادة ) مستأنف ضـدهاالشركة ال(ولم تقدم المدعية  

 الموظف لديها 

 وهو ما يؤكد 
بـل أن مـدلول مـا قـرره .. أن السيد الخبير لم يقطـع بصـحة مـزاعم الشـركة المسـتأنف ضـدها  

فقـرر صـراحة بأنهـا لـم تقـدم لديـه .. يؤكد أن مزاعم هذه الشركة محل شك وريبـة لـدي السـيد الخبيـر 
 .ل علي ما تدعيه وتزعمه ثمة دلي

 ومع ذلك 
يأتي الحكم الطعين حـال محاولتـه إقامـة الـدليل والسـند علـي أحقيـة الشـركة المسـتأنف ضـدها  
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 .فيما تربوا إليه 

 وزعم أنه استمد اقتناعه بذلك مما انتهي إليه السيد اخلبري 
ســه بأحقـيـة الشــركة رغــم أن تقرـيـر الخبـيـر جمـلـه وتفصــيال ـلـم ـيـأت ـبـدليل واحــد يقـنـع الخبـيـر نف 

ومع ذلك فقد اعتصمت محكمة أول درجة بهذا التقرير في قضائها بعـد أن انحرفـت ... في طلباتها 
بنتيجته إلي غير مرماها وهـو األمـر الـذي كـان لـه أبلـغ األثـر فـي فسـاد الحكـم الطعـين فـي تحصـيل 

م الطعـين قـد افسـد فـي ما أنتجتـه أوراق الـدعوى ومـا انتهـت إليـه مـن نتيجـة وهـو مـا يكـون معـه الحكـ
 .استدالله علي نحو يتعين معه إلغاءه 

 الوجه الثاني  

رغـم مـا شـابها مـن قصـور / .. فساد احلكم الطعني يف استدالله بـأقوال املـدعو 

وجماملة واضحة للشركة التـي يعمـل بهـا ورغـم ثبـوت عـدم حياديتـه حبكـم 

فضـال عـن صـلة .. ا ارتباطه الوثيق بالشركة املستأنف ضدها لكونه موظفا لديه

 .النسب التي أثبتتها األوراق مع مالك الشركة املستأنف ضدها 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٠فقد نصت املادة 
ال تقبــل شــهادة المــوظفين والمســتخدمين والمكلفــين بخدمــة عامــة ولــو بعــد تــركهم العمــل عمــا 

 .يكون قد وصل إلي علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات 

 كمة من هذا النصواحل
عدم وضع الموظف أو المستخدم في وضع يضطره إلي مخالفة الحقيقـة مجاملـة لـرب عملـه  

ٕفــإذا جـــازف بقــول الحقيـقــة فقــد يفـقــد عملــه واذا خالفـهــا ضــاعت الحـقــوق .. والجهــة الـتــي يعمــل بـهــا 
 .وارتكب إثما كبيرا 

 لذلك 
 حســبما يطمــئن إلـيـه وجــدانها فــإن تقرـيـر أقــوال الشــهود هــو ممــا تســتقل ـبـه محكمــة الموضــوع 

ولهــا أن تطــرح شــهادة الشــهود إثباتــا ونفيــا إذا .. مــادام أنهــا لــم تخــرج بهــا عمــا يــؤدي إليــه مــدلولها 
 .تشككت في صحة أقوالهم 

 )ق٤٨ لسنة ١٢٥٤ طعن رقم ٢٨/٣/١٩٨٢نقض (
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 )ق٤٥ لسنة ٤٨٩ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٨١نقض (
 )٧١٨ ص ٢٨ طعن رقم ٢٠/٣/١٩٧٧نقض (

  ذلك ملا كان

 وكان الثابت أن الشاهد الذي عولت حمكمة أول درجة 

  ....../ علي أقواله 

 حمل شك وريبة فيما قرر به 

 ليس لكونه أحد موظفي الشركة املستأنف ضدها 

 وال يستطيع خمالفة ما يديل إليه من تعليمات 

 فقط 

 ولكن لكونه أحد أقارب مالك الشركة 

 وتربطه به عالقة نسب 
شاهد بحالته هذه مشكوك في حيادية أقواله ومصداقيتها إذ أنه مجبر علـي مجاملـة ال.. فهذا 

األولـــي أـنــه أحـــد موظفيهـــا الـــذين يكتســـبون رزقهـــم منهـــا .. الشـــركة المســـتأنف ضـــدها مـــن وجهتـــين 
 .ويخشى علي وظيفته من الضياع إذا ما خالف رغبه الشركة 

 والثانية 
ً أدبيــا الشــهادة ضــد مــن تربطــه بــه عالقــة القرابــة أنــه أحــد أقــارب مالــك الشــركة ويمتنــع عليــه 
 .والنسب 

 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
زعمـت أنهـا تسـتدل .. دونما مبرر واضح .. ووضوحه في األوراق إال أن محكمة أول درجة  

 .بأقواله علي أحقية الشركة المستأنف ضدها فيما تربوا إليه 

 ع مزاعمرغم أن أقوال هذا الشاهد ذاتها تناقضت م

 الشركة املسطرة بداءة يف الئحة دعواها 
أـقـرت بصــحيفة دعواهــا ـبـأن المســتأنف هــو شــريك ـفـي المكـتـب .. فالشــركة المســتأنف ضــدها  
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 .االستشاري المعين من قبل المالك لإلشراف علي المشروع 
كما زعمت بأن المستأنف هو المسئول عن المشروع ويملك سلطات تؤهله لممارسـة الضـغط  

 .كراه علي الشركة وأن له سلطة إشرافية تامة وباستطاعته اإلضرار بها واإل

 وهو ما نفاه الشاهد متاما بقوله 
وأن المشـرفين علـي .. ٕبأن المستأنف ليس شريكا بالمكتب االستشاري وانما موظف فيه فقـط  

 ..... ، ... ، .... / السادة المهندسين .. المشروع من قبل االستشاري هم 

 ستأنف أما امل
فقد انحصر دوره في حضور بعض االجتماعات التي كانت تـتم فيمـا بـين الشـركة المسـتأنف  

 .ضدها ومالك المشروع والمهندس المقيم بالمشروع والمعين من قبل المكتب االستشاري 

 !!فلماذا حيضر املستأنف إذن ؟؟
. ../  بالمهنــدس ثــم اســتبدل... / حــال كــون الشــاهد أقــر بــأن المهنــدس المقــيم كــان يــدعي  

 .فلماذا كان يحضر المستأنف 

 كافة تلك التناقضات 
واألمور التي ال تتفق مع العقل والمنطق التي قرر بها الشاهد الماثـل تؤكـد الشـك فـي صـحة  
 .وأنها جاءت معيبة بالمجاملة للشركة التي ينتمي إليها وينتسب لمالكها.. أقواله 

 ومع ذلك 
وعولــت لــي ..  أن محكمــة أول درجــة طرحــت ذلــك كلــه جانبــا إال.. ورغــم وضــوح مــا تقــدم  

صـحة  شهادة هذا الشاهد الذي كان من األجدر طرح أقواله للشك في حياديتـه وعـدم االطمئنـان إلـي
 أقواله فضال عن التناقضات التي شابت هذه األقوال عن مزاعم الشركة المستأنف ضدها 

 وحيث مل تفعل حمكمة أول درجه 
وال هذا الشاهد رغـم جمـاع مـا سـبق األمـر الـذي يفسـد اسـتداللها ويجعـل حكمهـا واستدلت بأق 

 .معيبا مستوجبا اإللغاء 
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 الوجه الثالث 

فتـارة تقـرر ) املـذكور سـلفا/ (تناقض احلكم الطعني يف إستدالله بأقوال الشاهد  

بأنها مل تطمئن إيل أقواله وتارة أخري تتخذ منها سندا وركيزة لقضائها 
ً

 
إدخـــال بعـــدم قـبــول وتحدـيــدا ـفــي مجـــال تســـبيب الحكـــم .. العـــة الحكـــم الطعـــين ومدوناـتــه بمط 

 .استشاري للمشروع 

 فقد جاء احلكم مبا هو نصه 
ٕواذ كان ذلك وكانت المدعية قد طلبت إدخال المذكورة أنفا كمدعي عليهـا .... 

بصــفتها متبــوع ومســئوله عــن أعمــال تابعهــا المــدعي عليــه لــيحكم عليهــا بــأداء 
المبــالغ التــي اســتولي عليهــا المــدعي عليــه األول أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه 
وبالتضــامن معــه ، وكــان الثابــت مــن خــالل اإلطــالع علــي أوراقهــا ومســتنداتها 
ـبـأن المــدعي ـقـد تحصــل عـلـي المبـلـغ المطاـلـب ـبـه بموجــب شــيكات ـتـم تحريرهــا 

 وجــود ثمــة صــلة بمعرـفـة األخـيـرة لصــالح المــدعي علـيـه األول بمـفـردة وـلـم يثـبـت
و� يغي��ر ، للمطلــوب إدخالهــا بتلــك المبــالغ التــي تحصــل عليهــا المــدعي عليــه 

من ذلك ما شھد به شاھد ا�ثبات بأن الشيكات صدرت بناء علي طلب الم�دير 
 ..وشريك الخصم المدخل إذ أن المحكمة � تطمئن إلي ذلك القول 

 واملقصود بشاهد اإلثبات يف هذه الفقرة .. هذا 

  ..../  احلكم هو املدعو من

 ويف مقام أخر يف احلكم الطعني قررت احملكمة مبا هو نصه 
/ ... المهنـدس وكانت المدعية ووفقا لما اثبتـه السـيد الخبيـر ، ومـا شـهد بـه .... 

أمام المحكمة بـأن تلـك المبـالغ الماليـة التـي تحصـل عليهـا المـدعي عليـه بموجـب 
 ... مشروع وكان الشيكات المذكورة كانت بسبب غير 

 فكيف ذلك 
) الغيـر بريئـة(كيف تقرر محكمة أول درجة بأنها ال تطمئن لشهادة هذا الشـاهد فـي محاولتـه  

 .للزج باسم المكتب االستشاري في النزاع الماثل 
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 ثم تأتي بعد ذلك
 !! .؟؟!!لتعول علي أقوال ذات الشاهد في إثبات الدعوى علي المستأنف  

 ظاهرلعل هذا التناقض ال
والواضح الذي اقترفته المحكمة الطعين حكمها يؤكد مـدي فسـادها فـي االسـتدالل نحـو إقامـة  

دليل علي صحة هذا االدعـاء المفتقـر لألدلـة واألسـانيد فلـم تجـد سـوي هـذا الشـاهد لتطمـئن إليـه تـارة 
 وجب إلغاءه في االستدالل بما يستوال تطمئن إليه تارة أخري األمر الذي يؤكد فساد الحكم الطعين 

 الوجه الرابع 

فساد احلكم الطعني البتناءه علي أسباب غري سـائغة وفقدانـه لألدلـة والـدالئل  

وإرتكازه علـي متناقضـات ال تصـلح .. الواجب اإلعتصام  بها يف صياغة األحكام 

 ألن يتخذ منها أسباب إلصدار األحكام 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 
م قضــاؤه بالملكـيـة للمطـعـون ضــده عـلـي دليـلـين مجتمـعـين همــا شــهادة مـتـى كــان الحـكـم ـقـد أـقـا 

الشــهود وورقــة عرفيــة وكــان ال يبــين منهمــا أثــر كــل واحــد مــن هــذين الــدليلين علــي حــده فــي تكــوين 
عقيدة المحكمة فإنه إذا ثبت أن الدليل المستمد من الورقة معيب فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون 

 .ضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل فيه إذ ال يعلم ماذا كان ق
 )١٨٤١ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٨/١٢/١٩٦٦نقض (

 ويف ذات املعني 
يراجــع حكــم اـلـنقض اـلـذي قضــي ـبـأن إقامــة الحكــم عـلـي أدـلـة متماســكة وانهـيـار احــدها ـيـؤدي  

 .إلي بطالن الحكم 
 )١٩٩٢ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٢٧/١٢/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
 :هي ..  الطعين قد بني قضائه علي ثالث ركائز متهاترة وواهية وساقطة وكان الحكم 
أقوال الشركة المسـتأنف ضـدها المرسـلة والغيـر قائمـة علـي ثمـة سـند أو دليـل يؤكـد صـحتها  -١

 .والتي ثبت مما تقدم عدم صحتها ومخالفتها للحقيقة .. 
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د أنــه لــم يقطــع بأحقيــة تقريــر الخبيــر المنتــدب أمــام محكمــة أول درجــة الــذي بمطالعتــه يتأكــ -٢
بل أنه أبـدي شـك وريبـة فـي مـزاعم هـذه .. الشركة المستأنف ضدها بثمة طلب من طلباتها 

 .وقرر صراحة بأنها لم تقدم إليه ثمة دليل علي مزاعمها وادعاءاتها .. الشركة 

الموظف لـدي الشـركة المسـتأنف ضـدها والتـابع لهـا والـذي تربطـه عالقـة / .. أقوال المدعو  -٣
 . بمالكها والذي شابت أقواله التناقض والمجاملة وانعدام الصحة نسب

 وهو ذات الشاهد 
اـلــذي ـلــم تطـمــئن المحكـمــة مصـــدرة الحـكــم الطـعــين ذاتهـــا إـلــي أقواـلــه ـفــي مـقــام تســـبيبها لـعــدم  

 .قبولها إدخال المكتب االستشاري 

 وحيث أن هذه الركائز الثالثة 
 بما يسقطها جميعـا ويجعـل الحكـم الطعـين قائمـا علـي التي قام عليها الحكم قد شابها التهاتر 

 .غير سند من الواقع أو القانون أو المستندات 

 األمر الذي يعيب 
 .هذا الحكم ويجعله وبحق جديرا باإللغاء تصويبا وتصحيحا وانتصارا لصحيح القانون  

 الوجه اخلامس 

كة املسـتأنف فساد احلكم الطعـني يف اإلسـتدالل حينمـا أختـذ مـن أقـوال الشـر 

وذلك بعـد أن أغفـل .. ضدها سندا لقضائه علي الرغم من كونها أقوال مرسلة 

أن الشيكات حمل الـدعوى كانـت الحقـه علـي عقـد املقاولـة وقبـل .. يف أسبابه 

البدء يف التنفيذ مبا يعدم معه أقوال الشـركة املرسـلة مـن أنهـا قـد تعرضـت 

 .لضغط وإكراه 
 وقــد -/-/-مقاوـلـة ـتـم توقيعــه ـبـين الماـلـك والمســتأنف ضــدها ـفـي الثاـبـت ـبـاألوراق أن عـقـد ال 

فـي حـين أن الشـيكات  ... -/-/-تأنف ضـدها الموقـع للبـدء فـي التنفيـذ بتـاريخ ستسلمت الشركة الم
فمــا هــي .. موضــوع الــدعوى الحقــه علــي تــاريخ التوقيــع علــى العقــد وســابقة علــى البــدء فــي التنفيــذ 

ومن ثـم إضـطرت لـدفع ... نف أن يلحقها بالشركة المستأنف ضدها العقبة إذن التي يستطيع المستأ
 .مبلغ خمسة ماليين درهم له 
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 وطاملا 
أن العقد الذي التزم به لم تكن الشركة المستأنف ضدها قد بدأت في تنفيذه فمـا الـذي تخشـاه  

 .ٕحتى تمتثل لضغط واكراه من المستأنف

 أمل يكن أدعي 
الفــة شــروط العقــد الــذي قامــت بإبرامــه مــع المالــك بتــاريخ بهــا أن تلجــأ للقضــاء فــي حالــة مخ 
 .أم كان األفضل أن تتحمل مبالغ باهظة تحت مسمي اإلكراه .. سابق 

 ليس يف ذلك ا
 ما يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير التي حاولت أن ترسمها الشركة المستأنف ضدها  

 السبب الثالث 

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه قصورا مبطال
ً

  له

 علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ١٢٥فقد نصت املادة 
وـتــودع .. يجـــب ـفــي جمـيــع األحـــوال أن تشـــتمل األحكـــام عـلــي األســـباب الـتــي بنـيــت عليهـــا  -١

مســودة الحكــم المشــتملة عـلـي أســبابه موقعــه مــن اـلـرئيس والقضــاة عنــد النطــق بــه فــي ملــف 
 .الدعوى 

 ..........ويجوز في المواد المستعجلة  -٢

 .وتحفظ المسودة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  -٣

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين  -٤

  من ذات القانون علي أن ١٣٠كما نصت املادة 
يجـــب أن يبـــين فـــي الحكـــم المحكمـــة التـــي أصـــدرته وتـــاريخ إصـــداره ومكـــان وقـــوع القضـــية  -١

ماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضـورا النطـق بـه وعضـو النيابـة وأس
العامة الذي أبدي رأيه في القضية إن كان وأسـماء الخصـوم وألقـابهم وصـفاتهم ومـوطن كـل 

 .منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم 

خصــــوم كمــــا يجــــب أن يشــــتمل الحكــــم علــــي عــــرض مجمــــل لوقــــائع الــــدعوى ثــــم طلبــــات ال -٢
 .وخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 
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والقصــــور ـفــــي أســــباب الحـكــــم الواقعيــــة واـلــــنقص أو الخطــــأ الجســـــيم فــــي أســـــماء الخصـــــوم  -٣
 .وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

 ملا كان ذلك 
 المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجـالء أنـه جـاء وبتطبيق 

 :معيبا بالقصور المبطل في التسبيب وذلك في عدة أوجه نوضحها فيما يلي 

 الوجه األول 

قصور شاب احلكم الطعني يف عدم استظهاره وبيانـه لألدلـة التـي اعتنقهـا يف  

ضدها من أنها وقعت فريسة إكـراه وتهديـد إثبات ما زعمته الشركة املستأنف 

 وابتزاز من املستأنف 

 حيث تواترت أحكام حمكمة النقض املصرية علي أن 
إذا كانـت وقـائع الـدعوى الـتـي سـردها الحكـم ـلـيس فيهـا مـا يصـح أن يســتخلص منهـا مـا ـقـال  -١

 .به الحكم فإنه يكون قاصرا ومعيبا متعينا نقضه 

 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤ لسنة ٩٥الطعين رقم (
إذا كانت أسباب الحكم ال يستبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس  -٢

قضائها فهذا اإلبهام يعيب الحكم وكـذلك يعيـب الحكـم انعـدام االرتبـاط بـين أسـبابه ومنطوقـه 
 .بحيث ال تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قـد محصـت األدلـة  -٣

التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلـي مـا تـري 
 .أنه الواقع فيها 

 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
صـول واألحكـام القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وعلـي وبتطبيـق جملـة األ 

 .أوراق االدعاء الماثل برمته يتضح وبجالء مدي القصور المبطل الذي عاب الحكم الطعين 
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 فالثابت 
أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها لـــم تـــدع أن المســـتأنف قـــد تحصـــل منهـــا علـــي األمـــوال محـــل  

 .تت التداعي بدون سبب أو مبرر وسك

 بل أنها عللت 
بعـدما مـارس عليهـا ) التـي قاربـت الثمـاني مليـون درهـم(منحها للمستأنف هذه المبالغ الطائلة  

 .ٕضغط واكراه وتهديد 

 )علي حد وصف الشركة(مستغال يف ذلك 
 .سلطاته بوصفه استشاري للمشروع الذي تقوم هذه الشركة بتنفيذه 

 وعلي الرغم من ذلك 

 عن إثبات كيفيـة قيـام املسـتأنف بهـذا اإلكـراه وذلـك فقد عجزت هذه الشركة

التهديد كمـا عجـزت عـن إثبـات أن للمسـتأنف مثـة سـلطات علـي املشـروع القائمـة 

 .بتنفيذه 
ـبــإقرار الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وشـــهودها .. وكـــان الثاـبــت مـــن األوراق .. ـفــإذا كـــان ذـلــك 

 :الحقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
مهندس االستشاري للمشروع الذي تقوم الشركة المستأنف ضدها بتنفيـذه أن المستأنف ليس ال

 . ٕوانما المهندس االستشاري لهذا المشروع 

 :احلقيقة الثانية 
كـمــــا زعمــــت بهتانــــا الشـــــركة (أن المســــتأنف لــــيس شــــريكا بمكـتــــب االستشــــاري أنــــف الــــذكر  

 عـادي وال حتـى يقـوم ٕوانما هو مهندس معماري يعمـل لـدي هـذا المكتـب كموظـف) المستأنف ضدها
 ..... / حيث أن مدير هذا المكتب هو السيد المهندس .. بإدارته 

 :احلقيقة الثالثة 
أن المســتأنف ال عالـقـة ـلـه بالمشــروع اـلـذي تـقـوم بتنفـيـذه الشــركة المســتأنف ضــدها ـمـن قرـيـب  
م يكـلـف ذـلـك أن المكـتـب االستشــاري اـلـذي يعمــل لدـيـه ويـتـولى اإلشــراف عـلـي المشــروع ـلـ.. أو بعـيـد 
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لمتابعـة المشـروع ) لـيس مـن بيـنهم المسـتأنف(بل كلف أربعـة مـن المهندسـين .. تماما بهذا المشروع 
 .ألمر الذي يقطع بانتفاء ثمة صلة أو سلطان للمستأنف علي المشروع المذكور ا.. عن كثب 

 احلقيقة الرابعة 
ل مالـك المشـروع بل أن هناك طاقم فني هندسـي كامـل معـين مـن قبـ.. ليس ما تقدم فحسب  

 :وغير خاضع إلشراف المكتب االستشاري وهذا الطاقم مكون من .. لإلشراف عليه 
ثمـة شـكوى مـن المكتـب االستشـاري أو ) الشـركة المسـتأنف ضـدها (وهذا يعني أنه إذا كان للمقـاول 

ف مــن اليســير جــدا علـيـه عرضــها عـلـي الماـلـك أو الطــاقم الهندســي الـتـابع ـلـه ســال.. أي ممــن يمثـلـه 
 .الذكر 

 ملا كان ذلك 
وحـيـث أن كاـفـة الحـقـائق المــذكورة ســلفا ثابـتـة ـفـي أوراق الـتـداعي ومــن أـقـوال شــاهدي الشــركة 

وحـيـث أن هــذه الحـقـائق تقطــع بانتـفـاء صــلة المســتأنف بالمشــروع وانـعـدام وجــود .. المسـتأنف ضــدها 
قطـع بـزور وبهتـان ثمة سلطان أو سلطات لـه عليـه أو علـي الشـركة المسـتأنف ضـدها األمـر الـذي ي

ذلـك .. ما تزعمه الشـركة مـن أنهـا منحـت المسـتأنف المبـالغ محـل التـداعي بعـد إكراهـه وتهديـده لهـا 
 .أنها لم تقم ثمة دليل علي هذه المزاعم 

 بل علي العكس 
فـقـد قامــت اـلـدالئل الثابـتـة فــي الحـقـائق أنـفـة البـيـان عـلـي انعــدام وجــود ثمــة إكــراه أو تهدـيـد أو  
 .ابتزاز 

  كان ذلك ملا
وكان الحكم الطعين قد اعتنق وجهة نظر الشركة المستأنف ضدها المرسلة المنعدمـة الـدليل  

وقضي بإلزام المستأنف برد المبالغ محل التـداعي دون اسـتظهار الـدالئل والركـائز التـي عـول عليهـا 
 .في ثبوت اإلكراه والتهديد في حق المستأنف 

 فإن هذا احلكم وحبق 
 .ي تسبيبه قصورا ينحدر به إلي حد البطالن يكون قاصرا ف 
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 الوجه الثاني 

قصور عاب احلكم الطعني يف عدم بيانه األسباب التي جعلت حمكمة أول درجـة  

تطرح دفاع املستأنف جانبا ومـا أكـده باملسـتندات مـن أن تلقيـه املبـالغ حمـل 

سات التداعي من الشركة املستأنف ضدها كانت مقابل أعمال وتصميمات ودرا

 .جدوى وغريها من األعمال وكان حيصل علي هذه املبالغ كأتعاب 

 فالثابت تواتر أحكام حمكمة النقض علي أن 
اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن  

طلــع علــي تلــك تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها فــإذا بــأن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم ت
 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  

.. ي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا الحـكـم قضــاء هــذه المحكـمـة إال إذا ـكـان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـ
بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 
الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٧٨
 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 ضي بأن وكذا ق
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 
 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسـك بـه المـدعي عليـه لـدفع الـدعوى يجعـل  

 .هريا مبطال حكمها معيبا عيبا جو
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 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن المستأنف منذ بدايـة االدعـاء الماثـل وفجـر التقاضـي فيـه تمسـك بـأن المبـالغ 

مـا هـي إال أتعـاب ألعمـال قـام بهـا لصـالح هـذه .. التي تحصل عليها من الشركة المستأنف ضـدها 
وال صــــلة للمكـتـــب .. ـتـــي تقـــوم الشــــركة بتنفـيـــذه مـــن قرـيـــب أو بعيـــد الشـــركة وال تتصــــل بالمشـــروع ال

 :وأقام علي ذلك عدة دالئل هي .. االستشاري الذي يعمل لديه بهذه المبالغ 

 الدليل األول 
ومصــــرح ـلـــه القيــــام بأعمــــال خاصــــة .. ..أن المســــتأنف هــــو مهنــــدس معمــــاري يعمــــل لــــدي  

 تحصــل عليهــا مــن الشــركة المســتأنف ضــدها وهــو مــا قــد كــان حيــث أن المبــالغ التــي.. للشــركات 
 .كانت لقاء أعمال قام بها لصالح هذه الشركة 

 الدليل الثاني 
 أي قـبـل بداـيـة المشــروع محــل   أن عالـقـة المســتأنف بالشــركة المســتأنف ضــدها ترجــع لعــام  

وســبق لــه وأن قــام بالعديــد مــن التصــميمات ودراســات الجــدوى .. التــداعي بــأكثر مــن ثــالث ســنوات 
التـي يتقاضـى عليهـا أتعـاب بشـكل مسـتقل تمامـا عـن .. وغيرها من األعمال واالستشارات الهندسـية 

 .المشروع المشار إليه سلفا 

 الدليل الثالث 
يتضــح أن المســتأنف ال .. مــن خــالل أوراق الــدعوى وأقــوال شــهود المســتأنف ضــدها ذاتهــم  

ه عليه أو علي الشركة المستأنف ضـدها عالقة له بالمشروع محل التداعي وال سلطان وال سلطات ل
 !! .فلماذا يحصل علي أموال بشأن هذا المشروع ؟.. 

 الدليل الرابع 
 ـفــي -/-/-أن اســـتالم الشـــركة المســـتأنف ضـــدها للمشـــروع تمهـيــدا لـبــدء تنفـيــذه ـكــان بـتــاريخ  

ن بتـاريخ حين أن الشيكات المسطرة بالئحـة الـدعوى المبتـدأة والمتحصـل عليهـا المسـتأنف أولهمـا كـا
 .وقبل استالم الشركة للمشروع ..  أي بعد توقيع عقد المقاولة -/-/- والثاني كان بتاريخ -/-/-
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 فكيف يتأتى القول 
ـبـــأن الشــــركة كاـنـــت تمــــنح المســــتأنف ضــــده المـبـــالغ لتيســــير العمــــل بالمشــــروع وعــــدم وضــــع  

 !!!.؟العراقيل حال كونها لم تستلم األرض ولم تكن قامت بثمة أعمال فيها ؟؟

 وهل يعقل 
 دون أن – قبل البدء في المشـروع -أن تدفع الشركة المستأنف ضدها خمسة ماليين درهم   

 !!.تحصل علي مقابل هذا المبلغ الطائل ؟

 الدليل اخلامس 
تـقـــدم المســــتأنف إـلـــي الســــيد الخبـيـــر المنـتـــدب أمــــام محكمــــة أول درجــــة بالعدـيـــد مــــن األوراق  

إال أنـــه .. بقة أعمـــال فيمـــا بيـنــه وبـــين الشـــركة المســـتأنف ضـــدها والمســـتندات الـتــي تؤكـــد وجـــود ســـا
 .طرحها دون مبرر وهكذا فعلت المحكمة الطعين حكمها 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل كافة الدالئل سالفة الذكر أنها كفيلـة بهـدم عمـاد الـدعوى المبتـداة مـن  
 .أساسها 

 ومع ذلك 
كافــة هــذه اـلـدالئل وتجاهلتهــا وهــو األمــر اـلـذي يعيــب ـلـم تعــن محكمــة أول درجــة ـبـالرد عـلـي  

 .حكمها بالقصور الذي يصل إلي حد البطالن الموجب لإللغاء 

 ملا كان ذلك 
ومـــن جمـلــة األســـباب المشـــار إليهـــا ســـلفا وغيرهـــا ممـــا ســـوف يتشـــرف المســـتأنف بإيضـــاحها  

ذكر بطريـــق االســـتئناف فإنـــه يطعـــن علـــي الحكـــم المتقـــدم الـــ.. بمـــذكرات الـــدفاع والمرافعـــة الشـــفوية 
 .الماثل

 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف شكال حيث أنه قدم في الميعاد : أوال 

والقضــاء مجــددا ـبـرفض اـلـدعوى المبـتـدأة مــع إـلـزام .. ـفـي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف : ثانـيـا 
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 .المصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي الشركة المستأنف ضدها بالرسوم و
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،

 وكيل المستأنف         

 /     المحامي                           
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 مذكرة مقدمه من 

 محدي خليفة نقيب احملامني السابق 

 أمام حماكم دبي املدنية  
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 الموقرة... لدى محكمة الشارقة اإلبتدائية 

 مذكــرة

  مدني كلي٢٠١٢..../في الدعوى رقم 

 /    /  المحدد لنظرها جلسة    

 ـــــــــــــــــــ

 
 

 مدعي عليهم                                 :    وهم.......ورثة : مقدمة من

١-   

٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

 وجميعھم بوكالـــة 
 ضـــد

 : ...... دعــــي الم

 بوكالة المحامي  
 : ........ المدعى عليه الثاني

 : ........ المدعى عليه الثالث

 : .........المدعى عليه الرابع
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 املوضوع 
 . المزعوم صدوره عن مورث المدعي عليهم-/-/-دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 

أوال
ً

 الوقائع: 
م كتـاب تخلص واقعـات الـدعوى الماثلـة فـي أن المـدعي قـد أقامهـا بموجـب صـحيفة أودعـت قلـ

 :هذه المحكمة ابتغي في ختامها الحكم 
 بيـــع مـــورث المـــدعي علـــيهم أول – زعمـــا – والمتضـــمن -/-/-بصـــحة ونفـــاذ العقـــد المـــؤرخ  -١

ابقا ســ... واألراضــي المحيطــة ـبـه ـفـي منطـقـة ) ...(والمســمي حالـيـا ... للـمـدعي ـمـا هــو فـنـدق 
 -:ة علي النحو التاليوالموضحة الحدود والمعالم بصدر الالئح.... كذلك ) حاليا... (

 )قدم مربع(المساحة  رقم سند الملكية  المنطقة  رقم القسيمة  

- - - ٨٩١٧٥ 

- - - ٦٣٤٤٤٩ 

- - - ٨٦٠٠٠ 

- - - ٢٠٠٠٠ 

- - - ٢٠٠٠٠ 

إلــزام المــدعي علــيهم بتســجيل قطــع األراضــي المــذكورة أعــاله لــدي دائــرة األراضــي واألمــالك  -٢
 .اسم المدعي خالية من الرهون بإمارة الشارقة ونقل ملكيتها ب

التصــــريح للمــــدعي بتســــجيل قطــــع األراضــــي المــــذكورة لــــدي دائــــرة .. وعلــــي ســــبيل التنــــاوب  -٣
 .األراضي واألمالك بإمارة الشارقة ونقل ملكيتها باسمه 

صدور الحكم في مواجهة كافة البنوك المدعي عليها لوقف كافة التصرفات القانونيـة والرهـون  -٤
 .قة بالعقارات محل الدعوى تمهيدا إلجراءات نقل الملكية باسم المدعي المستقبلية المتعل

 .إلزام المدعي عليهم جميعا بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  -٥

 واستند يف ذلك إيل العديد من األباطيل واملزاعم املفتقرة للسند والدليل 

 مقررا بأنه 
.. مــا هــو .. ن مــورث المــدعي علــيهم أوال  ابتــاع مــ-/-/-بموجــب عقــد بيــع ابتــدائي مــؤرخ 
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وـكـــذا األراضــــي ..   ســــجل تجــــاري رـقـــم – يحـمـــل رخصــــة رـقـــم و....) (المســــمي حالـيـــا .... فنـــدق 
 أـنــه ابـتــاع – عـلــي حـــد زعـــم المـــدعي –كمـــا تضـــمن هـــذا البـيــع .. المحيطـــة ـبــه ـفــي منطـقــة الشـــرق 
 .منطقة المجاز .. بنايتين كائنتين كورنيش البحيرة 

 املزعوم تضمن وهذا العقد 
 -:أن هذا البيع قد تم االتفاق علي إتمامه لقاء ثمن قدره 

  ...... مبلغ قدره سبعون مليون درهم إماراتي  -
 .... ومبلغ قدره اثنين وعشرون مليون ومائتين وخمسة ألف درهم إماراتي لبناتي  -

 واستطرد املدعي زاعما بأنه 
تســـعة ملـيــون ( درهـــم ٩٢٠٥٠٠٠ ـقــدره مـــن قيمـــة المبـيــع وهـــو مبـلــغ% ١٠ـقــام بســـداد نســـبة 

وزعـم أن صـار االتفـاق علـي سـداد بـاقي الـثمن عنـد التسـجيل النهـائي ) ومائتين وخمسون ألـف درهـم
 .باسمه 

 بشرط أن تكون هذه العقارات خالية من مثة رهن أو التزام وقت التسجيل 

 وأردف قائال 

كمـا ظلـت  ومـن بعـده ورثتـه بأن هذه العقارات ظلت تحت إدارة مورث المـدعي علـيهم أوال

 .حممله بالرهن القائم عليها 

 ثم يعود ليقرر 
ٕبأنه قد تم شطب الرهن وابرام رهونات جديدة علي العقـارات سـالفة الـذكر دون إخطـاره وذلـك 

 . بغرض عرقلة تسجيل العقارات باسم المدعي – علي حد زعم المدعي –

 وبناء علي هذه املهاترات واملزاعم 
 دعــــواه الماثلــــة التــــي جــــاءت فــــي مجملهــــا مفتقــــرة لســــندها الــــواقعي والقــــانوني أقــــام المــــدعي

 .والمستندى بما يجعلها خليقة بالرفض بل وعدم القبول من األساس 
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 هــــــــذا 

 وقبل اخلوص يف الدفوع والدفاع 

 والرد علي هذه الدعوى وأباطيلها 

 جتدر اإلشارة إيل احلقائق اآلتية 

ـة األويل  أن المــدعي علــيهم أوال يتمســكون ويصــممون علــي إنكــار واقعــة البيــع المزعومــة  :احلقيـق
عـلـي لســان المــدعي ويجحــدون الصــورة الضــوئية المقدمــة مــن المــدعي بمــا يهــدر ثمــة حجـيـة 

 .لها في اإلثبات ويجعل الدعوى الماثلة قائمة علي غير سند 

 بوجـود واقعـة البيـع المزعومـة – المخـالف للحقيقـة – أنـه علـي الفـرض الجـدلي :احلقيقة الثانيـة 
فـإن هـذا العقـد ..  المنسوب صدوره لمورث المدعي عليهم أوال -/-/-وبصحة العقد المؤرخ 

قد تضمن علم المدعي يقينا بـأن العقـارات محـل ذلـك العقـد محملـه بـرهن ال يـزال قائمـا حتـى 
 .تاريخه 

قـيـة المــدعي ـفـي نســبة ـفـي أرـبـاح أن العـقـد المزعــوم المشــار إلـيـه ـقـد تضــمن أح :احلقيـقـة الثالـثـة 
ومـع ذلـك لـم يقـم المـدعي %) ١٠أي بنسـبة (الفندق محل التعاقـد بنسـبة مـا سـدده مـن الـثمن 

مـنــذ التعاـقــد المزعـــوم حـتــى تاريخـــه بالحصـــول عـلــي ثمـــة أرـبــاح بمـــا يقطـــع بعـــدم صـــحة هـــذا 
 .التعاقد وعدم نفاذه

 ترجع إلي عام  .. م أوال وبين المدعي  أن العالقة فيما بين مورث المدعي عليه :احلقيقة الرابعة
محــررا ـتـوكيال .. .../ وكــان بينهمــا العدـيـد مــن التعــامالت التجارـيـة والعقارـيـة وكــان المرحــوم 

إال أنــه فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي .. عامــا لصــالح المــدعي للتعامــل بموجبــه 
 .لعشرون عام حدثت خالفات عكرت صفو هذه العالقة التي دامت لما يجاوز ا

 ونتج عن ذلك 
ثـم .. أن قام مورث المدعي عليهم أوال بإلغاء كافة التـوكيالت الصـادرة منـه لصـالح المـدعي 

 ).أمام محاكم مملكة البحرين(ضد المدعي    لسنة ...أقام الدعوى رقم 

 وذلك بغرض
نـه وحسـاب نيابـة ع) حاليا(ندب خبير حسابي لمراجعة كافة المعامالت التي أجراها المدعي 
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 .وذلك تمهيدا إللزامه بأدائها ... ما هو مستحق لمورث المدعي عليهم في ذمة المدعي من أموال 

 وبعد ستة سنوات من تداول تلك الدعوى 
 بغــرض   لســنة .... الــدعوى رقــم .. ضــد مــورث المــدعي علــيهم أوال ) حاليــا(أقــام المــدعي 

 :مبتور السند وهو
 ...........رباح فندق ندب خبير الحتساب نصيبه في أ 

 واستند يف هذه املزاعم علي ذات العقد 

 املنسوب صدوره بهتانا ملورث املدعي عليهم أوال 

 واملقدم صورته سندا لالدعاء املاثل 
 أصـدرت محكمـة البحـرين -/-/-وحيث تداولت هاتين الـدعويين بالجلسـات وبجلسـة .. هذا 

 -:لتاليالدائرة األولي المدنية حكمها ا.. الكبرى 

 : حكمت احملكمة

 )املقامة ضد املدعي احلايل (  لسنة ...  يف الدعوى األصلية رقم -١
 ديـنـار والفاـئـدة ٢,٤٧٠٣٦٩٩٠٠بإلزامــه ـبـأن ـيـؤدي لمــورث المــدعي عـلـيهم حالـيـا مبـلـغ قــدره 

ٕ وحتـى تمـام السـداد والزامـه -/-/-اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في % ٦القانونية بواقع 
 .بالمصاريف ومبلغ خمسون دينار مقابل أتعاب المحاماة 

 )املقامة من املدعي احلايل (   لسنة .... يف الدعوى املقابلة رقم -٢
بالمصـاريف ومبلـغ خمسـون دينـار مقابـل ) المدعي حاليـا(ٕبرفض الدعوى والزام المدعي فيها 

 .أتعاب المحاماة 

 وجتدر اإلشارة 
خيـر تأسـس علـي انعـدام سـند ادعـاءات المـدعي وعـدم تقديمـه إلي أن هذا الحكـم فـي شـقة األ

 .ثمة مستند يفيد صحة ما يزعمه 

 وهذا وهو احلال بالنسبة للدعوى املاثلة 

ومزعـوم ..  مـن المـدعي علـيهم أوال منكـورإذ أنها مقامه بطلب القضاء بصـحة ونفـاذ عقـد 
ولـم يعـن !!!) .. شرون عـام أي منذ ما يقرب من خمسة وع (-/-/-صدوره عن مورثهم منذ تاريخ 
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 .المدعي بتقديم أصل هذا العقد أو ثمة مستند يفيد صحته 

 وهو األمر الذي جيعل هذه الدعوى مدفوعة 
بالعديد من الدفوع الشكلية والموضـوعية المسـتندة لصـحيح الواقـع والمسـتندات والقـانون والتـي 

 -:عهم التالي يتشرف المدعي عليهم أوال بإيضاحها تفصيال وتأصيال في دفا

 الدفـاع 

 بـــــــــــــــداية 

 جتدر اإلشارة إيل أن القاعدة العامة تقرر بأن 
 أنهـا دعـوى موضـوعية تمتـد سـلطة المحكمـة فيهـا إلـي – ماهيتها –دعوى صحة ونفاذ العقد 

وهـــي تســـتلزم أن يـكــون ـمــن شـــأن البـيــع موضـــوع التعاـقــد نـقــل .. بحـــث موضـــوع العـقــد وـمــداه ونـفــاذه 
وهــو ـمـا يقتضــي أن يفصــل القاضــي ـفـي أـمـر صــحة البـيـع ويتحـقـق ـمـن اســتيفائه الشــروط .. ة الملكـيـ

 .الالزمة النعقاده وصحته 
 )٢٦/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٢٤الطعن تمييز رقم (

 ومن ثم 
أن يوجـــد عـقــد صـــحيح ومســـتوفي .. فإنــه ـمــن اـلــالزم قانوـنــا لنظــر دعـــوى صـــحة ونـفــاذ عقــد 

 .القضاء بصحته ونفاذه لشرائطه وأركانه يبتغي 

 وهو أمر منكور متاما يف االدعاء املاثل 
فالمدعي عليهم أوال ينكرون تماما وجود عقد البيع محل التـداعي والمنسـوب صـدوره لمـورثهم 

 وينكـــرون ثمـــة حقـــوق للمـــدعي علـــي األعيـــان محـــل -/-/-منـــذ خمســـة وعشـــرون عـــام أي بتـــاريخ 
 .التداعي 

  إثبات وجود هذا العقد السيما وأن املدعي قد عجز عن
إذ .. وـقــد ـتــم إهـــدار حجيتهـــا مـنــذ الوهـلــة األوـلــي . حـيــث اكتـفــي بتـقــديم صـــورة ضـــوئية مـنــه 

 .ولكن لم يفعل .. جحدها المدعي عليهم وألزموا المدعي بتقديم أصل هذا المستند إن وجد 

 وهو األمر الذي يقطع 
بمـا يعجـز .. الحكـم بصـحته ونفـاذه بانهيار الدعوى الماثلة من أساسها لعدم وجـود عقـد يـراد 
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القاضـي عـن بحـث مـدي صــحة هـذا البيـع المزعـوم ومـدي اســتيفائه لشـرائطه القانونيـة وتـوافر أركاـنـه 
 .وعما إذا كان طرفيه قد أوفي كال منهما بالتزاماته من عدمه 

 هذا 

 وبناء علي عدم وجود هذا العقد املزعوم 

 وإنكار املدعي عليهم لوجوده يف األساس 
فإن الدعوى الماثلة تكون ساقطة وقد انقضي الحق في رفعها جـديرة بعـدم سـماعها النقضـاء 

 .خمسة عشر عاما علي العقد المنكور سند التداعي 

 وعلي الرغم من حتقق مجاع ما تقدم 
بوجود هـذا العقـد سـند التـداعي .. والفرض علي خالف الحقيقة .. فإنه علي الفرض الجدلي 

اثـلـــة تكــــون معيـبـــة بالعدـيـــد مــــن العـيـــوب الجوهرـيـــة الـتـــي تجعلهــــا وبحــــق خليقــــة ـفـــإن اـلـــدعوى الم.. 
 .بالرفض

 ومجاع ما سبق ذكره نوضحه 

 تفصيال وتأصيال فيما هو آت 

 يصمم املدعي عليهم أوال علي جحد الصورة الضوئية من العقد املزعوم تأرخيه : أوال 

ي األصل تكون  واملنسوب صدوره عن مورثهم حبيث إن مل يقدم املدع-/-/-

الدعوى املاثلة منهارة السند وال تقوم هلا قائمة بدونه وتكون جديرة بعدم 

 القبول 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض املصرية أنه 
صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي 

 . أما إذا كان غير موجود فال سبيل لالحتجاج بها األصل إذا كان موجودا فيرجع إليه
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
من المقرر وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة فـي 
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أمـا إذا كـان اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل إذا كان موجود فيرجـع إليـه كـدليل فـي اإلثبـات 
 .األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا انكرها المتهم 

 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن المدعي أقام دعواه الماثلـة بطلـب الحكـم بصـحة ونفـاذ عقـد بيـع زعـم تأريخـه 

م سـندا لـدعواه صـورة ضـوئية مـن هـذا وقـد..  ونسب صـدوره لمـورث المـدعي علـيهم أوال -/-/-في 
 .العقد المشار إليه 

 وحيث نازع املدعي عليهم يف صحة هذه الصورة الضوئية 
ورغـــم ذلـــك حضـــر  .. -/-/-ٕوقـــاموا بجحـــدها واهـــدار ثمـــة حجـيــة لهـــا فـــي اإلثـبــات بجلســـة 

مجحــودة  ولــم يقــدم اصــل هــذا العقــد ال-/-/-المــدعي أمــام عدالــة المحكمــة المــوقرة بالجلســة التالـيـة 
 .صورته 

 -:علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ٤٥وحيث نصت املادة 
عـلــي المـــدعي عـنــد تـقــديم دعـــواه أن يـقــدم صـــورا منـهــا بـقــدر عـــدد المـــدعي عـلــيهم صـــورة لقـلــم  -١

وعلـيــه أن يـقــدم ـمــع الصـــحيفة صـــورا لجمـيــع المـســتندات الكـتــاب تحـفــظ ـفــي مـلــف خـــالص 

 .المؤيدة لدعواه 

 .................عي أن يودع مذكرة بدفاعه ووعلي المد -٢

 وعند املنازعة يف صحة صور املستندات حتدد احملكمة أقرب جلسة لتقديم أصوهلا  -٣

 هذا 
 مثل طرفي التـداعي أمـام عدالـة المحكمـة المـوقرة ونـازع -/-/-وحيث أن الثابت أنه بجلسة 

 مـن المـدعي وعلـي األخـص عقـد المدعي عليهم في صحة الصور الضوئية من المستندات المقدمـة
 .البيع سند الدعوى والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه 

 ...ومع ذلك 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد ..  وـلــم يقـــدم العقـــد المجحـــوده صـــورته -/-/-فقـــد مـثــل المـــدعي بجلســـة 

بمــــا يجعلهــــا جــــديرة بعــــدم القبــــول شــــكال .. تعمــــده مخالفــــة القــــانون وتكــــون دعــــواه معدومــــة الســــند 
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 .وموضوعا

ياثان
ً

سقوط حق املدعي يف إقامة دعواه املاثلـة مبـا جيعلهـا مدفوعـة بعـدم مساعهـا :  

 .علي املدعي عليهم

أوال
ً

 املنكرون للعقد سندها النقضاء مخسة عشر عاما علي ذلك العقد املزعوم :

 -: من القانون املدني علي أن ٤٧٣فقد نصت املادة 

وى ـبـه عـلـي املنـكـر بانقـضـاء ولـكـن ال تـسـمع اـلـدعال ينقضـي الحـق بـمـرور  الزمـان 

 . بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة مخس عشرة سنة

  من ذات القانون علي أن ٤٧٨وكذا نصت املادة 
تبـــدأ المـــدة المقـــررة لعـــدم ســـماع الـــدعوى بمـــرور الزمـــان مـــن اليـــوم الـــذي يصـــبح فيـــه الحـــق 

 شــرط وـمـن وـقـت ثـبـوت االســتحقاق ـفـي مســتحق األداء وـمـن وـقـت تحـقـق الشــرط إذا ـكـان معلـقـا عـلـي
 .دعوى ضمن االستحقاق 

  علي أنه ٤٨٦كما نصت املادة 
عـدم ســماع اـلـدعوى بـالحق بـمـرور الزـمـان يســتتبع عـدم ســماعها بتوابـعـه ولـو ـلـم تكتـمـل الـمـدة 

 .المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع 

 قرر العالمة السنهوري .. ويف خصوص دعوى صحة التعاقد حتديدا 
وتتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشـر سـنة مـن وقـت البيـع شـأنها فـي ............. 

 .ذلك شأن سائر الدعاوى 

 )٤٠٧ ص ٢٠٠٦عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة /  د–الوسيط في شرح القانون المدني (

 وفي ذات المعني 

 )٢٠٠ الشهر العقاري علما وعمال ص -محمود شوقي / د(

 لك ملا كان ذ

 ومع التأكيد علي أن املدعي عليهم أوال ينكرون واقعة البيع 

 التي يزعمها املدعي يف دعواه هذه
 أي منذ ما يقـرب -/-/-وحيث أن هذه الواقعة المزعومة حدثت حسبما قرر المدعي بتاريخ 
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لم يسع خاللها المدعي نحـو إثبـات ثمـة حقـوق لـه علـي األعيـان محـل .. من خمسة وعشرون عاما 
 .تداعي ولم يتخذ ثمة إجراء من شأنه نقل الملكية لنفسه ال

 األمر الذي يؤكد
المنكــرون للعقــد ســند .. صــحة الــدفع بعــدم ســماع الــدعوى الماثلــة علــي المــدعي علــيهم أوال 

 .التداعي جملة وتفصيال 

 ليس هذا فحسب 
-/-/- بوجــود عقـد البـيـع الـمـؤرخ – والـفـرض مخــالف للحقيقـة –بـل أـنـه مـع الـفـرض الجـدلي 

 .فإنه بمطالعته يتأكد أن واقعة البيع ونقل الملكية للمدعي موقوفة علي شرط 

 وهذا الشرط هو 

 زوال الرهن احململ علي األعيان حمل التداعي 
إال أن المـــدعي يـــزعم زورا وبهتانـــا بـــأن ذلـــك .. وبـــرغم عـــدم زوال هـــذا الـــرهن حتـــى تاريخـــه 

  . الرهن قد زال في غضون عام 

 ذلك وخمالفته لألوراق ورغم عدم صحة 
فـإن حـق المـدعي فـي المطالبـة بنقـل الملكيـة إليـه يكـون قـد ولـد فـي .. إال أنه بفرض صحته 

 ) .كما يزعم(  غضون عام 

 وحيث مل يسع هذا املدعي 
أي لمـدة عشـرون عامـا نحـو اتخـاذ إجـراءات نقـل الملكيـة   وحتى العـام الحـالي     منذ عام 

 مــن الـقـانون ٤٧٣تكــون جــديرة بعــدم الســماع عمــال بصــريح ـنـص المــادة إلـيـه ـفـإن دعــواه ـبـذلك اآلن 
 .المدني 
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 وال ينال من ذلك 

ذلك أنه ال ميلـك .. ما يدعيه ويزعمه املدعي بأن حق امللكية ال يسقط بالتقادم 

فهو مل يكتسب يف األصل حق امللكية علي األعيان حمـل التـداعي .. أصال حق امللكية 

 .هذا ال يسقط بالتقادم حىت يدعي أن حقه 

 فاملقصود بعدم سقوط احلق يف امللكية 
ثــم يعتــدي علــي .. بــأن يكــون الشــخص مالكــا فعــال لشــيء معــين ولكنــه يهملــه وال يســتخدمه 

 مالك في حيازة الشيء المملوك له حقه معتدي ويستمر هذا االعتداء فترة من الزمن ينازع فيها ال

 فاملنازعة تكون يف احليازة 
أمــا الملكيــة فهــي ثابتــة قبــل التعــدي فــال نــزاع فيهــا وال .. صــحتها ألي مــن الطــرفين ومــدي 

 .سقوط هلا باإلهمال وعدم االستعمال 

 أما عن الدعوى املاثلة 

 عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي حـتـى ـيـدعي عــدم مل تثـبـت ـلـه ـمثـة ملكـيـةـفـإن المــدعي 
والفـــرض علـــي خـــالف  (-/-/- وأنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بوجـــود عقـــد البيـــع المـــؤرخ.. ســـقوطها 

فهـو ال ..  علـي األعيـان موضـوعه فإن هذا العقد ال مينح املـدعي مثـة حـق ملكيـة) الواقـع

 .. وعدا بالبيع أو مشروع بيع مل يتم تنفيذه منذ مخسة وعشرون عامـايعـدو أن يكـون 
حة هـذا فال يمكن القول بأنه يرتب لصالح المدعي ثمة حقوق ملكية وذلك علي الفرض الجـدلي بصـ

 .العقد 

 السيما 

  من القانون املدني قد عرفت حق امللكية بأنه ١١٣٣وأن املادة 
 .حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغالال -١

ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها  -٢
 .رفات الجائزة شرعا بجميع التص
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 وهنا 

 !!.هل تنطبق األوصاف املشار إليها يف املادة السابقة علي املدعي .. يثور تساؤال هاما 

 من املؤكد أن اإلجابة بالنفي 
فهــو ال يمـلـك ســلطة الماـلـك عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي وال يحــق ـلـه التصــرف فيهــا تصــرفا 

 المزعوم الذي يتمسك به المدعي نفسـه وينكـره المـدعي وذلك كله من خالل العقد.. مطلقا أو عينيا 
 .عليهم أوال 

 ومن ثم 
.. يتضح أن مزاعم المدعي وقوله بأن دعواه ال تسقط بالتقادم تبعا لعدم سـقوط حـق الملكيـة 

 .هو محض هراء ال ينطبق البتة علي الدعوى الماثلة والجديرة بعدم السماع 

 السيما 

  املدني تنص علي أن  من القانون١٣٢٠وأن املادة 
ال تســمع دعــوى المـلـك المطـلـق وال دعــوى اإلرث وال دعــوى الوقــوف اـلـذري عـلـي واضــع الـيـد 
علي العقار إذا انقضـت علـي وضـع يـده ويـد مـن انتقـل منـه العقـار إليـه بشـراء أو هبـة أو وصـية أو 

 .إرث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى 

 ملا كان ذلك 
 مع تمسك المدعي علـيهم بإنكـاره –لجدلي بوجود عقد البيع سند هذه الدعوى وعلي الفرض ا

 فإن مورث المدعي عليهم ومن بعده المدعي عليهم أنفسـهم هـم الحـائزون لألعيـان محـل التـداعي –
 .أي لما يقرب من الخمسة وعشرون عاما..  حتى اآلن -/-/-منذ تاريخ العقد المزعوم 

 األمر الذي يؤكد
الدعاء في مواجهتهم بالملكية فهم علـي فـرض عـدم ملكيـتهم لهـذه األعيـان فـإنهم عدم جواز ا

 .يكونوا قد اكتسبوا ملكيتها بالتقادم المكسب الطويل 

 ومن ثم 
ومن جملة ما تقدم يتضح وبجالء صحة الدفع بسـقوط حـق المـدعي فـي إقامـة دعـواه الماثلـة 

 . دون رفعها بما يجعلها جديرة بعدم السماع لمرور خمسة عشر عاما
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فـإن الـدعوى .. مع التمسك بإنكاره  .. -/-/-علي فرض وجود عقد البيع املؤرخ : ثالثا 

 املاثلة تكون مدفوعة بعدم القبول لرفعها قبل األوان 

 علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ٩١/١فقد نصت املادة 
 . تكون عليها الدعوى الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة

  من ذات القانون علي أن ٩٣كما نصت املادة 
تحكــم المحكمــة فــي اـلــدفوع علــي اســتقالل ـمــا لــم تــأمر بضــمها إـلــي الموضــوع وعندئــذ تـبــين 

 .المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع 

 ملا كان ذلك
 هــا عـقـد البـيـع المــؤرخ وكــان الثاـبـت مــن خــالل اســتقراء أوراق الـنـزاع الماـثـل وعـلـي األخــص من

فإنـه  علـي فـرض .. مـع التمسـك بإنكـاره ..  المزعوم صدوره عن مورث المـدعي علـيهم أوال -/-/-
تكـون غيـر مقبولـة لرفعهـا قبـل األوان .. فإن الدعوى المقامة بطلب الحكم بصـحته ونفـاذه .. وجوده 
 -:لسببين

 لعـدم زوال الـرهن -/-/-عدم قبول دعـوى صـحة ونفـاذ العقـد املـؤرخ : السبب األول 

 احململ علي العقار حىت اآلن 
باستقراء مواد وبنود العقد المشار إليه يتضح أنه معلق علـي شـرط وهـو زوال الـرهن المحمـل 

 .علي األعيان محل التعاقد لصالح بنك عمان المحدود 

 ومن ثم 
 .فال يكون هذا العقد صحيحا ونافذا إال من تاريخ انتهاء هذا الرهن نهائيا 

 وحيث أن الرهن احململ علي األعيان حمل التداعي مل ينته بعد
 األمـر الـذي يؤكـد -/-/-بل أنه ال يزال مستمرا وقائما حتى تاريخه وال ينتهي إال فـي تـاريخ 

 .بأن الدعوى الماثلة أقيمت قبل أوانها بثماني أعوام وهو ما يقطع بعدم قبولها 

 وال ينال من ذلك 
 وبهتانا من أن الـرهن المحمـل علـي األعيـان محـل التـداعي قـد انتهـي ما يزعمه المدعي زورا

تـم فـك الـرهن ثـم   ثـم فـي عـام    وأنـه قـد تـم ترتيـب رهـن أخـر فـي غضـون عـام   في غضون عام 
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 .تم زيادة مبلغ الرهن   في غضون عام

 فإن مجاع ما تقدم ال يواكب احلقيقة والواقع 
إذ أن اـلـــرهن .. ـهـــا ـفـــي الواـقـــع أو المســــتندات وـمـــا هــــو إال محــــض أقاوـيـــل مرســــلة ال ســــند ل

 .المحمل علي العقارات محل التداعي ال يزال قائما حتى تاريخه 

 مل يطرأ عليه مثة تغريات 
 .سوي أنه ينتقل من بنك إلي أخر ليس أكثر من ذلك ولكنه ال يزال موجود مرتبا كافة أثاره

 والدليل علي عدم مصداقية املدعي فيما يقرره 
.. كمـا يـزعم بهتانـا المـدعي   ذا كان الـرهن قـد انتهـي وتـم شـطبه فـي غضـون عـام أنه إ

 !!!!!!!!!.فلماذا لم يسع نحو إتمام البيع وتسجيله ونقل الملكية إليه 

 لعل ذلك 
ليؤكد لعدالة الهيئة الموقرة أن جماع مزاعم وأباطيل المـدعي محـض افتـراء وتأويـل مرسـل ال 

 .رة باإلطراح سند لها وال دليل عليها جدي

 وحيث تأكد استمرار الرهن حىت تارخيه 
األمر الذي يقطع بأن الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى الراهنـة لرفعهـا قبـل األوان قـد واكـب صـحيح 

 .الواقع والقانون 

مـع (عـدم قبـول دعـوى صـحة التعاقـد ونفـاذه لرفعهـا قبـل األوان : السبب الثاني 

 وذلك لعدم وفاء املدعي للثمن  ) اسالتمسك بإنكار وجود هذا العقد يف األس

 حيث أن حمكمة النقض املصرية قد استقرت علي أن 
دعــوى صــحة ونـفـاذ عـقـد البـيـع هــي دعــوى موضــوعية تنصــب ـفـي حقيـقـة التعاـقـد فتتناوـلـه ـفـي 
نفاذه ومداه وصحته وعقد البيع بوصفه من العقود التبادلية يرتـب بـين عاقديـه التزامـات متقابلـة منهـا 

ٕائع بنقــل ملكـيـة المبـيـع إـلـي المشــتري واـلـزام األخـيـر ـبـدفع اـلـثمن فــإذا ـلـم يـقـم بالوفــاء ـبـه جــاز إـلـزام الـبـ
للبائع أن يدفع الدعوى بعدم تنفيذ المشتري اللتزامـه المـذكور فـإن اسـتبان عـدم الوفـاء بـالثمن كلـه أو 

 .بعضه كانت الدعوى غير مقبولة 
 )ق٥٠ لسنة ١١٧٧ الطعن ٦/٥/١٩٨٤جلسة (
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 )٧٤٣ ص ١٨ مجموعة األحكام سنة ٣٠/٣/١٩٦٣جلسة (
 وفي ذات المعني 

 قضت حمكمة النقض بأنه
من أسباب عدم نفاذ عقد البيع الدفع بعـدم تنفيـذ العقـد فـإذا لـم يقـم المشـتري بالتزامـه مـن دفـع 

 .الثمن ورفع علي البائع دعوى بصحة التعاقد كانت دعواه غير مقبولة 
 )٤٤٢ ص ٨٢ رقم ٢م  مجموعة األحكا٢٢/٣/١٩٥١نقض مدني (

 )٤٥١ ص ٤٧ رقم ٨ مجموعة األحكام ٢٥/٤/١٩٥٧(

 ملا كان ذلك 
فإنـه علـي .. ٕومع التمسك من المدعي عليهم أوال بإنكـار العقـد محـل التـداعي وانكـار وجـوده 

فــرض وجــوده تكــون الــدعوى الراهنــة بطلــب صــحته ونفــاذه غيــر مقبولــة لعــدم وفــاء المــدعي بكامــل 
 . مرفوعة قبل أوانها ومن ثم تكون.. الثمن 

الدفع بعدم قبـول الـدعوى لرفعهـا مـن غـري ذي صـفة وعلـي غـري ذي صـفه : رابعا 

 من مـورث املـدعي علـيهم أوال بصـفته ولـيس - بفرض صحته –لصدور البيع 

بشخصه ولصاحل املدعي بصفته وليس بشخصه ومع ذلك رفعـت الـدعوى املاثلـة 

 . من شخص املدعي ضد أشخاص املدعي عليهم أوال

 علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ٩١حيث نصت املادة 
 .الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حاله تكون عليها الدعوى  -١

ٕواذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة المدعي عليه قـائم علـي أسـاس  -٢
 .لي طلب المدعي سليم أجلت الدعوى إلعالن ذي الصفة بناء ع

ٕواذا كاـنـــت الــــدعوى مرفوعــــة علــــي جهــــة حكومـيـــة أو شــــخص اعتبــــاري عــــام انســــحب أثــــر  -٣
 .التصحيح إلي يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن عقد البيع وعقد الوكالة المزعومين واللذين يسـتند إليهمـا المـدعي فـي ادعائـه 

ـا –اـثـل الم ـار وجودهـم ـيهم جبـحـدها وإنـك  ـفـإن هــذين العـقـدين – رـغـم متـسـك اـملـدعي عـل
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 ..... صادرين من مورث المدعي عليهم أوال بصفته الممثل القانوني لشركة 

 لصاحل 
 . وشركاه ......

 وهو ما يعني صدورهما
فإنـه إذا مـا نشــأ .. ومـن ثـم .. مـن شـخص اعتبـاري خـاص لصـالح شـخص اعتبـاري خـاص 

فيجـب أن يقـوم بـين هـذين الشخصـين االعتبـاريين بصـفتهما ولـيس بـين .. شأن هذين العقـدين نزاع ب
 .محرري العقدين بشخصهما 

 وبرغم ذلك 
ضـد المـدعي .. فقد أقـام المـدعي دعـواه الماثلـة بشخصـه ولـيس بصـفته ومنفـردا دون شـركاه 

 عليهم أوال بأشخاصهم ودون اختصام الشركة التي كان يمثلها مورثهم 

مع التمسك بإنكار وجود العقد حمل التداعي فإنه علي فرض وجوده فإنـه ال : امسا خ

يعدو أن يكون وعد بالبيع مع دفع املشرتي عربون ومل يلتـزم املـدعي بتكملـة 

 الثمن مبا جيعل العقد ملغيا ويكون املدعي قد فقد العربون املدفوع 

  من التقنني املدني علي أن ٢٥٨فقد نصت املادة 
 .رة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني العب -١
واألصــل فــي الكــالم الحقيقــة فــال يجــوز حمــل اللفــظ علــي المجــاز إال إذا تعــذر حملــه علــي  -٢

 .معناه الحقيقي 

  من ذات القانون علي أن ٢٦٥كما نصت املادة 
عـرف عـلـي إذا كانـت عبـارة العـقـد واضـحة فـال يجــوز االنحـراف عنـهـا عـن طريـق تفســيرها للت -١

 .إرادة المتعاقدين 
أمــا إذا كــان هنــاك محــل لتفســير العقــد فيجــب البحــث عــن النيــة المشــتركة للمتعاقــدين دون  -٢

الوقوف عند المعني الحرفي لأللفاظ مع االستهداء في ذلـك بطبيعـة التعامـل وبمـا ينبغـي أن 
 .يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعامالت 
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  علي أن٢٦٦وصراحة نصت املادة 
 .يفسر الشك في مصلحة المدين  

 ومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا اخلصوص أنه 
ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكـمـة الموضــوع الســلطة التامــة ـفـي تفســير صــيغ 

المشــتركة العقـود وســائر المحـررات واستخالصــها مـا ـتـراه أوفـي بمقصــود المتعاقـدين واســتظهار النيـة 
لهـمــا طالـمــا اســـتندت ـفــي قضـــائها إـلــي أســـباب ســـائغة مســـتمدة مـمــا ـلــه أصـــل ثاـبــت ـفــي األوراق وال 

 .خروج فيه عن المعني الظاهر لعبارات العقد 
 )١٩/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٢٨٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
اب ســائغة لهــا تفســير العـقـد هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع مـتـي أقامــت تفســيرها عـلـي أســب

 .أصل ثابت بالعقد 
 )٢٤/٣/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٤ تجاري ، ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
إـنــه إذا كـــان هـنــاك محـــل لتفســـير العقـــد المـبــرم بـــين الطـــرفين فإنـــه يتعـــين البحـــث عـــن النيـــة 

ســـتهداء فـــي ذلـــك بطبيعـــة المشـــتركة للمتعاقـــدين دون الوقـــوف عنـــد المعنـــي الحرفـــي لأللفـــاظ مـــع اال
 التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بفـرض .. وبتطبيق جملة المفاهيم واألصول القانونية سالفة الذكر علـي العقـد محـل التـداعي 

يتأكــد مــن عبــارات العقــد وظروفــه ومالبســاته والنســبة المدفوعــة مــن الــثمن وطــوال .. ة وجــوده صــح
 .الفترة ما بين تحريره حتى اآلن والتي قاربت علي الخمسة وعشرون عام 
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 يتأكد أنه ليس بيعا وإمنا جمرد وعد بالبيع

 مع إلزام املشرتي بدفع عربون 

 والدالئل علي ذلك كاآلتي 

اـلـذي ـكـان .. أن جمـيـع األعـيـان محــل التعاـقـد محمـلـة ـبـالرهن لصــالح أحــد البـنـوك  : ولاـلـدليل األ
 .علي وشك الحصول علي حكم ببيعها بالمزاد العلني القتضاء حقوقه من ثمنها 

 وهو ما يؤكد أن االتفاق
لـذلك صـار .. ٕبين طرفي التعاقد أنه في حالة فك الرهن وانهائه سـيتم البيـع لصـالح المـدعي 

كعربـون مـع %) ١٠(مبلـغ ضـئيل جـدا مـن الـثمن ) المـدعي(ق علي أن يسدد المشـتري االتفا
وهــو مــا .. اشــتراط عــدم إتمــام التعاقــد إال بعــد إنهــاء الــرهن وتســجيل العقــد لصــالح المــدعي 

يؤكد أن نية المتعاقدين لم تتجه نحو إنشاء عقد بيع منجز بل مجرد وعد بالبيع في حالة 

 .فك الرهن 

يتأكـد .. من خالل النسبة الزهيدة جدا من الـثمن المدفوعـة مـن المـدعي كعربـون :  الدليل الثاني
أن الغرض مـن العقـد هـو مجـرد وعـد بـالبيع بحيـث إذا لـم يـتم فـك الـرهن وقـام البنـك المـرتهن 

 .بالتنفيذ علي العقارات وبيعها بالمزاد العلني ال تكون الخسارة ألي من طرفي التعاقد كبيرة 

من خالل االتفاق علي بقاء األعيان محل التعاقد تحت يـد البـائع ويقـوم بإدارتهـا :  الدليل الثالث
يتأكد أن نية المتعاقدين لم تتجه نجو إنجاز البيع بل إلـي مجـرد .. واالستحصال علي ريعها 

 .وعد بالبيع 

تيـب بعـدم التنـازل عـن المبيـع أو تر) المـدعي(من خالل االشـتراط علـي المشـتري  : الدليل الرابع
يتأـكـد أن نـيـة المتعاـقـدين ـلـم تتجــه نحــو نـقـل ملكـيـة أو عـقـد بـيـع منجــز ـبـل .. أي حـقـوق علـيـه 

 .إلي مجرد وعد بالبيع 

 مـن خـالل طـول الفتـرة بـين تـاريخ تحريـر العقـد محـل التـداعي وحتـى اآلن دون :الدليل اخلامس 
المبيعــــه ونـقـــل بثمــــة إجــــراء ـقـــانوني حـيـــال المطالـبـــة باألعـيـــان ) المــــدعي(أن يـقـــوم المشــــتري 

يتأكد أن إرادته قد اتجهت نحو عـدم إتمـام البيـع وبالتـالي تنازلـه عـن العربـون .. ملكيتها إليه 
بدليل أنه طيلة خمسة وعشرون عام لم يطالـب بنقـل الملكيـة إليـه وهـو مـا يسـتتبع .. المدفوع 
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 .سداده لباقي الثمن ولم يطالب باسترداد المبلغ المدفوع 

 وهذا إقرار ضمني 
 .بأن هذا المبلغ مجرد عربون وفي حالة رجوعه في البيع ال يحق له استرداده  

 ثبـوت مديونيـة المـدعي لصـالح مـورث المـدعي علـيهم أوال بمبـالغ باهظـة جـدا  :الدليل السـادس
وذلـك (لـذلك آثـر الرجـوع فـي البيـع .. جدا وهو ما يقطـع بأنـه ال طاقـة لـه بسـداد بـاقي الـثمن 

وهـذه المديونيـة ثابـتـة ) .. ة العقـد ووجـوده وهــو األمـر الـذي ننـكـرهعلـي الفـرض الجـدلي بصــح
 . مدني كلي البحرين  لسنة   من خالل الحكم الصادر في الدعوى رقم 

 ملا كان ذلك 

  من القانون املدني قد نصت علي أن ١٤٦وكانت املادة 
 المستقبل ال االتفاق الذي يتعهد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في -١

 .ينعقد إ إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها 
ٕ واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في  -٢

 .االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد 

 أحكام التمييز علي أن ويف شأن الوعد بالتعاقد استقرت 
الوعد بالتعاقد هو عقـد ملـزم لطـرف واحـد وقـد يلتـزم بـه كـل مـن المتعاقـدين بـإبرام عقـد معـين 
خالل مدة معينة فالوعد بالبيع والشراء ال يترتب بذاته أثار البيـع ألن إرادة طرفيـه لـم تتجـه إلـي ذلـك 

نهـائي دون إبـداء هـذه الرغبـة يترتـب ولهذا السبب فإن مضـي المـدة إلظهـار الرغبـة فـي تمـام العقـد ال
 .عليها سقوط الوعد 
 )٢١/٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣١٣الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 من قانون المعامالت المدنية مما مفاده أن الوعد بالتعاقد هو عقد ١٤٦النص في المادة 

فالوعد .. الل مدة معينة ملزم لجانب واحد وقد يلتزم به كل من المتعاقدين بإبرام عقد معين خ
بالبيع والشراء ال يرتب بذاته أثار البيع ألن إرادة طرفيه لم تتجه إلي ذلك ولهذا السبب فإن مضي 

 .المدة إلظهار الرغبة في إتمام العقد النهائي دون إبداء هذه الرغبة يترتب عليه سقوط الوعد 
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 )٢١/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٦٤الطعن رقم (

  ذلك ملا كان
وظروفــه ) مــع فــرض وجــوده وصــحته (-/-/-وحيــث أن الثابــت مــن عبــارات العقــد المــؤرخ 

إذ أن ظــاهر نـيـة المتعاـقـدين اتجهــت إـلـي أـنـه ـفـي حاـلـة انتهــاء .. ومالبســاته أـنـه محــض وعــد ـبـالبيع 
 ).المدعي(فإنه سيتم بيعها للطرف الثاني في العقد .. الرهن المحمل علي األعيان المبيعة 

  مع مزاعم املدعي مع التمسك بإنكارها ومتاشيا
وظلـت األعيـان محـل التعاقـد خاليـة مـن ثمـة   فقد زعم المدعي أن الرهن قد انتهـي فـي عـام 

 .   رهون حتى عام 

 فعلي فرض صحة هذه املزاعم 
ٕبالمطالبـة واظهـار رغبتـه فـي إتمـام العقـد     حتـى    فإن عدم قيام المدعي طوال الفترة من 

ـتــب علـيــه وبحـــق ســـقوط الوعـــد ـبــالبيع وذـلــك ـبــإقرار واعـتــراف المـــدعي ـفــي هـــذه اـلــدعوى النهـــائي يتر
  .-/-/-ومذكراته وعلي األخص المذكرة المقدمة منه بجلسة 

 أما عن املبلغ الوارد بالعقد املزعوم 
فـإن .. ٕومع التمسك أيضا بإنكار ذلك العقد برمتـه وانكـار وجـوده إال أنـه علـي فـرض وجـوده 

 د في البند الخامس منه ال يعد وأن يكون المبلغ الوار

 جمرد عربون 
أمـا إذا عـدل .. بحيث إذا عدل المشتري عن البيع فقد العربـون وسـقط حقـه فـي المطالبـة بـه 

 ) . مدني١٤٨المادة (البائع عن إتمام البيع رد قيمة العربون ومثلها 

 ملا كان ذلك 
ـمـن أن ) سـب وصـف الـمـدعي ذاتـهح(وتماشـيا أيضـا ـمـع مـزاعم المـدعي ـفـإن ظـروف الحــال 

وظلـت خاليـة مـن ثمـة رهـون حتـى   الرهن المحمل علي األعيان المتعاقد عليها قـد زال بحلـول عـام 
 وعدم إبدائه رغبته طوال هذه الفترة في إتمام العقد النهائي يؤكد وبحق    عام 

 

 



                                                       

 

 

 

 ٩٩

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 اعرتافه صراحة بأن ذلك املبلغ املزعوم كان جمرد عربون 

 ه الواضح عن إمتام التعاقد وقد فقده بعدول

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام حمكمة التمييز علي أن 
ٕإن المرجــع فــي بـيـان دالـلـة العرـبـون هــو بمــا تســتقر علـيـه نـيـة المتعاقــدين ، واعطــاء العرـبـون 
حكمه القانوني ، ولمحكمة الموضـوع أن تسـتظهر هـذه النيـة مـن ظـروف الـدعوى ووقائعهـا لتبـين مـا 

 .لغ المدفوع هو عربون في عقد بات أم أنه جزاء للعدول إذا كان المب
 )١٠/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٠٦ لسنة ١٣٠الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 

 )٤/٧/١٩٩٣ طعون جلسة ١٩٩٣ لسنة ١٠٣الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
 وحيث أن كافة واقعات وظروف ومالبسات التعاقد المشـار إليـه والـواردة علـي لسـان المـدعي

تؤكد وبحق أن العقد محل التداعي لم يكن سوى وعـد بـالبيع ) مع تمسك المجني عليهم بإنكاره(ذاته 
 .والمبلغ المزعوم دفعه ما هو إال عربون 

 وحيث ثبت مبا ال يدع جماال للشك 
 .عدول المدعي عن إتمام التعاقد األمر الذي يسقط الوعد ويفقده العربون 

 وبالتايل 
 .لة برمتها قائمة علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون تكون الدعوى الماث

يف     لسنة ...انعدام مثة حجية لعقد الوكالة وحمضر التصديق املرفق به رقم : سادسا 

 مواجهة املدعي عليهم 

 وذلك لألسباب اآلتية 

هذه الوكالة علي فرض صحتها فإنها قد ألغيـت قانونـا بوفـاة املوكـل : السبب األول 

 )رث املدعي عليهم أوالمو(

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٥٤فقد نصت املادة 
 :تنتهي الوكالة 
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 .   بانتهاء العمل الموكل به -أ
 .  بانتهاء األجل المحدد لها -ب
  بوـفـاة الموكــل أو بخروجــه عــن األهلـيـة وأن تعـلـق بالوكاـلـة حــق الغـيـر إال ـفـي الوكاـلـة ببـيـع -ج

 .اهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول األجل الرهن إذا كان الر
   بوفاة الوكيل أو بخروجه عن األهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن –د 

 ملا كان ذلك 
ومن صراحة النص المشار إليه يتضح أن المشـرع قـد قـرر بانتهـاء الوكالـة ولـو تعلقـت بحـق 

ض الجدلي بصحة الوكالة المنسـوبة لمـورث المـدعي علـيهم أوال وعلي الفر.. بوفاة الموكل .. الغير 
 ) .مورث المدعي عليهم أوال(فإنها تكون قد انتهت وانتفت أثارها بوفاة الموكل .. 

 ومن ثم 
فال يجوز االعتداد بها في إثبات ثمـة التـزام علـي المـدعي علـيهم السـيما وأنهـا انتهـت وباتـت 

 .هي والعدم سواء 

   تناقض وتعارض عقد الوكالة املشار إليه سلفا مـع عقـد البيـع املـؤرخ : السبب الثاني 

 . مبا يسقط كال منها األخر -/-/-
يتضـح أنـه قـد تضـمن فـي ) علـي فـرض وجـوده (-/-/-باستقراء عقد البيع المزعوم والمـؤرخ 

 -:بنده األخير أنه 
يـة حقـوق عليـه قبـل التنازل عن المبيـع ألخـر أو ترتيـب أ) المدعي(ال يجوز للطرف الثاني 

 .تمام الوفاء وكامل الثمن 

 وبرغم وضوح هذا البند

 وبرغم أن عقد الوكالة استهل بعبارة أن هذه الوكالة 

 -/-/-اذا لعقد البيع املؤرخ حررت نف

 إال أنها خالفته اختالف جوهريا 

 إذ أورت زعما بأن 
مه أو إلـي اسـم أي شـخص وللوكيل المذكور حق تحويل ملكية العقارات سالفة الذكر إلي اسـ
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 .أو جهة أخري وله حق التوقيع علي كافة ما يلزم لذلك من مستندات وأوراق وعقود وخالفه 

 فيكف يكون ذلك 
تـم تتنـاقض وتضـارب .. وكيف تكون الوكالة محرره تنفيـذا لعقـد البيـع المزعـوم سـالف الـذكر 

 .معه بهذه الصورة التي تجعل كالهما ساقطا بفعل األخر 

 ذا فحسب ليس ه
بــل أن عقــد الوكالــة المزعــوم المشــار إليــه قــد تضــارب وتنــاقض مــع العقــد فــي اســم الطــرف 

 ). الوكيل–المشتري (الثاني 

 ففي عقد البيع املزعوم 
حــال كــون ... هــو فــي حــين ورد بالتوكيــل أن الوكيــل ) .. المشــتري(ورد أن الطــرف الثــاني 

 .م سالفضال عن باقي مفردات ا.. ... المدعي يسمي 

 وهو األمر الذي يقطع 
وفـي أحسـن األحـوال يكـون عقـد البيـع متنـاقض ) البيـع والوكالـة(بعدم صحة كال من العقدين 

مـــع عـقــد الوكاـلــة ومتضـــارب معـــه بمـــا يؤكـــد أن للواقعـــة صـــورة أخـــرى مغـــايرة للصـــورة الـتــي يحـــاول 
 .المدعي وصفها باألوراق 

 الوكالة وعدم صحته وذلـك بعـدم أقر املدعي صراحة بعدم نفاذ عقد: السبب الثالث 

استعماله مباشرة يف نقل امللكية وإهماله ذلك متاما طوال ما يقرب من مخسة 

 عشرون عام 

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 
ويكـــون اإلقـــرار قضـــائيا إذا اعتـــرف .. اإلقـــرار هـــو إخبـــار اإلنســـان عـــن حـــق عليـــه لألخـــر 

القضــاء بواقعــة قانونـيـة مــدعي بهــا علـيـه وذـلـك أثـنـاء الســير ـفـي اـلـدعوى المتعلـقـة بهــذه الخصــم أمــام 
 .الواقعة 

ويكون اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصـدد نـزاع أثيـر فـي دعـوى 
 .أخري
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  علي أن ٥٢كما قضت املادة 
را غـيـر محجــور علـيـه يشــترط فــي صــحة اإلقــرار القضــائي أن يكــون المـقـر عــاقال بالغــا مخـتـا

 .فيما أقر به 

  علي أن ٥٣كما نصت املادة 
 .اإلقرار القضائي حجة علي المقر وال يقبل منه الرجوع فيه  

 ملا كان ذلك
وكان الثابت أن مجرد إقامة المدعي لدعواه لماثلة يعتبر إقرارا صريحا منه بعـدم صـحة عقـد 

 .الوكالة المزعوم والمشار إليه سلفا وعدم نفاذه 

 حيث أنه لو كان هذا العقد صحيحا ونافذا 

 ما كان املدعي قد جلأ إلقامة الدعوى املاثلة 

 بل كان قد توجه مباشرة حنو اجلهات املعنية بنقل امللكية 

 واستخدم هذه الوكالة يف نقلها 

  بوفاة املوكل   وال يستطيع املدعي التعلل بانتهاء الوكالة منذ عام 

 خ مل يقم املدعي باستخدام هذه الوكالة وأهملها متاماإذ أنه قبل هذا التاري
وأن الـمـدعي ـقـد أـقـر أن اـلـرهن اـلـذي ـكـان محـمـال عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي ـقـد .. السـيما 

 فـــإن المـــدعي لـــم يـقـــم – وـمـــع الفـــرض الجـــدلي بصـــحة هـــذا اـلـــزعم -   انتهـــت فـــي غضـــون عـــام 
التـي ـيـزعم     حتـى عـام    ي الفتـرة مـن باسـتعمال الوكالـة فـي نقـل ملكيـة األعيـان محـل التـداعي فـ
 .أنه خاللها لم تكن ثمة رهون علي األعيان محل التداعي 

بطالن عقد الوكالة املشار إليه لتحريره حال قيام الرهن علـي األعيـان : السبب الرابع 

 حمل التداعي إضرار بالدائن املرتهن 

  من القانون املدني علي أن ١٤١٢حيث نصت املادة 
 .هن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك علي حقوق المرتهنللرا 
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 ومبفهوم املخالفة هلذه املادة 
 .فإن أي تصرف بعقده الراهن إضرارا بالدائن المرتهن يكون باطل  

 ملا كان ذلك 

  من القانون املدني قد عرفت العقد الصحيح بأنه ٢٠٩وكانت املادة 
هــو العقــد المشــروع بأصــله ووصــفه ـبـأن يكــون صــادرا مــن ذي صــفه مضــافا العـقـد الصــحيح 

إلــي عمــل قابــل لحكمــة ولــه غــرض قــائم وصــحيح ومشــروع وأوصــافه صــحيحة ولــم يقتــرن بــه شــرط 
 .مفسد له 

  العقد الباطل بأن قالت ٢١٠كما عرفت املادة 
رض مـنــه أو الغـــ، العـقــد الباطـــل مـــا ـلــيس مشـــروعا بأصـــله ووصـــفه ـبــأن اخـتــل ركـنــه أو محـلــه أ -١

 .الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة 
 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه  -٢

ولكــن لكــل ذي وال تســمع دعــوى الــبطالن بعــد مضــي خمســة عشــرة ســنة مــن وقــت إبــرام العقــد  -٣
 . في أي وقت مصلحة أن يدفع ببطالن العقد

 ومن ثم 
بطـالن العقـد بطالنـا متعلقـا بالنظـام . أثـره . فإن مخالفة العقد للقانون وللنظام العـام واآلداب 

 .العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك به أي من الخصوم 
 )٢٧/٢/٢٠٠٥ حقوق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٢١٦الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة التمييز بأن 
لمقرر أن بطالن العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسـبب مخالفتـه ألحكـام من ا

 .القانون المنظمة إلنشائه فيجعله غير صالح ألن ينتج آثاره القانونية المقصودة 
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بفـرض (وره مـن مـورث المـدعي علـيهم وكان الثابت أن عقـد الوكالـة المزعـوم والمنسـوب صـد

 .فإنه قد تحرر حال قيام رهن علي العقارات محل التداعي ) صحته
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 ومع ذلك فقد تضمن 
ٕمـــنح الوكـيــل حـــق التصـــرف ـبــالبيع واـبــرام كاـفــة التصـــرفات القانونـيــة األخـــرى لألعـيــان محـــل 

 اسـم أي شـخص أو التداعي ومنحه الحق في تحويل ملكية العقارات سالفة الـذكر إلـي اسـمه أو إلـي
 .جهة أخرى وله حق التوقيع علي كافة ما يلزم لذلك من مستندات وأوراق وعقود وخالفه 

 ومن ثم 
فـــإن عقـــد الوكالـــة علـــي حالتـــه هـــذه يضـــر شـــديد الضـــرر بالـــدائن المـــرتهن للعقـــارات محـــل 

 .التداعي بما يقطع بمخالفته لصحيح القانون 

 ات الذي وأن كان قد أعطي احلق ملالك العقار

 يف التصرف فيها 
إال أن ذلـك مشــروط بـعـدم اإلضـرار باـلـدائن الـمـرتهن وحيـث ـلـم ـيـراع هـذا الشــرط حــال تحرـيـر 

 .الوكالة المشار إليها األمر الذي يبطلها ويجعلها هي والعدم سواء 

 وحيث كان ما تقدم 
وبة فـــإن الثابـــت مـــن جمـــاع األســـباب األنـــف اإلشـــارة إليهـــا تكـــون الوكالـــة المزعومـــة والمنســـ

 .لمورث المدعي عليهم أوال غير صحيحة وغير نافذة في حقهم 

 السيما 
 . السبب الرئيسي لوجود عقد الوكالة المزعوم -/-/-مع إنكارهم لها ولعقد البيع المؤرخ 

 ومن ثم 
 .تكون الدعوى الماثلة برمتها معدومة السند والدليل جديرة بالرفض 
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 وهـو – وصـحته -/-/- بوجود عقـد البيـع املـؤرخ ومع استمرار الفرض اجلديل: سابعا 

 فإن ملكية مورث املدعي عليهم أوال وورثتـه –فرض منكور من املدعي عليهم 

من بعده تثبت لألعيان حمل التـداعي بقعـود املـدعي عـن الوفـاء بالتزاماتـه 

 وباستعماهلم حق االمتياز املنصوص عليه يف العقد والقانون صراحة 

 بداية 

  التمييز قد تواترت أحكامها علي أن فإن حمكمة
عـقـد البـيـع مــن العـقـود المتبادـلـة والـبـائع ال يجـبـر عـلـي تنفـيـذ التزامــه إذا مــا دـفـع اـلـدعوى بعــدم 

 .قيام المشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بثمن المبيع 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٩ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
هــي دعــوى موضــوعية تمتــد ســلطة المحكمــة فيهــا إلــي بحــث دعــوى صــحة ونفــاذ عقــد البيــع 

موضوع العقد ومـداه ونفـاذه وهـي تسـتلزم أن يكـون مـن شـأن البيـع موضـوع التعاقـد نقـل الملكيـة وهـو 
 .ما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استفائه الشروط الالزمة لنفاذه

 )٢٠/١٢/٢٠٠٩ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 هذا

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٥٠٤وحيث نصت املادة 
 راعاة لصفته ويتقرر بنص القانون     االمتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقيه اقتضاء حقه م

  علي أن ١٥٠٦كما نصت املادة 
د علـي منقـول أما االمتياز الخـاص فيـر.. يقع االمتياز العام للدائن علي جميع أموال المدين 

 .أو عقار معين 

  من ذات القانون علي أن ١٥٢٦/١وكذا نصت املادة 
 .ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته له حق االمتياز علي العقار المبيع 
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 ملا كان ذلك 
وـكـان العـقـد المزعــوم محــل الـتـداعي ـقـد ـنـص ـفـي عجــز البـنـد الســادس مـنـه عـلـي أن وللطــرف 

 .المتياز علي قيمة المبيع حتى تمام الوفاء بكامل الثمن حق ا) البائع(األول 

 ومن ثم 
ٕواذ ثبــــت مــــن خــــالل واقعــــات وأوراق الــــدعوى الماثلــــة أن المــــدعي قــــد تقــــاعس عــــن الوفــــاء 

 .بالتزاماته وعلي األخص منها الوفاء بثمن األعيان محل التداعي 

 رغم أنه أقر علي حد زعمه 
مع التمسـك بـرفض هـذا (   التداعي قد زال منذ عام بأن الرهن المحمل علي العقارات محل 

 . خالية من الرهون   وظلت حتى عام ) الزعم

 ومع ذلك 
منـه األمـر % ٩٠لم يسع المدعي نحو إتمام العقد النهائي وسداد باقي الـثمن والمقـدر بنسـبة 

 محـل التـداعي الذي يؤكد أحقية مورث المدعي عليهم أوال وورثته من بعده االحتفاظ بملكية األعيـان
 .تنفيذا لحق االمتياز الممنوح لهم في القانون وفي صلب العقد المزعوم 

 ومن ثم 
 .تكون الدعوى الماثلة برمتها قائمة علي غير سند صحيح من الواقع والقانون 

 األمر الذي تضحي معه هذه الدعوى 
 .بعدم القبولمعيبة شكال لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة بما يجعلها جديرة 

 ملا كان ذلك 

 ومن خالل كافة الدفوع وأوجه الدفاع 

 املشار إليها سلفا يتجلى ظاهرا 

 انهيار

 الدعوى املاثلة مجلة وتفصيال شكال وموضوعا 
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 -/-/-الرد والتعقيب علي املذكرة املقدمة من املدعي جبلسة : وأخريا 

بـار ذلـك تنـازال عـن حـق املـدعي التمسك بكافة الدفوع املبداة مسبقا وعدم اعت: أوال 

عليهم أوال يف جحد الصورة الضوئية من العقـد سـند التـداعي وإلـزام املـدعي 

بتقديم األصل للطعن عليه بالطريقة املناسـبة وعـدم االسـتخالص مـن الـدفوع 

 قوال مل يصدر عن املدعي عليهم أوال أو اعرتافا بذلك العقد املبتور 
 مســاحة كبـيـرة لـلـزعم ـبـأن اـلـدفوع المـبـداه -/-/-مقدمــة بجلســة أفــرد المــدعي بمــذكرة دفاعــه ال 

   تعتبــر اعترافــا مــنهم بوجــود العقــد المــؤرخ -/-/-مــن المــدعي علــيهم أوال بمــذكرتهم المقدمــة بجلســة 
ًواقرارا مـنهم بصـحته ) محل التداعي (-/-/- وهـذا قـول مغلـوط واسـتنتاج خـاطيء وقاصـر وذلـك .. ٕ

 :لألسباب اآلتية 

 ل السبب األو

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٣٥فقد نصت املادة 
 .ال ينسب إلي ساكت قول  

 وهو ما يعني 
بشـــكل صـــريح وواضـــح .. أن المشـــرع ـقــد أوجـــب أن ـيــتم اإلـقــرار أو االعـتــراف بشـــيء معـــين  

 .وبعبارات صادرة عن الشخص المقر أو المعترف 

 أما الساكت عن االعرتاف أو اإلقرار 
 . أن ينسب إليه قول أو اعتراف أو إقرار مزعوم لم يصدر عنه فال يجوز 

 وهو ما فعله املدعي 
حـيـث نســب إـلـي المــدعي عـلـيهم أوال مــا ـلـم يقوـلـوا وافـتـرض مــن عندياـتـه أن ثمــة اعـتـراف مــن  

 ـفـــي -/-/-رغـــم أن الـمـــذكرة المقدمـــة ـمـــنهم بجلســـة .. المـــدعي علـــيهم أوال بوجــــود العقـــد وصــــحته 
ٕ واال كـان -/-/-وهي عدم وجـود العقـد المـؤرخ حمل التأكيد علي حقيقة وضاءة جملتها وتفاصيلها ت

  .المدعي قد استهل إجراءاته بتقديم أصل هذا العقد ليسكت األلسنة

 أما وأنه مل يفعل 
 .األمر الذي يؤكد أن ذلك إقرارا منه بعدم وجود العقد 
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 السبب الثاني 
.  ..-/-/-أـنـه لمــن الواضــح الجـلـي لقــارئ المــذكرة المقدمــة مــن المــدعي عـلـيهم أوال بجلســة 

 :أنها استهلت بالتأكيد علي 

 -/-/-نكار وجود العقد املؤرخ إ

 وافتقار الدعوى املاثلة للسند
فقــد ـبــدأ المــدعي علــيهم أوال دفــاعهم بجحـــد الصــورة الضــوئية مــن ذـلــك .. تــدليال علــي ذلــك  

 . للطعن عليه بالطعن المناسب – إن وجد –ٕوم وجوده والزام المدعي بتقديم أصله العقد المزع

 مع علمهم يقينا بأن املدعي لن يقدم أصل ذلك العقد

 لعدم وجوده يف األساس 
عـلـي انعــدام ســند اـلـدعوى الماثـلـة بمــا ..وهــو مــا يعــد دـلـيال قاطعــا أمــام عداـلـة الهيـئـة المــوقرة 

 .يجدر معه رفضها 

 لث السبب الثا
ســطرت .. أن كاـفـة اـلـدفوع والمطــاعن الموجهــة مــن المــدعي عـلـيهم أوال إـلـي اـلـدعوى الماثـلـة  

 . بوجود ذلك العقد المزعوم – مخالفة للحقيقة –علي افتراض جدلي 

تأكيدا لعدالة اهليئة املوقرة 
ً

 
وأـنــه عـلــي ـفــرض .. علــي انـعــدام ســـند اـلــدعوى لـعــدم وجـــود العـقــد الــذي يتشـــدق ـبــه الـمــدعي  

 .ده فإنه يكون مدفوع بتلك الدفوع المشار إليها سلفا وجو

 ومن قبيل أمانه الدفاع وتغطيته من كافة الوجوه 
رغـم أن هـذا (فقد آثر دفاع المدعي عليهم أوال عدم االكتفاء بإنكـار وجـود العقـد المشـار إليـه  

ماثلـــة مـــع بـــل عمـــل علـــي إثبـــات إنهيـــار ســـند الـــدعوى ال) يكفيـــه ويكفـــي لهـــدم الـــدعوى مـــن أساســـها
 .افتراض وجود ذلك العقد 

 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم
يتضح مدي قصور وتهاتر ما ذهب إليه المدعي من افتراضات ال سـند لهـا ولـم تصـدر عـن  
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 .بما يجدر االلتفات عنها .. المدعي عليهم أوال بل جاء بها من عندياته 

 مـن ١١لثانيـة مـن املـادة حتريف املدعي ملقصود املشرع من الـنص يف الفقـرة ا: ثانيا 

ذلك أن سقوط احلق يف الطعن باإلنكـار ال يكـون .. قانون اإلثبات إيل غري مرماها 

أمـا إذا كـان الطعـن قـد أبـدي .. إال إذا كانت مناقشة احملرر سابقة علي الطعـن 

 إبتداءا فال يؤثر فيه مناقشة احملرر علي سبيل اإلحتياط

 ن قانون اإلثبات علي أن  م١١نصت الفقرة الثانية من املادة 
ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خـط أو إمضـاء أو ..  

 .ختم أو بصمه أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقي عنه الحق 

 فإن الواضح اجللي من هذا النص
 فـــي الموضـــوع وقبـــل مناقشـــة أن المشـــرع يقصـــد وجـــوب إبـــداء الـــدفع باإلنكـــار قبـــل التحـــدث 

 .المحرر موضوعا 

 أما وأن يتم إبداء الدفع باإلنكار 
فإن الفقرة الثانية مـن المـادة .. ثم بعد ذلك يتم مناقشة موضوع المحرر علي سبيل االحتياط  

 . من قانون اإلثبات ال تنطبق وال يمكن القول بسقوط الطعن باإلنكار ١١

 والقول بغري ذلك 
 .ولمقصود المشرع منه ويجدر اإللتفات عنه تحريف للنص  

يتمسك املدعي عليهم أوال حبق عدالة حمكمة املوضوع يف تفسـري العقـود وبـأن : ثالثا 

ال ) علـي فـرض وجـوده(كافة الدالئل والقرائن تؤكد بأن العقـد حمـل التـداعي 

يعدو وأن يكون وعدا بالبيع مع دفع عربون ومل يلتزم املدعي مبا جاء فيـه مبـ
ً

ا 

جيعله ملغيا ويفقد املدعي العربون 
ً

 )بفرض سداده له(

  من التقنني املدني علي أن ٢٥٨/١تنص املادة 
 .العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني  
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 ومن ثم 
فــــــإن لمحكمــــــة الموضــــــوع الســــــلطة التامــــــة فــــــي تفســــــير صــــــيغ العقــــــود وســــــائر المحــــــررات  

 .مقصود المتعاقدين واستخالصها ما تراه أوفي ب
 )١٩/١٠/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٢٨٧طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكاـنــت كافـــة اـلــدالئل والقـــرائن المســـطرة ـبــأوراق الـنــزاع الماـثــل جـــاءت لتؤكـــد أن العـقــد محـــل  

 .ًال يعدو أن يكون وعدا بالبيع مع دفع المشتري عربون ) علي فرض وجوده(التداعي 

 دياتنا وهذا ليس حديثا من عن

 بل أكدته احلقائق اآلتية 

.. محملـة بـالرهن لصـالح أحـد البنـوك .. أن كافـة األعيـان محـل التعاقـد المزعـوم : احلقيقة األويل 
 . كان علي أنه في حالة فك الرهن سيتم البيع – إن صح –مما يؤكد أن االتفاق 

حيـث يثبـت مـن خاللهـا أنهـا من الرهن ب%) ١٠(أن النسبة المدفوعة من الثمن : احلقيقة الثانية 
 .مجرد عربون لثمن مبيع موعود ببيعه إذا تحققت ظروف معينة 

ٕاالتفـاق علـي بقـاء كافـة األعيـان تحـت يـد وادارة البـائع يؤكـد بـأن هـذا العقـد ال : احلقيقة الثالثـة 
 .ٕيمثل بيعا منجزا وانما مجرد وعد بالبيع 

لتصــرف ـفـي أي مــن األعـيـان يؤكــد أن هــذا وضــع قـيـود عـلـي المشــتري بعــدم ا: احلقيـقـة الرابـعـة 
 .العقد لم ينقل ملكية ومن ثم فالعقد ليس عقد بيع منجز 

خمسـة (وتـاريخ إقامـة الـدعوى الماثلـة ) المزعـوم(طـول الفتـرة بـين تـاريخ العقـد : احلقيقة اخلامسة 
 .عٕدليل قاطع علي أن العقد لم يتم باعتباره عقد بيع وانما مجرد وعد بالبي) وعشرون عام

 ملا كان ذلك 
ال يمثــل ) بفــرض وجــوده( أنكــر أن العقــد -/-/-وكــان المــدعي فــي مذكرـتـه المقدمــة بجلســة 

 .وعدا بالبيع أو بيع بالعربون ألنه عقد بيع منجز 

 ومل يقدم دليال واحدا علي هذا 
مـمـا يؤكــد أن ســكوته يعــد قـبـوال بوصــف .. وـلـم ـيـرد عـلـي الحـقـائق اـلـدالئل المشــار إليهــا ســلفا 
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 .قد علي أنه وعد بالبيع مع دفع عربون الع

عدم معقولية زعم املدعي بسداده كامل الثمن وإختاذه من الوكالة دليال علي : رابعا 

 هذا الزعم 

 ذلك أن 
فإذا كان ما يزعمـه المـدعي مـن ..   الوكالة المزعومة المشار إليها مؤرخة في غضون عام 

فلمــاذا ظلــت األعيــان المبيعــة طيلــة خمســة .. كالــة أنــه قــام بســداد كامــل الــثمن مــع تحريــر هــذه الو
 !!!!!؟؟) المدعي عليهم أوال(وعشرون عاما تحت يد البائع وخلفه 

ولمــــاذا لــــم يطالــــب المــــدعي طــــوال هــــذه المــــدة باســــتالم األعيــــان التــــي يــــزعم ســــداد كامــــل 
 !!.ثمنها؟؟

 لعل ذلك 
بمـــا يجـــدر .. لســـند واـلــدليل يؤكـــد زور وبهـتــان مـــزاعم المـــدعي الـتــي تفتقـــر إـلــي المعقولـيــة وا 

 .اإللتفات عنها 

املدعي مل يكتسب حق امللكية حىت حيق له القـول بـأن حـق امللكيـة ال يسـقط : خامسا 

وإذ كان ذلك فاملدعي علـيهم أوال يستمسـكون بالـدفع بعـدم مسـاع ..بالتقادم 

 .الدعوى لسقوطها بالتقادم 

  عرفت حق امللكية بأنه  من القانون املدني قد١٣٣أوضحنا سلفا أن املادة 
حــــق الملكـيـــة هــــو ســــلطة الماـلـــك ـفـــي أن يتصــــرف ـفـــي ملكــــة تصــــرفا مطلـقـــا عيـنـــا ومنفعــــة  -١

 . واستغالل
ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فـي عينهـا  -٢

 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 

 وملا كان ذلك
ـــ  اـلـــذي ينكــــره المــــدعي عـلـــيهم أوال جمـلـــة –ذي يتشــــدق ـبـــه وكــــان المــــدعي بموجــــب العقــــد اـل

 . ممنوع من التصرف في األعيان محل ذلك التعاقد –وتفصيال 
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 ليس هذا فحسب 
 .بل أنه ممنوعا من االنتفاع بتلك األعيان واستغاللها أو الحصول علي ثمارها وغلتها 

 األمر الذي يقطع 
 .إليه بموجب ذلك العقد المذكور بأن المدعي لم يتلق حق الملكية ولم ينتقل  

 ومن ثم 
فهـو لـم يتلـق .. فال مجال للقول بعدم سقوط دعواه بوصفها دعوى حفاظـا علـي حـق الملكيـة  

 .هذا الحق حتى يحافظ عليه 

 فالفارق شاسع 
وـبـين مــن ال يمـلـك ذـلـك .. ـبـين مــن يمـلـك حــق الملكـيـة ويـقـيم دعــواه للحفــاظ عـلـي هــذا الحــق  

 . نحو الحصول عليهالحق ابتداءا ويسعى

 األول 
 .أما الثاني فدعواه تتقادم شأنها شأن سائر الدعاوى .. دعواه ال تسقط بالتقادم  

 فقد استقر الفقهاء صراحة علي أن 
وتتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشـر سـنه مـن وقـت البيـع شـأنها فـي ذلـك شـأن .......  

 .سائر الدعاوى 
 )٤٠٧ ص٢٠٠٦ الجزء الرابع طبعه –عبد الرزاق السنهوري /  د–الوسيط في شرح القانون المدني (

 وفي ذات المعني 
 )٢٠٠ الشهر العقاري علما وعمال ص –محمود شوقي / د(

 ملا كان ذلك 

  من التقنني املدني قد نصت علي أن ٤٧٣وكانت املادة 
مســة ولكــن ال تســمع الــدعوى بــه علــي المنكــر بانقضــاء خ.ال ينقضــي الحــق بمــرور الزمــان  

 .بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة عشرة سنه 

 وحيث أن العقد سند التداعي 
 أي منـذ -/-/-وحيـث انـه منسـوب لـه تـاريخ .. منكور تماما من جانـب المـدعي علـيهم أوال  
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وليس هناك عذر منطقي يتفق مع العقل يحول بين المدعي وبـين إقامتهـا .. أكثر من عشرين عاما 
األمــر اـلـذي يؤكــد أحقـيـة المــدعي عـلـيهم أوال ـفـي التمســك باـلـدفع بعــدم ســماع .. ة هــذه الســنوات طيـلـ

 .الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه علي تاريخ ذلك العقد المزعوم 

عدم قبول الدفع املبدي من املدعي ببطالن الرهن إلبدائه من غـري ذي صـفة : سادسا 

 األعيـان اململوكـة للمـدعي السيما وأنـه مل يثبـت للمـدعي مثـة حقـوق علـي

 عليهم أوال 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية علي أن 
ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة ومشــروعه ومــع ذلــك تكفــي  

المصــلحة المحتملــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لــدفع ضــرر محــدق أو االســتيثاق لحــق 
 .وال دليله عند النزاع فيه يخشى ز

 فإن الثابت .. ومن ثم 

 واملصلحة هي 
 فهــي –الفاـئـدة العملـيـة الـتـي تعــود عـلـي راـفـع اـلـدعوى ـمـن الحكــم ـلـه بطلباـتـه كلـهـا أو بعضــها  

الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لهـا وهـي كونهـا وسـيلة 
 .د من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه فحيث ال يعو. لحماية الحق 

 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أمين النمر ص ١٧٥أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 والدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة 
 فإنـنـا نكــون بصــدد إســاءة – يقصــد بـهـا اإلضــرار بالـمـدعي علـيـه –ـفـإذا رفـعـت دعــاوى كيدـيـة  
مال الحــق أو خطــأ فــي اســتعمال الحــق وتعتـبـر المصــلحة هـنـا غـيـر مشــروعة ويمكــن للمــدعي الســتع

عليـه أن يحصــل علـي تـعـويض عــن رفـع تـلـك الـدعوى الكيدـيـة علـيـه فالـدعوى إذا ـلـم يكـن ـمـن ورائـهـا 
 .جر مغنم بل جلب مغرم للخصم األخر فإنها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة 

 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة – البكري محمد عزمي/ المستشار (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبــت أن الـمــدعي ـلــيس طرـفــا ـفــي عـقــد اـلــرهن المـبــرم ـبــين الـمــدعي عـلــيهم أوال وـبــين  
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 .ومن ثم فال يجوز له الطعن علي ذلك العقد بثمة مطعن النعدام حقه فيه .. البنك المرتهن 

 أضف إيل ذلك 
تمســكنا ـمــرارا ـبــأن الـمــدعي لــيس ـلــه ثـمــة حقــوق عـلــي األعـيــان المملوـكــة أننــا أســـلفنا الـقــول و 

  منكور تماما من جانب المدعي عليهم أوال -/-/-وأن العقد المؤرخ .. للمدعي عليهم أوال 
..  عـلـــي األعـيـــان محــــل الـتـــداعي – إن وجــــدت –فضــــال عــــن ســــقوط ثمــــة حـقـــوق للمــــدعي  

 . إن وجدت أيضا –وسقوط حقه في المطالبة بها 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا انعدام صفة المدعي في التعرض لعقـد الـرهن مـن قريـب أو مـن بعيـد بمـا يؤكـد  

 .عدم قبول دفعه 

زعم املدعي بأن املدعي عليهم أوال قـد تضـاربوا خبصـوص بنـد الـثمن فتـارة : سابعا 

يقررون بعدم سداده متاما وتارة أخري يقررون بأنه مل يسدد منه سوي عشـرة 

 لآلتي .. وهذا الزعم من جانب املدعي غري صحيح %) .. ٠١(باملائة 
دفــاع المــدعي علــيهم أوال منــذ فجــر التــداعي وهــو متمســك باألصــل وهــو عــدم وجــود العقــد  -١

 .الذي يزعم المدعي بوجوده ومع ذلك لم يقدم أصله حتى اآلن 

 وابتناء علي عدم وجود ذلك العقد
مـة مـزاعم وأباطيـل يسـطرها المـدعي بخصـوص فإن الثابت بما ال يـدع مجـاال للشـك انهيـار ث 

وتكــون اـلـدعوى خالـيـة تمامــا مــن ثمــة دلـيـل عـلـي أـنـه ســدد ثمــة مـبـالغ تحــت مســمي .. اـلـثمن 
 الثمن 

 ومن هنا
فـإنهم ينكـرون تمامـا .. وبناء علي إنكار المدعي علـيهم أوال للعقـد الـذي يتشـجق بـه المـدعي  

 .سداده لثمة مبالغ تحت مسمي الثمن 
كـمـا .. ـفـإن المـدعي عـلـيهم ـقـد افترضـوا جــدال بوجـود ذـلـك العقـد الـمـذكور .. تقـدم وبـرغم ـمـا  -٢

حسـبما ورد بـذلك العقـد % ١٠افترضوا أيضا بأن المدعي قام بسداد نسـبه مـن الـثمن قـدرها 
 .المذكور 
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 وبناء علي هذا الفرض
 مزعومة قرروا بعدم أحقية المدعي في طلباته حتى مع الفرض الجدلي بسداده تلك النسبة ال 

 ومن ثم 
ٕوانمــا .. يتجلــى ظــاهرا أن المــدعي علــيهم أوال لــم يتضــاربوا فــي دفــاعهم كمــا يــزعم المــدعي 

 .اثبتوا لعدالة الهيئة الموقرة انعدام سنده في ادعائه مع كافة االفتراضات واالحتماالت 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم يتضح ما تقدم
 -/-/-رده المـدعي بمـذكرة دفاعـه المقدمـة منـه بجلسـة يتضح وبجالء تام تهاتر جماع ما أو 

التـي جـاءت مواكبـة لصـحيح الواقـع وصـريح .. وعجزه عن مجابهة دفـاع ودفـوع المـدعي علـيهم أوال 
 .القانون 

 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليهم أوال من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ٕمقدمــــة مــــن المــــدعي لجحــــدها وانكارهــــا مــــن عــــدم االعـتـــداد بالصــــور الضــــوئية مــــن األوراق ال: أوال 

 .ٕالمدعي عليهم واهدار ثمة حجية لها 
مع التمسك بإنكار الواقعة المدعي بها نلتمس قبول الدفع بعدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان : ثانيا 

 ) .خمسه وعشرون عاما تقريبا(
 .ي صفه قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذ: ثالثا 
مــع إلــزام .. رفــض الــدعوى الماثلــة بحالتهــا النعــدام ســندها فــي الواقــع والمســتندات والقــانون : رابعــا 

 .المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة 
  وكيل المدعي عليهم أوال 

 
  المحـامـي
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 مذكرة مقدمه من 

 محدي خليفة نقيب احملامني السابق 

 أمام حماكم دبي اجلزائية 
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 ذكرةم

 مقدمة للنيابة العامة املوقرة 

 بإمارة دبي 

 من  

 

 

 شاكي           ......./ السيد 

 

 

 ضـــد 

 

 

 

 مشكو يف حقه         ......... / السيد 
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 املوضوع
 .....)(بالغ مقدم من الشاكي ضـد المشـكو فـي حقـه لقيامـه حـال كونـه شـريك فـي مجموعـة 

 ملـيـون درهــم لنفســه ٢٣ـبـاختالس مـبـالغ مالـيـة تتجــاوز قيمتهــا .. ومــدير للمجموعــة المشــتركة بينهمــا 
.. فضال عن إهداره أموال المجموعة مما تسبب في العديد من األضرار للشـاكي .. بدون وجه حق 

  .إضافة إلي ارتكابه لجريمة خيانة األمانة وتجاوز حدود اختصاصاته
الل األوراق والمســـتندات خــــفــي حـقــه والثابـتــة ـمــن وغـيــر ذـلــك ـمــن الوـقــائع المنســـوبة للمشـــكو 

 .وشهادة الشهود 

 الوقائع 
بتأســـيس شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة باســـم   فـقــد قـــام الشـــاكي فـــي غضـــون عـــام .. بداـيــة  
 :وكانت نسبة المشاركة موزعة كالتالي ) .....( وذلك بالمشاركة بينه وبين شركة .....)(تجاري 

 .للشاكي % ٥١ نسبة -
 .للشركة المشار إليها % ٤٩ة  نسب-

 هذا
وحيـث .. لمشـكو فـي حقـه للعمـل لـدي الشـركة كمـدير لهـا التحـق اأيضـا   وفي غضون عام 

  بعض االختصاصات الوظيفية همنحتم كان في هذه األثناء محل ثقة من الشاكي فقد 

 ويف غضون عام 
وأبـدي ) ....(ين الشـاكي يع حصتها في الشركة القائمة فيمـا بينهـا وبـبب) .....(شركة رغبت  

 %.٤٩التي تبلغ والمشكو في حقه رغبته في شراء هذه الحصة 

 وبالفعل 
عن حصتها المـذكورة لصـالح المشـكو فـي ) ...(وبموجب عقد ثالثي األطراف تنازلت شركة  

 .حقه وتم إدخال بعض تعديالت علي عقد تأسيس الشركة 

 ومن ثم 
.. وفـي ذات التوقيـت هـو مـديرها العـام ) ...(شركة بات المشكو في حقه شريكا للشاكي في  

وقــد تــم االتفــاق علــي أن يــتم توزيــع األربــاح والخســائر بنســبة مســاهمة كــال مــن الشــريكين فــي رأس 
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 .المال 

 وذلك بعد حصول املشكو يف حقه 
 دارة التي يقوم بها في الشركة من األرباح سنويا نظير أعمال اإل% ١٠علي نسبة قدرها  

 يعني وهو ما 
�1��2
��د�א�0	�ل�א�	������.���-�א�	���و�&�/��������و����#.��-������������������������� �"�/��
א�+*�ق�(�	���

�).&%���0ل�#ن���ون�	�����&/�א������و	و�*��&��٪�9(������٤٩&/�א��������4���

 كما  ال يتفق مع العقل واملنطق 
٪�١٠,�מ���.�ل�
��/������٪�٤٩#ن���.ل�א�	��و�&/�����
�/��.����&/�א>���'���4��������������

�.&9ذא���B&/�א��0ل�وא�	�طق�!��ل�#
	�ل�א>دא�@�,מ���.ل�
�/��א+$�؟	��

 أما ما يقبله العقل واملنطق 
تجـب وتلغـي الراتـب المزعـوم % ١٠أن النسبة المقررة للمشكو في حقـه مقابـل اإلدارة وقـدرها  

 .أحقيته في الحصول عليه 

 هذا 
واســتمرت األعـمـال فيـمـا بينهمــا وحـيـث اســتمرت الشــراكة فيمــا ـبـين الشــاكي والمشــكو ـفـي حـقـه  

بــل أن .. إلــي أن اكتشــف الشــاكي أن ثقتــه التــي أودعهــا فــي المشــكو فــي حقــه لــم تكــن فــي محلهــا 
العدـيـد مــن لشــاكي أن المشــكو ـفـي حـقـه اقـتـرف تـبـين لإذ .. األخـيـر اســتغل هــذه الثـقـة أســوأ اســتغالل 

الها وبالتبعيـة اإلضـرار بالشـاكي طاء وأتي من التصرفات التي من شأنها اإلضرار بالشركة وأمواألخ
ذاتــه وأموالــه وهــي تصــرفات تمـثــل فــي حقــه عــدة جــرائم وـنــتج عنهــا تربحــه واســتيالئه علــي مالـيــين 

 .الدراهم بدون وجه حق 

 وهو األمر الذي حدا بالشاكي 
الحقـائق والمسـتندات المؤكـدة لعـدم عتصما بنحو تقدمه ببالغه الماثل ضد المشكو في حقه م 

 :كور وارتكابه عدة أفعال مؤثمة منها ما يلي أمانة المذ
قيامــه بــدون وجــه حــق بــالجمع بــين الحصــول علــي نســبته فــي األربــاح كشــريك فــي الشــركة  -١

مــن األربــاح نظيــر اإلدارة والحصــول علــي % ١٠وبــين الحصــول علــي نســبة % ٤٩بنســبة 
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 .راتب شهري بدون وجه حق 

ة راتبه المزعـوم خـالل أقـل مـن تسـعة سـنوات قيامه بسوء نية باتخاذ قرار بنفسه ولنفسه بزياد -٢
رغــم )  درهــم شــهريا٨٣٧٥٠مــن ثالـثـون أـلـف درهــم إـلـي (إـلـي مــا يقــرب مــن ثالـثـة أضــعاف 

عــدم أحقيـتـه فــي هــذا الراـتـب أصــال مســتغال فــي ذـلـك ســلطته فأســاء اســتعمالها وخــالف عقــد 
 .وكذا عقد الشراكة العمل الذي يتشدق به 

رين العــاملين بالشــركة إلــي مــا يقــرب مــن ثالثــة أضــعاف قيامــه بزيــادة مرتبــات بعــض المــدي -٣
 ومتسـببا فـي صـالحياتهالراتب وذلك دفعة واحدة وبدون مبـرر قـانوني مسـيئا بـذلك اسـتعمال 

 .خسائر للشركة 

قيامـه باالســتيالء عـلـي الزـيـادات الـتـي قررهــا لهـؤالء الـمـديرين ســالفي اـلـذكر لنفســه وبإيـهـامهم  -٤
ثم تبين لهم عدم صحة ذلـك .. صص وأسهم لهم بالشركة بمشروع كاذب وهو الزعم ببيع ح

 .مما اضطره نحو إعادة بعض األموال إليهم 

لمـديرين اتسبب بسوء إدارته للشركة في إلحاق خسائر بها ومـع ذلـك يستحصـل هـو وبعـض  -٥
 .علي مبالغ هائلة سنويا تزيد علي عشرة مليون درهم بدون وجه حق 

كات تعمــــل فــــي ذات المجــــاالت الـتـــي تعمــــل بهــــا قـيـــام المشــــكو فــــي حـقـــه بإنشــــاء عــــده شــــر -٦
الشــركات المشــتركة بيـنـه وـبـين الشــاكي وقيامــه بإســناد أعمــال لشــركاته المــذكورة وأداء مقاـبـل 
ٕهــذه األعمــال لهــا عـلـي اـلـرغم مــن أن هــذه الشــركات ال تـقـوم بتنفـيـذ األعمــال وانمــا تـقـوم بهــا 

 )....(شركة 

 تلك التصرفات املذكورة 

 رتكبه املشكو يف حقه اا هي بعض من كل مم
اـلـذي ـقـررت النياـبـة المــوقرة إحاـلـة أوراـقـه .. وهــو مــا دـفـع الشــاكي نحــو تقدمــه ببالغــه الماـثـل  

 :إلي إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لتنفيذ المهمة اآلتية 
اإلطالع علي أوراق الدعوى وأقوال طرفيها والمستندات المقدمة فيها ومـا عسـي أن يقـدم مـن  

 :وفقا للمأمورية اآلتية خري واإلطالع علي السجالت والدفاتر الحسابية وذلك مستندات أ
) ...( حـتــى تاريخـــه ـفــي الشـــركة األم ٢٠٠١بـيــان طبيعـــة عمـــل المشـــكو ـفــي حـقــه مـــن عـــام  - أ
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 (...). لحقة بها والمسماة والشركات الم..... الكائنة بمركز 
أو ) ...(شــــركة األم بـيـــان فيـمـــا إذا ـكـــان المشــــكو ـفـــي حـقـــه يمـلـــك بـيـــع أي حصــــص ـفـــي ال - ب

 .الشركات الملحقة بها 

قــد اخــتلس مـبـالغ نقديــة أو أي مــال  منقــول مــن ) (... بـيـان فيمــا إذا كــان المشــكو فــي حقــه -ج
ٕوما يلحقها مـن شـركات وارفـاق كافـة المسـتندات ............... الكائنة ) ...(الشركة األم 

 .حتى تاريخه   وذلك من عام  .. الدالة علي ذلك 

 هذا

 وحيث باشرت جلنة اخلرباء املشكلة نفاذا لقرار النيابة املوقرة 

 املهمة املوكولة إليها علي حنو معيب وقاصر 

 وهو ما ترتب عليه انتهائها إيل نتيجة خمالفة لألوراق واحلقيقة 

 غري جديرة باالعتداد بها 
صــوال هــو األمــر الــذي ســوف يتشــرف الشــاكي بإيضــاحه تفصــيال بصــلب هــذه المــذكور وو 

 مخالفات المستوجبة عقابه جنائيا إلثبات ارتكاب المشكو في حقه للعديد من الجرائم وال

 وذلك كله 
علــي النحــو التــالي والــذي أفردنــا إليــه علــي النحــو الــذي نشــرف بإيضــاحه تفصــيال وتأصــيال  

ي الــنص العقــابي الــذي ينطبــق علــي الواقعــات التــي ارتكبهــا المشــكو فــي حقــه فــي حــق الشــاكي والتــ
 .تمثل الجرائم التي تخضع لقانون العقوبات 

والدالئل واألسانيد املؤكدة علي ارتكابـه للمشكو يف حقه بيان االتهامات املوجهة : أوال 

 :وهي االتهامات اآلتية .. هلا وذلك من خالل املستندات وشهادة الشهود 
 .جريمة إثبات بيانات كاذبة في ميزانيات الشركات محل التداعي  -١
ة خيانــة األمانــة بــاختالس مــال مســلم إليــه بوصــفه شــريك فيــه وعلــي ســبيل جريمــ -٢

 .األمانة 

جريمـــة النصـــب علـــي مـــوظفي الشـــركة واالســـتيالء علـــي أمـــوالهم بمشـــروع كـــاذب  -٣
 .إضرارا بمال الشركة وبالشاكي 
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 .حصل عليها بالمخالفة للقانون األموال المتة غسيل جريم -٤

 .المزور جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر  -٥

التعقيب علي تقرير إدارة اخلربة وتسوية املنازعات املـودع ملـف الـبالغ املاثـل : ثانيا 

 .وبيان أوجه القصور والعوار فيه 

الطلبات التي يلتمس الشاكي من النيابة العامة املوقرة حتقيقها وصوال لوجـه : ثالثا 

 .احلق يف هذا البالغ 

���وذ����������א�����ل�وא��	��ل�א���

��و��
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ثبوت ارتكاب املشكو يف حقه جلرمية إثبات بيانات كاذبة وغري صـحيحة : اجلرمية األويل 

يف ميزانيات الشركات حمل التـداعي وقيـام ذلـك علـي دالئـل وأسـانيد مـن 

 .خالل األوراق واملستندات 

 لسنة ٨قانون احتادي رقم ( من قانون الشركات التجارية ٣٢٢نصت املادة فقد .. بداية 

  علي أن ١٩٨٤
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون أخـر يعاقـب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن  

ثالثة أشهر وال تتجـاوز سـنتين وبغرامـة ال تقـل عـن عشـرة أالف درهـم وال تجـاوز مائـه ألـف درهـم أو 
 . العقوبتين بإحدى هاتين

١- ................... 
٢- ................... 
٣- ................... 
٤- ................... 
كــل مــدير أو عضــو مجـلـس إدارة أو مصــف ذكــر عمــدا بياـنـات كاذـبـة فــي الميزانـيـة أو فــي  -٥

حسـاب األربـاح والخسـائر أو أغـفـل عـن عمـد ذـكـر وقـائع جوهريـة ـفـي هـذه الوثـائق وذـلـك 
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 .ة المركز المالي للشركة بقصد إخفاء حقيق

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المفهــوم القــانوني للــنص أنــف الــذكر علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل يتضــح  

تــدوين .. والشــركات الملحقــة بهــا )  ...شــركة (وبجــالء تعمــد المشــكو فــي حقــه بوصــفه مــدير عــام 
خفـــاء وقـــائع جوهرـيــة فـــي هـــذه ٕبياـنــات كاذـبــة وغـيــر صـــحيحة فـــي الميزانـيــات الخاصـــة بالشـــركات وا

 :الوثائق وقد توافرت الدالئل علي ثبوت هذا االتهام في حقه وهي كالتالي 

 يتضح أنـه علـي مـدار السـنوات ...مبطالعة امليزانيات اخلاصة بشركة : الدليل األول 

 يتم إدراج املصـروفات السـنوية بشـكل ثابـت ال يتغـري وهـي   ىت ح       من 

 .ادات من اإلير% ٩٠نسبة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
الســيما وأنهـا ـقـد خلـت تماـمـا ..  البيانـات المدونـة بـهـذه الميزانيـات كاذـبـة وغيـر صـحيحة أن 

مــــن ثمــــة تفاصــــيل لهــــذه المصــــروفات أو مســــتندات تؤكــــد صــــحتها وصــــحة صــــرفها بالفعــــل وأوجــــه 
 .الصرف تحديدا 

 وإمنا ترد هذه املصروفات 
 .ٕ تالعب وايراد بيانات غير صحيحة يؤكد وجودبما بشكل مجمل ومجهل  

  وعلي األخص تلك اخلاصة بعام   ...يف ذات امليزانيات اخلاصة بشركة: الدليل الثاني 

ني عـن مكتبـني تفقد تقدم املشكو يف حقه مبيـزانيتني عـن ذات العـام صـادر 

 .تدقيق حسابات خمتلفني 
  مكتب -١ 
  مكتب-٢ 

 واألدهى من ذلك 
األـمـر اـلـذي .. مـيـزانيتين ـقـد تضــمنتا العدـيـد مــن االختالـفـات الجوهرـيـة أن ـكـال ـمـن هــاتين ال 

 .يؤكد أن كالهما كاذب أو علي األقل واحدة منهما كاذبة بياناتها 
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 وحيث أن هاتني امليزانيتني
 .معدتين ومقدمتين بمعرفة المشكو في حقه األمر الذي يؤكد ارتكابه للجريمة الماثلة  

يالحـظ ضـخامة املبـالغ املسـماة ... زانية اخلاصة بالشركة األم يف املي: الدليل الثالث 

 . غري مربرة صاعديةديون معدومة وزيادتها زيادة سنوية ت

 فقد كانت 
مـائتين وأربعـة وثالثـون ألـف ( ألـف درهـم ٢٣٤مبلغ قدره    هذه الديون المعدومة عن عام  

 ).درهم 

   وقفزت يف عام 
 ) ثالثة مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم( درهم ٣٧٠٧٠٠٠لتصبح مبلغ قدره  

 وقفزت مرة أخري عام 
أربعـة مليـون وسـتمائة وخمســة وأربعـون ألـف وماـئـه ( درهــم ٤٦٤٥١٨٨ووصـلت مبلـغ قـدره  

 ).ثمانية وثمانون درهم

 ويف عام 
ــــغ قـــــدره   ــــديون المســـــماة بالمعدومـــــة بمبـل اثـنــــين مليـــــون ( درهـــــم ٢٨٥٤١١٤جـــــاءت هـــــذه اـل

 ).سون ألف ومائه وأربعة عشر درهموثمانمائة أربعة وخم

 مما تقدم 
 الغيــر مبــرر فــي تلــك الــديون المســماة بالمعدومــة علــي نحــو يــدعو صــاعديتضــح مــدي الت 

لشك والريبة في صحتها السـيما وأن المشـكو فـي حقـه لـم يقـدم ثمـة دليـل أو مسـتند يفيـد ماهيـة هـذه ل
 .الديون المعدومة وسبب إعدامها 

 ومن ثم 
 ).المشكو في حقه(البيانات كاذبة وغير صحيحة يجب مساءلة مدونها يتضح أن تلك  
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مل تكن هذه الديون املعدومة فقط التي قفـزت فجـأة وباتـت مباليـني : الدليل الرابع 

 .وإمنا املصروفات القانونية أيضا .. الدراهم 

 ذلك أن املالحظ 
خمسـمائة ( درهـم ٥٣١٠٠٠كانت ال تعدو بمبلغ     أن هذه المصروفات في غضون عام  

 ).واحد وثالثون ألف درهم

 ولكن 

 مع بداية اخلالفات بني الشاكي واملشكو يف حقه 
مليـــون ومـــائتين ( درهـــم ١٢٥٠٠٠٠قفـــزت هـــذه المصـــروفات إلـــي مبلـــغ قـــدره    فـــي عـــام  

 . القيمة تقريبا عامي    و     وظل هكذا وبذات) وخمسون ألف درهم

 وهو ما يؤكد 
وذلـك ..  يقوم باإلنفاق علي مقاضاته للشاكي من أموال الشـاكي نفسـه أن المشكو في حقه 

بتحميل مصروفات التقاضي وأتعاب السادة المحامين علـي ميزانيـة الشـركة التـي يملـك فيهـا الشـاكي 
 .وهي مخالفة جسيمة تنسب للمشكو في حقه % ٥١نسبة 

 وهذه الواقعة ثابتة 
 : قائال ١٧المثبتة بتقرير الخبرة ص ) كةالمدير المالي للشر(... / بشهادة السيد  
#ن�,	��+�Bوز�#����Eמ����א�	��و�&/�����و�	,ل�&�/�د&��D#+�$��0א�	���	/������������������".........� 

�"�.א�	و�ل�	ن�E����	ن���F���4א������و��س�	ن���4���א���./

 ومن ثم 
ـكـــاب ومـــن جمـلـــة األدـلـــة القاطعـــة الثـبـــوت ســــالفة البيـــان يتضــــح للنياـبـــة العامـــة الـمـــوقرة ارت 

 ٨( مـن قـانون الشـركات ٣٢٢المشكو في حقه لهذه الجريمة بما يجعله جديرا بالعقاب الوارد بالمادة 
ٕلثـبـــوت إـيـــراده بوصــــفه مــــديرا للشــــركات محــــل الـنـــزاع بياـنـــات كاذـبـــة واخفــــاء بياـنـــات ) ١٩٨٤لســــنة 

 .وواقعات جوهرية بهدف إخفاء الموقف المالي الصحيح للشركات 
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ت ارتكاب  املشكو يف حقه جلرميـة خيانـة األمانـة بوصـفه شـريك ثبو: اجلرمية الثانية 

 علي املال املشرتك وأمني 

  من قانون العقوبات علي أن ٤٠٤فقد نصت املادة .. بداية 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبـالغ أو سـندات أو أي مـال  

قــد ســلم إليــه علــي وجــه الوديعــة أو اإلجــارة أو أخــر منقــول إضــرارا بأصــحاب الحــق فيــه متــي كــان 
 .الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 

وفــي تطبيــق هــذا الــنص يعتبــر فــي حكــم الوكيــل الشــريك علــي المــال المشــترك والفضــولي  
 .علي مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا الستعماله ألمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره 

 التمييز يف هذا الشأن ومن املستقر عليه يف أحكام 
أنه ال يصـح إدانـة مـتهم بجريمـة خيانـة األمانـة إال إذا اقتنـع القاضـي بأنـه تسـلم المـال بعقـد  

 عقوبـات وأن العبـرة فـي القـول بثبـوت ٤٠٤من عقود األمانة الـواردة علـي سـبيل الحصـر فـي المـادة 
 .قع قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الوا

 )٣/١١/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٥٩الطعن رقم (

 هذا 
وقــد تــوافرت عــدة دالئــل أيضــا علــي ارتكــاب المشــكو فــي حقــه لهــذه الجريمــة وهــذه الــدالئل  

 :علي التفصيل التالي 

جلرمية خيانة األمانة حينمـا قـام بـاجلمع املشكو يف حقه ثبوت ارتكاب : الدليل األول 

وحصـوله % ٤٩علي نسبته يف أرباح الشركة بنسبة بدون وجه حق بني حصوله 

من األرباح لقاء أعمال اإلدارة ثم حيصل علي راتـب بـزعم أنـه % ١٠علي نسبة 

 مدير عام للشركة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي واقعـــات االتهـــام الماـثــل يتضـــح وبجـــالء أن  

ذلــك أن الثابــت أن .. ة األمانــة بكافــة مقوماتهــا وركائزهــا قــد ارتكــب جريمــة خيانــالمشــكو فــي حقــه 
 %.٤٩بنسبه في رأس المال قدرها ) ...(وهو شريك للشاكي في شركة   منذ عام المشكو في حقه 
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 ومنذ بداية هذه الشراكة 
وـمـن المتـفـق علـيـه ـبـين الشــريكين أن األرـبـاح والخســائر ـيـتم توزيعـهـا عليهـمـا بنســبة مســاهمة  

 . رأس المال كال منهما في

 وخبالف ذلك 
من األربـاح نظيـر % ١٠علي نسبة قدرها المشكو في حقه فقد تم االتفاق علي أن يحصل  

 .أعمال اإلدارة التي يقوم بها 

 هذا وحيث كان الثابت 
) ...شـركة أم (محل شريك الشـاكي السـابق المشكو في حقه قبل إتمام هذه الشراكة وحلول  
عمــل لــدي الشــاكي فــي ذات الشــركة فــي وظيفــة مــدير عــام وكانــت هــذه يالمشــكو فــي حقــه فقــد كــان 

 .نظير عمله ) راتب(علي أجر المشكو في حقه العالقة يحكمها عقد عمل يحصل من خالله 

 كة بينه وبني الشاكي اإال أنه بإمتام الشر
مـن األربـاح سـنويا نظيـر أعمـال % ١٠علـي نسـبة شكو فـي حقـه واالتفاق علي حصول الم 

أي مقابل أخر يحصـل عليـه العقلي فإن ذلك يعني يقينا أن هذه النسبة تلغي بحكم اللزوم .. ة اإلدار
 .لقاء أعمال اإلدارة تحت أي مسمي أجر أو راتب أو أي مسمي أخر المشكو في حقه 

 إال أن الثابت 
واألخيـر يحصـل بـدون ) هشـكو فـي حقـبين الشـاكي والم(تاريخ بداية الشراكة   انه منذ عام  

 :جه حق علي األموال اآلتية و
 % .٤٩نسبته في األرباح كشريك بنسبة  -١
 .من األرباح سنويا نظير أعمال اإلدارة % ١٠نسبة  -٢

 ).سنتحدث عنه تفصيال فيما بعد(راتب شهري باهظ جدا  -٣

 وهذا اجلمع الغري مربر 
بـين نسـبة فيما .. والذي ال يتفق مع العقل والمنطق وال مع العرف التجاري وطبائع األمور  

يـعـد وبحــق تبدـيـدا لمـال الشــركة المســلم إلـيـه .. مقابـل أعـمـال اإلدارة وـبـين الراـتـب الشـهري % ١٠أل 
 .علي سبيل األمانة ) بوصفه شريك فيها(
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 وال ينال من ذلك 
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 وعلي الفرض بصحة ذلك 
يحــق ـلـه الحصــول عـلـي أجــر شــهري فلمــاذا كــان االتفــاق علــي شــكو فــي حقــه فــإذا كــان الم 

 !.اح سنويا نظير أعمال اإلدارة ؟من األرب% ١٠حصوله علي نسبة 

 فال يتصور 
 .أن يحصل الشخص علي أجرين علي ذات العمل إال إذا كان ذلك بسوء نية  

 وال يقدح يف ذلك أيضا 
% ١٠علـــي نســـبة أل    مـــن أنـــه لـــم يحصـــل منـــذ عـــام شـــكو فـــي حقـــه مـــا يزعمـــه زورا الم 

...  قـد أقـام الـدعوى رقـم شـكو فـي حقـهالمذلك أن الثابـت أن هـذا .. المقررة له نظير أعمال اإلدارة 
وقضــي ) ...(تجــاري كلــي مطالبــا بهــذه النســبة عــن كافــة الشــركات الملحقــة بالشــركة األم ... لســنة 

ثمانمائـــة وتســـعة وعشـــرون ألـــف وثالثمائـــة وســـتون ( درهـــم ٨٢٩٣٦٠فعـــال بأحقيتـــه فـــي مبلـــغ قـــدره 
 ).درهم

 وهو األمر الذي يؤكد 
% ١٠ قد جمع بدون وجـه حـق بـين نسـبة أل شكو في حقهأن الموبما ال يدع مجاال للشك  

مــن األربــاح ســنويا المتفــق عليهــا نظيــر أعمــال اإلدارة وبــين الراتــب المقــرر لــه أيضــا نظيــر أعمــال 
قـد ارتكـب المشكو في حقـه يتأكد معه أن .. وهو ازدواج في األجر عن ذات العمل .. اإلدارة ذاتها 

 .جريمة خيانة األمانة 

 كونه شريك يف املال املشرتك وذلك ل
 مـن قـانون العقوبـات ٤٠٤ومن ثم يأخذ حكم الوكيل طبقـا لصـريح الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  
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 .وذلك باختالسه مال من أموال الشركة بدون وجه حق 

بسـوء نيـة باختـاذ قـرار بنفسـه ولنفسـه املشـكو يف حقـه ثبوت قيـام : الدليل الثاني 

 أربع سنوات إيل ما يقرب من ثالثة أضـعاف وذلـك بزيادة راتبه خالل أقل من

موقـعـه باملخالـفـة لبـنـود عـقـد تأـسـيس الـشـركة ـمبـا يؤـكـد إـسـاءته الـسـتعمال 

 .وارتكابه جلرمية خيانة األمانة وصالحياته كمدير 

 باستقراء عقد العمل 
يتضـــح أـنــه تضـــمن .. ه وـيــزعم بصـــحته وعـــدم صـــوريته شـــكو ـفــي حقـــاـلــذي يتشـــدق ـبــه الم 

باإلضــــافة إلــــي بــــدل ســـــكن ) ســــبعه عشــــر ألــــف درهـــــم( درهـــــم ١٧٠٠٠ي راتــــب قــــدره االتفــــاق علــــ
 ) .ثالثة عشر ألف درهم( درهم ١٣٠٠٠ومواصالت وبدالت أخري قدرت بمبلغ 

 ومن ثم يصبح إمجايل الراتب 
علــي فــرض أحقيتــه فــي ( ألــف درهــم شــامال كافــة البــدالت فــال يجــوز لــه ونمبلــغ قــدره ثالثــ 

تقاضـــي ثمـــة مـبــالغ تزـيــد عـــن اـلــوارد بالعقـــد إال بموافقـــة كتابـيــة مـــن ) يتقاضـــي هـــذا الراتـــب الصـــور
 .صاحب العمل 

 ه كمدير للشركة صالحيات أساء استعمال شكو يف حقه قدإال أن امل
 منـه والتـي قـررت بأحقيـة المـدير فـي تعيـين المـوظفين ١١والواردة بعقد التأسيس في المـادة  

 .حقوقهم ووتحديد رواتبهم 

 موظفا عند نفسه واعترب نفسه 
ًإضــرارا بالشــاكي وراح يزـيـد مــن راتـبـه زـيـادة مـبـالغ فيهــا جــدا حـتـى وصــل ـبـه الحــال إـلـي أن  

  وذلك في مدة أقل من أربعة سنوات ثالثة وثمانون ألف درهم شهريابات يتقاضى راتبا قدره 

 فاملتفق عليه صوريا 
ـبـات  هــم وـفـي غضــون عــام أن الراـتـب شــامال الـبـدالت ال يزـيـد عــن ثالـثـون أـلـف در   عــام  

 .يتقاضى مبلغ ثالثة وثمانون ألف درهم بزيادة قاربت الثالثة أضعاف في أقل من أربعة سنوات 

 وذلك كله دون علم أو موافقة الشاكي 
بعـد أن .. وصاحب النصيب األكبـر فـي رأس مـال الشـركة شكو في حقه بوصفه شريك للم 
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ممكن من الشركة غير عابئ إذا كان مستحق لهـذا الحصول علي أكبر عائد المشكو في حقه تعمد 
 .العائد أم ال 

 ففي ذات التوقيت 
هـــذه الزـيــادة الهائـلــة ) الغـيــر مســـتحق ـلــه أصـــال(بزـيــادة راتـبــه شـــكو ـفــي حـقــه اـلــذي يـقــوم الم 

فيكـف تكـون .. يقر من خـالل أقوالـه ومذكراتـه أن الشـركة فـي حالـة خسـارة مسـتمرة .. والمبالغ فيها 
ـبـذلك ويتقاضــى راتـبـه ويـقـوم بزيادـتـه بمــا المشــكو فــي حـقـه ومــع ذـلـك ال يعـبـأ  الجســامة هالخســارة بهــذ

 .متعمدا األضرار بالشركة والشاكي يحمل الشركة أعباء زيادة علي أعبائها 

 ملا كان ذلك 
معــه بوصــفه شــريك فيهــا وهــو مــا يعــد المشــكو فــي حقــه وكاـنـت أمــوال الشــركة مســلمه إلــي  

 . التصرفات التي يبرمها وكيال عن الشاكي في كافة
ٕوحيـث اتسـمت هـذه التصـرفات بسـوء النـيـة واالستحصـال علـي أمـوال غيـر مسـتحقة واســاءة  
لتيســير العمــل بالشــركة ولــيس للحصــول علــي أمــوال للمشــكو فــي حقــه ت منحــت صــالحيااســتعمال 

  في حقه األمر الذي يؤكد معه ثبوت االتهام قبل المشكوالشركة واالستيالء عليها بدون وجه حق 

بإهدار أمـوال الشـركة واإلضـرار بالشـاكي شكو يف حقه ثبوت قيام امل: الدليل الثالث 

خائنا لألمانة وذلك بقيامه بزيادة مرتبات بعض املوظفني زيـادة معه مبا يعد 

هائلة ومبالغ فيهـا وبـدون مـربر قـانوني صـحيح وصـلت إيل ثالثـة أضـعاف 

 رواتبهم األصلية 

 شرة من عقد تأسيس الشركة يف فقرتها األخرية علي أن نصت املادة احلادية ع
 وتحديـد حقـوقهم مـع افي تعيين المـوظفين وتحديـد رواتـبهم وصـرفه) مدير الشركة(له الحق  

 .حق توكيل الغير في كل أو بعض ما جاء أعاله 

 ومن ثم 
ـتـداء الحــق ـفـي تعـيـين الـمـوظفين وتحدـيـد رواـتـبهم ابشــكو ـفـي حـقـه فـقـد منحــت هــذه الـمـادة للم 

 .ولكنها لم تعطه الحق صراحة في زيادة هذه الرواتب 
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 هذا 
وحيث أن الثابت أن عدد من موظفي الشركة كان يتقاضى كـل مـنهم مـا ال يتعـدى األربعـة  

وـبـدون ثـمـة مـبـرر واضــح ويتـفـق ـمـع الـقـانون شــكو ـفـي حـقـه إال أن الم.. وعشــرون أـلـف درهــم شــهريا 
 عــن ثالثــة أضــعاف هــذا المبلــغ بــأن بــات راتــب كــل مــنهم قــام بزيــادة راتــب كــل مــنهم إلــي مــا يزيــد

وذلك كله دونمـا مبـرر سـوي تعمـده إهـدار مـال ) ثالثة وسبعون ألف وسبعمائة درهم( درهم ٧٣٧٠٠
الشــركة إضــرارا بالشــاكي الســيما وأنــه كــان يتحصــل مــن هــؤالء المــوظفين علــي كامــل المبــالغ التــي 

وذلـك كلـه بالمخالفـة لصـالحياته .. لتـربح مـن ورائهـا  وا– حسـبما سـيرد الحقـا –زيدت علي رواتـبهم 
الــواردة بعقــد التأســيس والتــي منحتــه الحــق فــي تعيــين المــوظفين وتحديــد رواتــب تعييــنهم ابتــداء دون 

 .الحق في زيادتها فيما بعد 

 وعلي الفرض اجلديل
ق مــع  مــنح المــوظفين زـيـادة عـلـي رواـتـبهم فإـنـه ال يعقــل وال يتفــشــكو فــي حقــهبأـنـه يحــق للم 

فال توجد جهـة عمـل فـي العـالم تزيـد .. حسن إدارة العمل أن تتم الزيادة بهذا الشكل المبالغ فيه جدا 
السـيما وأن المشـكو فـي حقـه يعتصـم فـي أقوالـه .. من أجر العامل إلـي ثالثـة أضـعاف دفعـه واحـدة 

 !!! .مرارا وتكرارا بأن الشركة دائمة الخسارة 

  األمر الذي يؤكد أن 
مـــأرب أخـــر وهـــو تعمـــد اإلضـــرار بالشـــركة وأموالهـــا وبالتبعيـــة اإلضـــرار  فـــي حقـــه شـــكوللم 

 .بالشاكي وأمواله 

 وال ينال من ذلك 

 من رأمساهلا % ٤٩شريك يف ذات الشركة بنسبة شكو يف حقه كون امل
كان يستحصـل مـن هـؤالء المـوظفين علـي المبـالغ التـي شكو في حقه ذلك أن الثابت أن الم 

 .لي رواتبهم واالستيالء عليها لنفسه عأمر بزيادتها 

 وهو األمر الذي يؤكد
في إدارته للشـركة وتسـيير أمورهـا الماليـة ويثبـت فـي حقـه جريمـة شكو في حقه عدم أمانة الم 

 . عقوبات ٤٠٤خيانة األمانة المعاقب عليها بالمادة 
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لزيـادات ه علـي اشكو يف حقـجرمية النصب وذلك لثبوت استيالء امل: اجلرمية الثالثة 

إيهامهم مبشروع كـاذب أال وهـو بعد السابق وأن قررها لبعض موظفي الشركة 

زعمه أنه سيبيع هلم حصص وأسهم بالشركة وهو ما مل يتم حىت اآلن وهو مـا 

 .ه شكو يف حقميثل جرمية النصب يف حق امل

  من قانون العقوبات علي أن ٣٣٩حيث نصت املادة 
 توصـل لـي االسـتيالء لنفسـه أو لغيـره علـي مـال منقـول أو يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من 

ســـند أو توقيـــع هـــذا الســـند أو إـلــي إلغائـــه أو إتالفـــه أو تعديلـــه وذـلــك باالســـتعانة بطـــرق احتياليـــة أو 
باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة متي كـان مـن شـأن ذلـك خـداع المجنـي عليـه وحملـه علـي 

 مـــدة ال تجـــاوز ســـنتين أو بالغرامـــة التـــي ال تزيـــد علـــي ويعاقـــب علـــي المشـــروع بـــالحبس.. التســـليم 
 .عشرين ألف درهم 

 ملا كان ذلك 

 وكانت املادة الثامنة من عقد تأسيس الشركة تنص علي أن 
الحصص قابلـة لالنتقـال بـين الشـركاء أو بيـنهم وبـين الغيـر ويجـب أن يثبـت هـذا االنتقـال أو  

 .التصرف في السجل المعد لذلك 
 يعتـــزم ببيـــع حصـــته للغيـــر أن يقـــوم بإخطـــار إدارة الشـــركة بـــذلك بخطـــاب ويجـــب علـــي مـــن 

موصــي علـيـه وتقــوم اإلدارة ـبـدورها بإخطــار الشــركاء فــي خــالل الثالـثـة أـيـام التالـيـة وللشــركاء خــالل 
ٕشــهر مــن اإلخطــار األول اســترداد الحصــة بالشــروط نفســها وأال ســقط هــذا الحــق واذا اســتعمل حــق 

 .قسمت الحصة المبيعة بينهم حسب حصة كل منهم في رأس المال االسترداد أكثر من شريك 

 ومن ثم 
المـــادة الثامنـــة ســـالفة الـــذكر يتضـــح أنـــه يحـــق للشـــريك بيـــع حصـــته لغيـــره مـــن مفهـــوم ومـــن  

الشـــركاء أو للغيـــر بشـــرط إخطـــار بـــاقي الشـــركاء رســـميا وبالطريقـــة الموصـــوفة تفصـــيال فـــي المـــادة 
 .متقدمة الذكر 

 ملا كان ذلك 
 الثابــت مــن خــالل أوراق هــذا االتهــام أنهــا قــد خلــت تمامــا مــن ثمــة إخطــار موجــه مــن وكــان 
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بوصـفه شـريك يريـد بيـع حصـته أو جـزء منهـا إلـي الشـاكي بوصـفه الشـريك األوحــد المشـكو فـي حقـه 
 .للمشكو في حقه 

 ومع ذلك 
بعــض مــوظفي الشــركة المشــكو فــي حقــه وعلــي مــدار مــا يقــرب مــن عــام ونصــف قــد أوهــم  

بـأن يقومـوا بمـنح قيمـه هـذه الزيـادات لـه )  تقرر زيادة مرتباتهم إلي ثالثة أضعاف دفعه واحـدهالذين(
 .بصفة شهرية ودورية وذلك مقابل إيهامهم بأنه سوف يبيع لهم حصصا في الشركة 

 مبا ال يدع جماال للشك معه وهذا األمر ثبت 

 فيه املشكو يف حقه سوء نية 
وأال كـان قـد أخطـر الشـركة (ي نية لبيع حصـص فـي الشـركة ففي الوقت الذي لم يكن لديه أ 

 .راح يوهم الموظفين بأنه سيبيع لهم حصص فيها ) بذلك

 وجنح بهذا اإليهام باملشروع الكاذب 
وهــي بطريــق التبعيــة (.. فــي االســتيالء مــن هــؤالء المــوظفين علــي أمــوالهم بــدون وجــه حــق  

مـــن ؤالء الموظـفــون أنهـــم وقعـــوا فريســـة نصـــب وعـنــدما اكتشـــف هـــ) أمـــوال مملوكـــة للشـــركة وللشـــاكي
 المشـكو فـي حقـه فمـا كـان مـنوشـهدوا بـذلك فقد توجهوا نحـو عدالـة النيابـة المـوقرة المشكو في حقه 

 .أن حاول رد بعض المبالغ المستولي عليهاإال 

 ومع ذلك 
 وـفـي حــق ال يـنـال ذـلـك مــن ثـبـوت ارتكاـبـه لجريمــة النصــب بالفعــل ـفـي حــق بعــض المــوظفين 

ركة والشـــاكي كـــون المـــال الـــذي اســـتعمله فـــي هـــذا المشـــروع الكـــاذب هـــو مـــال مملـــوك للشـــركة الشـــ
  .والشاكي 

 وهنا 
من زيـادة مرتبـات هـؤالء المـوظفين المشكو في حقه يتضح الغرض الغير مشروع الذي تغياه  

 .إلي ثالثة أضعاف رواتبهم دفعة واحدة 

  فقد جلأ إيل هذه احليلة 
اتـبهم يقـوم وففي التوقيت الذي يمنح المـوظفين زيـادة علـي ر..  الشركة لالستيالء علي أموال 
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هو باالسـتيالء علـي هـذه الزيـادة باسـتخدام طـرق احتياليـة حملـت هـؤالء المـوظفين علـي تسـليمه هـذه 
لهــم مــن رغبتــه فــي بيــع حصــص فــي المشــكو فــي حقــه األمــوال بعــدما انخــدعوا فــي زور مــا ادعــاه 

 .الشركة لهم 

 ملا كان ذلك 
 :قد ثبت في حقه جريمتين المشكو في حقه وكان الثابت من جملة ما تقدم أن  

ـا   اإلضــرار بمــال الشــركة وبالتبعـيـة بالشــاكي وذـلـك بزيادـتـه لرواـتـب بعــض المــوظفين بشــكل :أوهلـم
 .مبالغ فيه مع سوء نيته وانتوائه االستحصال علي هذه الزيادات لشخصه من الموظفين 

 علـي المـوظفين وذلـك بإيهـامهم بمشـروع كـاذب وهـو بيعـه لهـم حصـص  جريمة النصب:وثانيهما 
وذلـك فـي التوقيـت الـذي في الشركة وهو ما انخدع به الموظفون وحملهم نحـو تسـليمه المـال 

 .ثبتت فيه عالقة هؤالء الموظفين بالشركة بعالقة عمل 

 وهو األمر الذي 
 . المشكو في حقه طبقا للقانون عقاب معه يستوجب  

مـوال وذلـك بتعمـده األثبوت ارتكاب املشكو يف حقه جلرمية غسيل : ة الرابعة اجلرمي

االستيالء علي مال الشركة عن طريق زيادة مرتبات بعض املوظفني علي الورق 

 ثم يقوم باالستيالء علي هذه املبالغ مرة أخري من املوظفني 

 بداية 

 يف شأن جتـريم ٢٠٠٢نة  لس٤فقد نصت املادة الثانية من القانون االحتادي رقم  

 غسيل األموال علي أن 
يعـــد مرتكـبــا جريمـــة غســـل أمـــوال كـــل مـــن أـتــي عمـــدا أو ســـاعد ـفــي أي مـــن األفعـــال التالـيــة  -١

مـن ) ٢(بالنسبة لألمـوال المتحصـلة مـن أيـة جريمـة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي البنـد 
 .هذه المادة 

أو تمويـه المصـدر غيـر المشـروع تحويل المتحصالت أو نقلهـا أو إيـداعها بقصـد إخفـاء  - أ
 .لها 

إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصالت أو مصدرها أو مكانها أو طريقـة التصـرف فيهـا أو  - ب
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 .حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها 

 . اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصالت –ج 
 : اآلتية  ألغراض هذا القانون تكون األموال هي المتحصله من الجرائم-٢

 . المخدرات والمؤثرات العقلية -أ 
 . الخطف والقرصنة واإلرهاب -ب 
 . الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام قانون البيئة –ج  
 . االتجار عير المشروع في األسلحة النارية والذخائر -د 
 .  جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام -هـ 
 .يانة األمانة وما يتصل بها جرائم االحتيال وخ –و  

 أيــة جــرائم أخــري ذات الصــلة والتــي تــنص عليهــا االتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون  الدولــة -ز   
 .طرف فيها 

 ملا كان ذلك 
بتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر علــي واقعــات وأوراق الــبالغ الماـثـل يتضــح وبجــالء و 

 .المشكو في حقه تام انعقاد جريمة غسيل األموال في حق 

 وذلك أنه 
.. عقــد العــزم والنـيــة نحــو االســـتيالء علــي أـمــوال الشــركة الـتــي يشــارك ملكيتـهــا مــع الشـــاكي  

مسـتغال ومتخطيـا للصـالحيات الممنوحـة لـه .. أموال هـذه الشـركة مـا يفـوق حقـه لنفسه من حصل تف
 .حقوقهم له الحق في تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وصرفهم وتحديد كمدير عام 

 من بني هذه االختصاصات ليس علي الرغم أنه إذ أنه 
فـالنص واضـح والمقصـود منـه .. الواردة حصـرا مـا يمنحـه الحـق فـي زيـادة رواتـب المـوظفين  

 أما الزيادة فليست من اختصاصه .. تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ابتداء 

 ورغم ذلك 
) .. اثنـي عشـر موظـف(اتب بعـض المـوظفين منح المشكو في حقه نفسه الحق في زيادة رو 

 ألـف درهـم ٢٤فقام بزيادتها زيادة هائلة ومبالغ فيها جدا بأن كان الموظـف يتقاضـى راتبـا ال يتعـدى 
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وفــي كــل ) ثالثــة أضــعاف دفعــة واحــدة( ألــف درهــم ٧٣فقــام بزيــادة هــذا الراتــب ليصــبح فجــأة بمبلــغ 
 .األحوال فقد أثبتت األوراق وهمية هذه الزيادات 

 ألنه يف ذات التوقيت 
 بأنـــه ســـوف يبيـــع لهـــم حصـــص فـــي الشـــركات - كـــذبا-عمـــل علـــي إيهـــام هـــؤالء المـــوظفين  

وقــدرها (بشــرط قيــام كــل مــنهم بــأن يــؤدي لــه قيمــة الزيــادة فــي راتبــه .. التابعــة لــه التــي يعملــون بهــا 
 .شهريا ) خمسون ألف درهم تقريبا لكل منهم 

 وبذلك 
راج مبـلــغ ـقــدره ســـتمائة أـلــف درهـــم تقريـبــا شـــهريا ـمــن الشـــركة نجـــح المشـــكو ـفــي حـقــه ـفــي إخـــ 

 ) .في صورة مرتبات للموظفين( بطريقة في ظاهرها مشروع 

 ثم يقوم باليد األخرى 
بعـدما نجـح فـي خـداعهم بقالـه مكذوبـة مـن ه المبـالغ باالستيالء من هؤالء الموظفين علـي هـذ 

 .انه سيبيع لهم حصص في الشركات 

 ومن ثم 
بغـيـر وجــه حــق عـلـي أمــوال الشــركة بعــدما غســلها لنفســه مشــكو ـفـي حـقـه ـقـد اســتولي يكــون ال 

 .بالزعم بأنها رواتب موظفين 

 هذا 
.. وحـيـث اســتمر المشــكو فــي حـقـه فــي ذـلـك مــدة عــام ونصــف تقريـبـا أي ثمانـيـة عشــر شــهرا  

 تجـاوز ابلغـت فـي مجموعهـا مـ أموال الشـركة بطريقـة غسـل األمـوال ؤكد استيالئه علياألمر الذي ي
 .العشرة مليون درهم 

 ملا كان ذلك 

  تنص علي أن ٢٠٠٢ لسنة ٤ من قانون غسل األموال رقم ١٣وكانت املادة 
مـن هـذا ) ٢(مـن المـادة ) ١(يعاقب كل من يرتكب أحد األفعال المنصوص عليهـا فـي البنـد  

ثالثمائــة ) ٣٠٠٠٠٠(القــانون بــالحبس لمــدة ال تزيــد علــي ســبع ســنوات أو بالغرامــة التــي ال تجــاوز 
ثالثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مـع مصـادرة المتحصـالت أو ) ٣٠٠٠٠(ألف درهم وال تقل عن 
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ممتلكــات تعــادل قيمتهــا قيمــة تـلـك المتحصــالت أو مــا يعــادل تـلـك المتحصــالت إذا حوـلـت أو ـبـدلت 
 .وعة جزئيا أو كليا إلي ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشر

 ومن ثم 
.. ومما تقدم يتضح أن المشكو فـي حقـه بوصـفه مـديرا للشـركة المشـتركة بينـه وبـين الشـاكي  

واســتطاع ـبـذلك .. ـقـد خــان األماـنـة ابـتـداءا وـقـام بمــنح بعــض الـمـوظفين زـيـادات صــورية ـفـي رواـتـبهم 
 .إخراج هذا المال من الشركة بطريقة ظاهرها صحيح 

رغــم عــدم ( وأوهمـهـم بأنـه ســيبيعهم حصـص ـمـن الشـركات وعقـب ذـلـك احتـال عـلـي المـوظفين 
فانخـدعوا بـذلك وسـلموه المـال بعـد غسـله وصـار فـي ظـاهرة ) انتوائه ذلك تماما وفقا للثابـت بـاألوراق

حتيــال النصــب واالمشــروعا وهــو فــي األصــل غيــر مشــروع ومتحصــل مــن جريمتــي خيانــة األمانــة و
 .واالختالس 

 وهو األمر 
يل األمـوال منعقـدة تمـام االنعقـاد بكافـة مقوماتهـا وركائزهـا فـي حـق المشـكو الذي يجعل جريمة غس 

  .٢٠٠٢ لسنة ٤ من القانون ١٣في حقه بما يجعله وبحق مستحق للعقاب الوارد بالمادة 

ـدة : ة امســاجلرميــة اخل ـر يف حمــرر وهــو اصــطناع مســتندات مؤـي جرميــة التزوـي

امة والتـي بـدأها بـالتزوير يف لميزانيات الوهمية التي تقدم بها للنيابة العل

 .حمرر عريف وأسبغ عليها وصف احملرر الرمسي بعد تقدميها للنيابة 

  من قانون العقوبات علي أن ٢١٦فقد نصت املادة 
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـر مـن شـأنه إحـداث  

 .ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح 
 : من طرق التزوير ويعد 
إدخــال تغيـيـر عـلـي محــرر موجــود ســواء باإلضــافة أو الحــذف أو التغيـيـر ـفـي كتاـبـة المحــرر  -١

 .أو األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 
 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة  -٢

ه لشـــخص دون علـــم الحصـــول بطريقـــة المباغتـــة أو الغـــش علـــي إمضـــاء أو خـــتم أو بصـــم -٣
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 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 

 .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلي الغير  -٤

مـلء ورقـة ممضـاة أو مختوـمـة أو مبصـومة علـي بيـاض بغـيـر موافقـة صـاحب اإلمضــاء أو  -٥
 .الختم أو البصمة 

 .انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إلثباته  -٦

 .حال تحريره فيما أعد إلثباته تحريف الحقيقة في محرر  -٧

  من ذات القانون علي أن ٢١٧كما نصت املادة 
يعاقب علي التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة ال تزيد علي عشـر سـنوات ويعاقـب علـي  

 .التزوير في محرر غير رسمي بالحبس 
 .وذلك كله ما لم ينص عليه غيره  

 ملا كان ذلك 
الفة الــذكر علــي واقعــات وأوراق اـلـبالغ الماثــل وعلــي األخــص وبتطبـيـق المفــاهيم القانونيــة ســ 

والمعـدة بمعرفـة .. منها الميزانيات الخاصة بالشركات المشتركة فيما بين الشـاكي والمشـكو فـي حقـه 
األخير بغرض مخالفة الحقيقة في الموقف المالي لهذه الشركات وما تدره من أرباح متخذا مـن ذلـك 

حيــث تعمــد المشــكو فــي حقــه تــدوين .. ل مــن الشــركة بــدون وجــه حــق وســيلة لالســتيالء علــي أمــوا
بيانات خاطئه بالمخالفة للواقـع وغيـر مسـتنده ألي مسـتندات أو أدلـة علـي صـحتها ممـا يؤكـد تزويـره 

 .لهذه الميزانيات عن عمد وبسوء قصد 
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 هذا 

 وقد تعددت الدالئل علي وجود هذا التزوير

  املوقف املايل للشركة الغري صحيح وقيام املشكو يف حقه بإظهار

 يف صورة صحيحة باملخالفة للواقع 

 ومن هذه الدالئل ما يلي 

يالحـظ تضـخم املبـالغ ) ...(مبطالعـة امليزانيـات اخلاصـة بالشـركة األم : الدليل األول 

 املسماة ديون معدومة وزيادتها تصاعديا بشكل مبالغ فيه وبدون مربر 
مـــائتين ( أـلــف درهـــم ٢٣٤تـقــدر بمبـلــغ   معدومـــة ـفــي ميزانـيــة عـــام فـقــد كاـنــت هـــذه اـلــديون ال 

 ) .وأربعة وثالثون ألف درهم

 وفجأة وبال أي مربر أو سند 
ثالثـة ( درهـم ٣٧٠٧٠٠٠ليـرد فيهـا أن هـذه الـديون المعدومـة بمبلـغ قـدر   تأتي ميزانيـة عـام  

 ).مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم

  وإذا بها يف عام 
أربعــــة ملـيـــون وســــتمائة وخمســــة ( درهــــم ٤٦٤٥١٨٨يزانـيـــة أن تـلـــك اـلـــديون بمبـلـــغ تقــــرر الم 

 ).وأربعون ألف ومائه وثمانية وثمانون درهم

 ويف ميزانية عام 
اثنـين مليـون وثمانمائـة أربعـة وخمسـون ألـف ( درهـم ٢٨٥٤١١٤تأتي هذه الديون بمبلغ قدره  

 ).ومائه وأربعة عشر درهم

 يف حقه وهذا يعني أن املشكو 
إحــدى ( درهــم ١١٢٠٦٣٠٢قــد أعــدم ديــون مســتحقه للشــركة بمبلــغ خــالل ثــالث أعــوام فقــط  

 ) .عشر مليون ومائتين وستة ألف وثالثمائة وأثنين درهم

 وذلك بال مربر واضح 

���	��.. وبال سند أو مستند يوضح ماهية هذه الديون وسبب إعدامها وحرمـان الشـركة منهـا  
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 بل تعمد املشكو يف حقه 
دـيـون "إـيـراد هــذه المـبـالغ ـفـي الميزانـيـات بشــكل مــبهم وغــامض يؤكــد أن تـلـك المـبـالغ المســماة  
 .ما هي إال مبالغ مختلسة ومستولي عليها بمعرفة المشكو في حقه " معدومة

 نت علي خالف هذه احلقيقة وأنها دو
بالميزانيــات بغــرض إظهــار واقعــة غيــر صــحيحة وغيــر مشــروعة فــي صــورة واقعــة صــحيحة  

 .ومشروعة وهو ما يؤكد انعقاد جريمة التزوير في حق المشكو في حقه 

تـدوين املصـروفات السـنوية بشـكل قد مت  ...أنه يف ميزانيات شركة : الدليل الثاني 

 .ثابت ال يتغري مثقال ذره مبا يؤكد خمالفة هذا البيان يف امليزانيات للحقيقة 
من المستحيل عقال ومن غير المستساغ تجاريا أن يكون بنـد المصـروفات فـي الشـركة ثابـت  

 .ال يتزحزح بالزيادة أو النقصان في كل عام عن األخر 

 ومع ذلك 
ي حـقــه ـيــزعم مـــن خـــالل ميزانـيــات شـــركة آمرـتــك أن بـنــد المصـــروفات يمـثــل نجـــد المشـــكو فـــ 

أنــه علــي مــدار خمســة أعــوام متتاليــة أي  ..ألعــوام لــيس لعــام واحــد ولكــن .. مــن اإليــرادات % ٩٠
من اإليرادات وهو أمـر يسـتحيل تصـوره عقـال وغيـر مستسـاغ % ٩٠تأتي وتجهز المصروفات علي 

 .في العرف التجاري 

 والدليل علي ذلك 
أن ميزانيــــات بــــاقي الشــــركات المشــــتركة فيمــــا بــــين الشــــاكي والمشــــكو فــــي حقــــه يتغيــــر بنــــد  

 .المصروفات فيها من عام ألخر حتى ولو كان هذا التغيير طفيفا ولكن ثمة تغيير 

 أما وأن تأتي ميزانيات شركة آمرتك 
مـن % ٩٠الف الحقيقـة أن مصـروفاتها تمثـل نسـبة ولمدة خمس أعوام متتالية مقررة علي خـ 

وأن المشــكو فــي حقــه يعمــل علــي االســتيالء .. اإليــرادات األمــر الــذي يؤكــد زور وبهتــان هــذا البنــد 
 .علي أموال هذه الشركة وأدراج األموال المستولي عليها تحت بند المصروفات 
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 حماوال
 .ورة واقعة صحيحة ومشروعة تصوير هذه الواقعة الغير صحيحة والغير مشروعة في ص 

 وهذا هو نهج املشكو يف حقه 
ٕـفــي إدارة الشـــركات المشـــتركة فيمـــا بيـنــه وـبــين الشـــاكي وان اختلـفــت المســـميات فـتــارة تســـمي  

وـتـــارة أخــــري تســــمي .. كمــــا أوضــــحنا ســــلفا ) دـيـــون معدومــــة(المـبـــالغ المختلســــة والمســــتولي عليهــــا 
كمـا سيتضـح فـي ) زيـادات فـي رواتـب المـوظفين(تسـمي وتـارة ثالثـة .. كالحالة الماثلة ) مصروفات(

 .وتارة رابعة تسمي قروض كما سيرد الحقا .. الدليل التالي 
 .وهذا كله يثبت جريمة التزوير في حق المشكو في حقه ثبوت ال ريب فيه  

 بزيـادة مرتبـات بعـض – كمـا أوضـحنا سـلفا –قيام املشكو يف حقـه : الدليل الثالث 

ثة أضعاف دفعـه واحـدة إلثبـات ذلـك يف امليزانيـات حتـت بنـد املوظفني إيل ثال

مرتبات املوظفني ثم يقوم باالحتيال علي هؤالء املوظفني واالستيالء علي هـذه 

 .املبالغ الزائدة مرة أخري لنفسه 
في كل شركة من الشركات المشتركة فيما بين الشاكي والمشكو في حقه يتبع األخيـر أسـلوبا  

 .وفي هذه المرة لجأ إلي حيلة شيطانية .. يالء علي أموالها مختلفا في االست

 وهي 
أن استخدام صالحياته وسلطاته التي منحها له الشاكي وقام بزيادة مرتبات بعض المـوظفين  

 ).ثالثة أضعاف الراتب األصلي( ألف درهم ٧٣ ألف درهم إلي أكثر من ٢٤من 

 وبذلك يقوم املوظف باستالم راتبه 

 والسجالت بهذه القيمة األخريةيف الدفاتر 

 وبذلك أيضا 

 يتمكن املشكو يف حقه من تدوين مرتبات املوظفني بامليزانيات 

 بهذه القيمة اجلديدة بعد الزيادة الوهمية 
يقوم بطريقة أو بأخرى باالستيالء علي قيمة هـذه الزيـادات مـن المـوظفين مـرة .. وعقب ذلك  
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 . في الشركات أخري بعد إيهامهم بأنه سيبيعهم حصص

 وبذلك يكون الثابت بامليزانيات أن هؤالء املوظفون 

  ألف درهم ٧٣ كل منهم راتب قدره ىيتقاض

 يف حني أن احلقيقة 
أنـه ال يتقاضــى سـوي راتـبـه األصـلي دون أي زـيـادة إذ يـعـود المشـكو ـفـي حقـه ويســتولي عـلـي  

 .الزيادة منهم 

 وبذلك
ات وبيانات غير صحيحة فـي الميزانيـات زاعمـا بأنهـا يتأكد تعمد المشكو في حقه إثبات واقع 

 .واقعات وبيانات صحيحة وهو ما يقطع بارتكاب هذا المشكو في حقه لجريمة التزوير

أبرز املشـكو ... لشركة ل    ومن دالئل التزوير أيضا أن يف ميزانية عام : الدليل الرابع 

عـده مبعرفـة مكتـب يف حقه ميزانيتني هلذه الشركة عن ذات العام كالهما م

ثبـوت حسابات خمتلـف وبـني هـاتني امليـزانيتني اختالفـات توضـح وال حمالـة 

 .يف حقه التزوير 
إحـــداهما .. عـــن ذات العـــام ... قـــام المشـــكو فـــي حقـــه بتقـــديم ميـــزانيتين لشـــركة   فـــي عـــام  

 . ...  والثانية صادرة عن مكتب  ...صادرة عن مكتب 

 ومن املعلوم 
أمــــا البياـنـــات األساســــية .. ـبـــين مهمتهمــــا ـتـــدقيق الحســــابات ومراجعتهــــا فـقـــط أن هــــذين المكت 

 .للميزانيات فهي مستقاة من المشكو في حقه 

 وحيث يتضح من خالل هاتني امليزانيتني 
ـمـدي االخــتالف فيـمـا بينهمــا ـفـي البياـنـات األساســية والبـنـود الرئيســية للمصــروفات واإلـيـرادات  

أن الميزانيات التي تعد بمعرفة المشـكو فـي حقـه ال تعبـر عـن الحقيقـة وخالفه وهو األمر الذي يؤكد 
 .وأنه يتعمد تغيير حقيقة الواقع فيها وتفصيلها بما يخفي الحقيقة 
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يفيـد ) ...( ميزانيـة الشـركة األم يفقيام املشكو يف حقه بـإيراد بنـد : الدليل اخلامس 

 يف حـني خلـت منحه قـروض للشـركات األخـرى املشـرتكة بينـه وبـني الشـاكي

ميزانيات هذه الشركات من بيان هذه القروض أو إيرادها علـي حنـو أقـل ممـا 

 .هو ثابت مبيزانية الشركة األم أو أزيد مما هو ثابت بها 
بمطالعــة ميزانيــة الشــركة األم يتضــح أن المشــكو فــي حقــه أورد مــن خاللهــا أنــه مــنح بعــض  

 .قروضا .. الشركات األخرى المشتركة بينه وبين الشاكي 

 يف حني أنه 
بمطالعـــة ميزانيـــات هـــذه الشـــركات الممنوحـــة القـــروض يتضـــح أن بعضـــها لـــم تـــرد بهـــا ثمـــة  

قــروض والــبعض األخــر وردت فيهــا القــروض ولكــن علــي نحــو أقــل مــن المــدون بالميزانيــة الخاصــة 
 .بالشركة األم 

  دون فيه القروض بالشركات املقرتضة لثوالبعض الثا

 مبيزانية الشركة األم بأزيد مما هو ثابت 

 ال احلصر ومن ذلك علي سبيل املثال 
ســــتمائة وســــتة ( درهــــم ٦٢٦٥٧٢مبـلـــغ ـقـــدره ... أقرضــــت الشــــركة األم إـلـــي شــــركة   عــــام  -١

 ).وعشرون ألف وخمسمائة اثنين وسبعون درهم

  ...يف حني صار إثبات هذا القرض مبيزانية 
أي ) ماـئــة وســـتة وعشـــرون أـلــف درهـــمســـتة ملـيــون وثالث( درهـــم ٦٣٢٦٠٠٠أـنــه بمبـلــغ عـلــي  

وهـو مـا يؤكـد أن هـذا المبلـغ األخيـر سـيخرج مـن .. بفارق خمسة مليون وسبعمائة ألـف درهـم وأكثـر 
 !.تحت بند سداد القرض ولكن إلي أين ؟... ميزانية شركة 

واحـــد ( درهـــم ٤١٥٦٣مبـلــغ ـقــدره ... ـقــد اقترضـــت مـــن شـــركة ... وكـــذا األمـــر فـــإن شـــركة  -٢
 ).مسمائة ثالثة وستون درهموأربعون ألف وخ

 أن القرض قيمته ... يف حني ثبت يف ميزانيات شركة 
 . درهم أي بفارق ثالثمائة ألف درهم ٧٤١٦٦٣ 
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 وهكذا 
ٕفاألمثـلــة عـلــي مـثــل هـــذه التصـــرفات كثـيــرة وواضـــحة مـــن خـــالل الميزانـيــات واحـــداث الـفــروق  

  .غرضه وال محالة االستيالء عليها بالمخالفة للواقع والقانون

 ملا كان ذلك 
ومن جملة ما أوضحناه من دالئل وحقائق يتأكد وبجالء تام مـدي انعقـاد جريمـة التزويـر فـي  

حـــق المشـــكو فـــي حقـــه وتعمـــده جعـــل الوـقـــائع الغيـــر صـــحيحة والغيـــر مشـــروعه فـــي صـــورة وـقـــائع 
 .صحيحة ومشروعه وذلك بغرض االستيالء علي األموال بغير وجه حق 

 ارتكاب املشكو يف حقه جلرميـة اسـتعمال حمـرر مـزور حـال ثبوت: اجلرمية السادسة 

 علمه يقينا بتزويره 

  من قانون العقوبات علي أن ٢٢٢فقد نصت املادة 
يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة التزويــر بحســب األحــوال مــن اســتعمل المحــرر المــزور مــع  

 .علمه بتزويره 
محــررا صــحيحا باســم شــخص غـيـره أو ويعاـقـب بالعقوـبـة ذاتهــا بحســب األحــوال مــن اســتعمل  

 .انتفع به بغير حق 

 ملا كان ذلك 
وكــــان قــــد ثـبـــت يقيـنـــا ممــــا تقــــدم قـيـــام المشــــكو فــــي حـقـــه ـبـــالتزوير ـفـــي الميزانـيـــات الخاصــــة  

بالشــركات المشــركة بينــه وبــين الشــاكي ومحاولتــه إخفــاء الواقعــات الغيــر صــحيحة والغيــر مشــروعة 
 .وراء واقعات صحيحة ومشروعة 

 كتف املشكو يف حقه بذلك ومل ي
بل أنه استعمل هذه الميزانيات المزورة لدي الجهات الحكوميـة والرسـمية ولـدي النيابـة العامـة  

 .ٕالموقرة وادارة الخبرة وتسوية المنازعات وقدمها إليها حال علمه يقينا بتزويرها 
وـنـا وعقاـبـا عــن وهــو األمــر اـلـذي يجعـلـه مســتحقا للعـقـاب عــن جريمــة االســتعمال المســتقلة قان 

 .جريمة التزوير ذاتها 
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 "ا ثاني

التعقيب علي تقرير إدارة اخلربة وتسوية املنازعات املودع أوراق 

 االتهام املاثل لبيان أوجه القصور والعوار التي طوقته 
وية المنازعـات كانت النيابة الموقرة قد قررت إحالة أوراق البالغ الماثل إلـي إدارة الخبـرة وتسـ 

واإلطـــالع عـلــي الســـجالت لإلطـــالع عليهـــا وعـلــي المســـتندات المقدمـــة مـــن الطـــرفين وأخـــذ أقوالهمـــا 
 -: لبيان والدفاتر الحسابية

... حـتـى تاريخـه فـي الشــركة األم الكائنـة بمرـكـز    طبيعـة عمـل المشــكو فـي حقـه ـمـن عـام  -١
 ) ....(ركات الملحقة بها والمسماة والش

كــان المشــكو فــي حقــه يملــك بيــع أي حصــص فــي الشــركة األم أو الشــركات بيــان فيمــا إذا  -٢
 .الملحقة بها 

بيان فيمـا إذا كـان المشـكو فـي حقـه قـد اخـتلس مبـالغ نقديـة أو أي مـال  منقـول مـن الشـركة  -٣
حـتـى   وذـلـك مــن عــام .. ٕوارـفـاق كاـفـة المســتندات الداـلـة عـلـي ذـلـك ... األم الكائـنـة بمركــز 

 .تاريخه

 ث أحيلت األوراق بالفعل إلي إدارة الخبرة وباشرت مأموريتها وحي.. هذا 

 وعلي الرغم 
مما يتضح بجالء من أوراق االتهام عدم مشروعية التصرفات التي ارتكبها المشكو في حقه  

واستغالله لصالحياته نحو اإلضرار بأموال الشركة والشاكي .. ومخالفته لما هو ثابت بعقد الشركة 
 من الجرائم المعاقب عليها والتي أفصحت عنها أوراق االتهام إال أننا نجد علي وارتكابه للعديد

الجانب األخر وعلي النقيض تماما بما كشفت عنه أوراق االتهام أن تقرير أهل الخبرة قد قصر في 
األسباب وأفسد في االستدالل ولم يقم بأداء المهمة المكلف بها من قبل النيابة معتمدا في ذلك 

تندات عبارة عن ميزانيات أعدها المشكو في حقه لنفسه ليستفيد منها ودون أن يعتني أهل علي مس
الخبرة بفحص المستندات التي ترجمت لهذه الميزانية خالف العديد من أوجه القصور والعوار التي 

لتي طوقت هذا التقرير والتي نشير إلها بعد استعراضنا للنتيجة التي أنتهي إليها تقرير الخبرة وا
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 .جاءت ال تتفق مع حقيقة الواقع والمستندات علي النحو الذي سوف نعرضه تفصيال فيما بعد 

  أن النتيجة التي أنتهي إليها أهل اخلربة إذ
مـن حصـص الشـركة % ٤٩أن المشكو في حقه كان شريكا للشاكي فـي الشـركة األم بنسـبة  -١

 .بتلك الشركة منذ تأسيسها ) مامديرا عا( كما عمل -/-/-وذلك اعتبارا من ... ومقرها 

أن المشــكو فــي حقــه كــان شــريكا للشــاكي فــي جميــع الشــركات األخــرى الموضــحة فــي البنــد  -٢
كـذلك لـم يكـن المشـكو فـي حقـه .. إال أنه كان مديرا لهـا ) ...(األول من المهمة عدا شركة 

 .كما لم يكن مديرا لها) ... (شريكا للشاكي في الشركة المسماة 

) ...(أن المشكو في حقه كان مديرا لكافة الشركات الموضحة بالجدول عدا كـل مـن شـركة  -٣
فضـال .. إال أن المشكو في حقه كان شريكا للشاكي فيهما ..  ومقرها الشارقة ...)(وشركة 

 ـتـم إـبـرام عقــدي عمــل -/-/- وـتـاريخ -/-/-علمــا بأـنـه بـتـاريخ ) ...(عــن الشــركة المســماة 
 .للشركة ) مدير عام(والمشكو في حقه بتعيين األخير ) ... (بين شركة

باسـتقراء نصـوص عقـود تأسـيس الشـركات المشـتركة بـين طرفـي الـدعوى يتضـح أن المشــكو  -٤
ضده يمتلك بيع حصة أو الحصص المملوكـة لـه إال أن ذلـك يكـون مشـروطا بإخطـار بـاقي 

 لــم يقــدم المشــكو فــي حقــه مــا الشــركاء بــذلك وبــالرجوع للمســتندات المقدمــة وفــي هــذا الشــأن
 .كما أن عملية البيع لم تتم .. يثبت قيامه بإخطار الشاكي في هذا الصدد 

ال محـــل الســـتيالء المشـــكو فـــي حقـــه علـــي أربـــاح الشـــركات وفقـــا لالتهـــام الموجـــه إليـــه مـــن  -٥
حـيــث تـبــين أن .. الشـــاكي ـفــي هـــذا الشـــأن وفـقــا للشـــرح والتحلـيــل بالبـنــد الثاـلــث مـــن المهمـــة 

 مليـون ٨ مليـون درهـم قـد تـم توزيـع منهـا نحـو ٣٢ر١األربـاح المحققـة والبالغـة نحـو مجموع 
والبــاقي وقــدره .. مليــون درهــم . ر٨درهــم علــي الشــركاء وتــم تكــوين احتيــاطي قــانوني بنحــو 

وهـو ) كأربـاح مرحلـه( مليون درهم أرباح تم ترحيلها وقـد ظهـرت بميزانيـات الشـركات ٢٣ر٢
 .التهام األول ما يخالف ما جاء بموضوع ا

كـــان يـــتم ) مكافـــأة اإلدارة(وفقـــا للمالحظـــات المتممـــة للميزانيـــات المقدمـــة فقـــد تبـــين أن بنـــد  -٦
صـــرفها للمشـــكو فـــي حقـــه كراتـــب يصـــرف لـــه شـــهريا وقـــد بلـــغ مجمـــوع تلـــك الرواتـــب مبلـــغ 

عموـلــة ( إال أن المـبــالغ األخــرى تحـــت بـنــود  حـتــى       درهــم عـــن الفـتــرة مــن ٧١١٣٢٢٩
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.. كنســبة فــي أربــاح هــذا العــام    فقــد ـتـم صــرفها عــام ) ولــة إدارة ، أتعــاب إدارةمــدير ، عم
عمولــة اإلدارة (والبــاقي تحــت بنــدي .. تــم صــرفها للمشــكو فــي حقــه ) عمولــة المــدير(منهــا 

وفقــا لمــا كــان معمــول بــه قبــل إبــرام العقــد .. فقــد تــم صــرفها للشــريك الســابق ) وأتعــاب إدارة
 وقد تم وقف صرفها بعـد ذلـك بخـروج -/-/-لفحص الموثق بتاريخ المتعلق بالشركة محل ا

 .ذلك الشريك من الشركة 

بصــفة دوريــة حيــث بلــغ مــا كــان    وحتــى    زاد راتــب المشــكو فــي حقــه خــالل الفتــرة مــن  -٧
  .   درهما عام ٨١٢٨٤ درهم شهريا زاد إلي ٣٩٠٠مبلغ   يتقاضاه عام 

 ـمــن المــديرين وفـقــا لكشـــوف الحســابات البنكـيــة لثالـثــة ٨دد  زادت رواتــب عـــ   خــالل عـــام  -٨
 درهـــم كـمــا زادت رواـتــب ـبــاقي ٧٣٧٠٠ـمــنهم وشـــهادة آخـــرين بمحاضـــر الشـــرطة إـلــي مبـلــغ 

... / حيـث بلـغ أقصـاها راتـب المـدعو  وحتـى    المديرين بصفة دورية خالل السنوات مـن 
 .   درهم خالل عام ٤٠٥٠٠حيث بلغ راتبه 

للعقد التأسيسي المبرم بتـاريخ ) ٩(للمادة رقم ) ١(لذكر هنا أنه بالرجوع إلي ملحق وجدير با
 : حيث ورد بالملحق ما يلي -/-/-

يكــون المــدير مســئوال عــن إدارة الشــركة بكاـفـة نواحيهــا اإلدارـيـة والتجارـيـة والمالـيـة وـلـه الحــق 
 .في تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وصرفهم وتحديد حقوقهم 

لـــي ذلـــك نـــري أن قيـــام المشـــكو فـــي حقـــه بزيـــادة رواتـــب مـــديري الشـــركات كانـــت ضـــمن وع
 .صالحياته المتفق عليها بين طرفي الدعوى 

بتتـبـــع زـيـــادة رواـتـــب مــــديري الشــــركات مقارـنـــه بالحســــاب الجــــاري العاـئـــد للمشــــكو ـفـــي حـقـــه  -٩
تحوـيــل أـيــة  فلــم يتضـــح -/-/- حـتــى -/-/-خـــالل الفتــرة ـمــن ... بنــك اإلـمــارات ) .../ح(

 .مبالغ من حسابات المدراء إلي حساب المشكو في حقه المشار إليه 

 إال أنـــه أتضـــح أن هـــذا ...قـــام المشـــكو فـــي حقـــه بـــإقراض بعـــض الشـــركات مـــن شـــركة  -١٠
اإلـقـراض كــان ضــمن صــالحيات المشــكو ضــده كوـنـه مــديرا عامــا لكاـفـة الشــركات المشــتركة 

 إليه كان لشركات مملوكـة لطرفـي الـدعوى بين طرفي الدعوى كما أن إقراض المبلغ المشار
 .أصوال لذا نري أنه ال محل لتبديد المبلغ المشار إليه باالتهام 
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 تلك كانت النتيجة املعيبة ألعمال جلنة اخلرباء 

 والتي جاءت باملخالفة لألوراق واحلقائق وذلك لألسباب اآلتية 

ـقـوال املـشـكو يف حـقـه نفـسـه ـخـالف تقرـيـر اـخلـرباء األوراق واحلـقـائق وأ: الـسـبب األول 

مـن % ١٠حينما قررت اللجنة بأنه مل يتقاضى مكافأة اإلدارة املقدرة بنسـبة 

 األرباح وأنه كان حيصل عليها يف صورة راتب شهري 

 وهذا القول شابه عوار وخطأ جسيم 

 وفقا للحقائق اآلتية 

...  لسـنة ... الدعوى رقـم أن املشكو يف حقه نفسه قرر صراحة بأنه أقام: احلقيقة األول 

وطالب من خالهلا بقيمة املكافأة املخصصة نظـري أعمـال اإلدارة .. ي كلي جتار

وبالفعـل تـداولت هـذه الـدعوى جبلسـاتها .. من األرباح % ١٠املقررة بنسبة 

 . درهم ٨٢٩٣٦٠بلغ قدره مب   ىتح   قرر له مكافأة عن الفرتة من تو

 وهو األمر الذي يؤكد 
ل المــذكور عـلـي المكاـفـأة فضــال عــن حصــوله عـلـي الراـتـب المـبـالغ فـيـه جــدا فضــال حصــو 

 %.٤٩عن حصوله علي نصيبه في األرباح بوصفه شريكا بنسبة 

 وحيث انتهي السادة اخلرباء 
إـلـــي عــــدم حصــــوله عـلـــي المكاـفـــأة ـفـــإنهم يكوـنـــوا ـقـــد خــــالفوا األوراق والمســــتندات وشــــابت  

هم إلـي قـيـام المشـكو ـفـي حقـه ـبـالجمع مـا ـبـين الراتـب وـبـين تـنـأعمـالهم عـيـوب جسـيمة أهمـهـا عـدم فط
 .المكافأة المخصصة نظير اإلدارة 

ويمـثـل تبدـيـدا .. وهــو األمــر اـلـذي أضــر بالشــركة وبالشــاكي أشــد الضــرر الـمـادي واألدـبـي  
 .والذي اختلسه لنفسه لمال الشركة المسلم إليه علي سبيل األمانة 
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رباء أن املكافـأة املخصصـة لـإلدارة كـان املشـكو يف حقـه زعم هؤالء اخل: احلقيقة الثانية 

 .حيصل عليها علي صورة راتب شهري 

 ومع ذلك قصر اخلرباء شديد القصور 
 !.من األرباح السنوية؟% ١٠في بيان عما إذا كان قيمة الراتب سنويا يوازي نسبة  

 فمن املؤكد 
مــة مــن المشــكو فــي حقــه للمطالبــة تجــاري كلــي المقا...  لســنة ...الثابــت بالــدعوى رقــم أن  

 درهـم ٨٢٩٣٦٠فقـد قـدرت لـه المكافـأة عـن هـذه المـدة بالكامـل بمبلـغ    حتـى    بالمكافأة منذ عام 
 ).ثمانمائة وتسعة وعشرون ألف وثالثمائة وستون درهم(

 فقطيف حني أنه تقاضي راتب عن عام 
ســـة ألـــف ومـــائتين وأربعـــون مليـــون وخم( درهـــم ١٠٠٥٢٤٠=  شـــهر ١٢×  درهـــم ٨٣٧٧٠ 

 ) .درهم

 وبذلك يكون 
.. ومــن ـثـم .. ـقـد تقاضــي راـتـب ـفـي عــام واحــد مــا يتجــاوز قيمــة المكاـفـأة عــن ثمــاني ســنوات  

 .يكون كافة ما تقاضاه عن السنوات السبعة األخرى مختلس وبدون وجه حق 

 فقد قرر السادة اخلرباء أنفسهم 
 ٥٢٤٦٢٩١ مبلـغ قيمتـه   حتـى عـام   لفتـرة مـن أن المشكو في حقه قـد تقاضـي راتبـا عـن ا 
 ) خمسة مليون ومائتين وستة وأربعون ألف ومائتين وواحد وتسعون درهم(درهم 

 يف حني أنه مستحق عن ذات املدة 
) ثمانماـئــة وتســـعة وعشـــرون أـلــف وثالثماـئــة وســـتون درهـــم( درهـــم ٨٢٩٣٦٠مبـلــغ ال يتـعــدى  

 .تجاري كلي المقامة منه شخصيا   لسنة   حسبما انتهت الدعوى رقم 

  درهم٤٤١٦٩٣١وهو ما يؤكد تبديده ملبلغ ال يقل عن 

 )أربعة مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة واحد وثالثني درهم(

 فقط خبالف ما استويل عليه الحقا     عام وذلك حىت نهاية 
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ري كلـي املقامـة مـن  جتـا... لسـنة ...بغض النظر عن الدعوى رقـم : احلقيقة الثالثة 

املشكو يف حقه ذاته حلساب ما يستحق من مكافأة وبنسبة عشـرة باملائـة مـن 

  .      حىت  األرباح سنويا عن الفرتة من 

 فقد قصرت جلنة اخلرباء قصورا شديدا يف عملها 
حينمــا لــم تعمــل علــي حســاب قيمــة المكافــأة التــي تقــدر بنســبة عشــرة بالمائــه مــن األربــاح  

وبيان عما إذا كانت المبالغ التي يقوم بصرفها المشكو فـي حقـه لنفسـه كراتـب تتناسـب مـع .. سنويا 
 .نسبة العشرة بالمائة من اإلرباح من عدمه 

الخبـراء واتخـاذهم مـن أقـوال المشـكو فـي حقـه سـندا بـاطال لجنـه وهو مـا يؤكـد قصـور أعمـال  
 .لما انتهوا إليه من نتيجة مخالفة لألوراق 

تناقض السادة اخلرباء مع أنفسهم حينما قرروا بأن راتب املشـكو يف : ني السبب الثا

يف حني أنهم سبق وقرروا بصلب     درهم عام ٨١٢٨٤حقه تزايد حىت وصل إيل 

 درهـم فضـال عـن عـدم ردهـم علـي هـذه ٨٣٧٥٠ كـان    التقرير أن راتبه عام 

 .الزيادة اهلائلة 
 جـدول يوضـح ٣٩ء يتضـح أنهـم أوردوا بالصـفحة رقـم من خالل مطالعة تقرير السادة الخبـرا 

 : وهو علي النحو التالي    حتى عام   قيمة راتب المشكو في حقه وزياداته منذ عام 
السنة 

 المالية

 مكافأة إدارة

 راتب المدير

معدل المكافأة 

 الشهرية

عمولة 

 مدير

عمولة 

 إدارة
 مجموع أتعاب إدارة

 ٥٠٣ر١٥٣ ٣٣ر١٧٠ ٦٩,٥٦٥ ٤٠,٣٢٧ ٣٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ 

 ٣٨٤ر٧٠٠    ٣٢ر٠٥٨ ٣٨٤ر٧٠٠ 

 ٣٨٤ر٧٠٠    ٣٢ر٠٥٨ ٣٨٤ر٧٠٠ 

 ٥٨٢ر٣٦٧    ٤٨ر٥٣٠ ٥٨٢ر٣٦٧ 

 ٦٤٠ر٦٥٩    ٥٣ر٣٨٨ ٦٤٠ر٦٥٩ 

 ٧٤٠ر٧٣١    ٦١ر٧٢٧ ٧٤٠ر٧٣١ 

 ١ر٠٠٤ر٨٢٦    ٨٣ر٧٣٥ ١ر٠٠٤ر٨٢٦ 

 ١ر٠٠٥ر٢٤٦    ٨٣ر٧٧٠ ١ر٠٠٥ر٢٤٦ 
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 ١ر٠٠٥ر٠٠    ٨٣ر٧٥٠ ١ر٠٠٥ر٠٠ 

 ١ر٠٠٥ر٠٠    ٨٣ر٧٥٠ ١ر٠٠٥ر٠٠ 

 ٧ر٢٥٦ر٢٩١ ٣٣ر١٧٠ ٦٩ر٥٦٥ ٤٠ر٣٢٧  ٧ر١١٣ر٢٢٩ المجموع

 ومن هذا اجلدول يتضح 
 درهم ومع ذلك يأتي السادة الخبراء في ٨٣٧٥٠أصبح   أن راتب المشكو في حقه في عام  

ا تقدم بأن مرتب المشكو في حقه أخـذ فـي التزايـد حتـى وصـل النتيجة النهائية ليقرروا علي خالف م
وهــو تـنـاقض واضــح وغـيـر مـبـرر مــن    درهــم وهــو مــا يـقـل عــن راـتـب عــام ٨١٢٨٤إـلـي   ـفـي عــام 

 .جانب الخبراء 

 ليس هذا فحسب 
بـــل أن الثابـــت مـــن خـــالل الجـــدول أن راتـــب المشـــكو فـــي حقـــه تزايـــد لمـــا يقـــرب إلـــي ثالثـــة  

��ذ�����G..جيزة جدا أضعاف في فترة و�/�&�H#+*����4#و�����	מ��و�د�א��4د@�א����א�1,��Iذ��D	و�

א�ز��د@�א�	���B��9�&�Kدא�وא�+/�+��Jد�"��دא��א�	���و�&�/�������	��ل�א�������وא�4+�%�����������������������


������9*��4�4و�����1�ز
מ�א�ز��د@�&/�א��א+$�. 

 ومن ثم 
شـاكي فـي إعـادة النظـر فـي يتضح مدي القصور الذي عاب تقرير الخبراء بما يؤكد أحقيـة ال 

 .أعمالهم برمتها 

إغفال السادة اخلرباء متسك املشكو يف حقه بـأن سـنده يف أحقيتـه يف : السبب الثالث 

 براتب قدره ثالثون ألـف درهـم -/-/-الراتب هو عقد العمل املربم معه بتاريخ 

 ٤٨٥٣٠غ قـدره مبلـومع ذلك يأتي اخلرباء ليقرروا بأن راتبه يف ذات السـنة .. 

 درهم 
تمســـك الشـــاكي منـــذ فجـــر التحقيقـــات فـــي الـــبالغ الماثـــل وأمـــام الســـادة الخبـــراء بعـــدم أحقيـــة  

وأنــه يحــق لــه فقــط الحصــول علــي نســبة .. المشــكو فــي حقــه فــي تقاضــي راتــب عــن أعمــال اإلدارة 
تشـدق بـه كمـا تمسـك بصـورية عقـد العمـل الـذي ي.. من األرباح السنوية نظير أعمال اإلدارة % ١٠

 .المشكو في حقه 
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 إال أن املشكو يف حقه 
فعلــي الفــرض الجــدلي .. تمســك بالعقــد المشــار إليــه وأنــه عقــد صــحيح ونافــذ ولــيس صــوري  

 .بصحة ذلك 

 -/-/-ت أن هذا العقد مؤرخ يف فالثاب

#�H#ن��)����	%�א���د����F(وو�د�&���#ن��א+$�א�	��و�&/�����,%,ون�#��Lد��מ�������������������9 

���ز�د�
ن�,%,ون�#��Lد��מ����������و�&/�����&/�
�מ�א+$�א�	�.�

 ورغم ذلك

ــ�� يــأتي الســادة الخبــراء مقــررين أن راتبــه   ــ�       � ��	 
ــ� �ــ�����٠ �
 وأغفلــوا تمامــا مــا زعــم بــه  �

  -/-/- المرفقة صورته بجلسة الخبراء المؤرخة-/-/-المشكو في حقه وتمسكه بعقد العمل المؤرخ 

 ا تقدم أليس م
الذي نص علـي أن راتـب المشـكو فـي حقـه ثالثـون ألـف صورية العقد يعد دليال قاطعا علي  

 . درهم ٤٨٥٣٠في حين أنه يتقاضى 

 وإغفال السادة اخلرباء 
 !.ما تقدم أال ينم عن عدم إلمام بأوراق التداعي وعدم بحثها وفحصها بالدقة المطلوبة ؟     

 لعل ما تقدم 
 ما عاب التقرير من قصور واضح ومخالفة صارخة لما هـو ثابـت بـاألوراق يؤكد وبجالء تام 

 .والمستندات 

إغفال تقرير اخلرباء كافة الدالئل التي تؤكد صورية عقد العمل املؤرخ : السبب الرابع 

  مبا يستتبع عدم أحقية املشكو يف حقه للراتب الذي حتصل عليه بغري حق -/-/-
 الماثل ومنها المستندات المقدمة من المشـكو فـي حقـه ذاتـه يتضـح أن باستقراء أوراق االتهام 

 هـو عقـد صـوري ومـن ثـم ال يجـوز تنفيـذه -/-/-ثمة عدة دالئل مؤكدة علي أن عقد العمل المؤرخ 
 :ومن هذه الدالئل ما يلي.. وال يجوز للمشكو في حقه الحصول علي الراتب الصوري المدون فيه 
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وهـو شـريك للشـاكي يف الشـركة عـن     شـكو يف حقـه منـذ عـام أن امل: الدليل األول 

 %) .٤٩(النصف تقريبا 

 ومن ثم 
فإنــه ال يعقــل وال يتفــق مــع المنطــق أن يكــون المشــكو فــي حقــه مالكــا فــي الشــركة وفــي ذات  

 .الوقت يقبل أن يكون مجرد موظفا فيها 

% ٤٩الشـركة بنسـبة أنه مبجـرد أن أصـبح املشـكو يف حقـه شـريكا يف : الدليل الثاني 

  يف رأس املال حصتهأصبح من حقه احلصول علي نسبة يف أرباحها توازي نسبة 

 هذا باإلضافة 
 .من األرباح سنويا لقاء أعمال اإلدارة التي يقوم بها % ١٠إلي نسبة 

 فهل يعقل 
بعد ذلك أن يوافق الشاكي علي حصول المشكو في حقه علي راتب عن ذات أعمـال اإلدارة  

 !.من األرباح سنويا ؟% ١٠ي يحصل في مقابلها علي الت

 الذي يتشدق به املشكو يف حقه مدون فيـه -/-/-أن عقد العمل املؤرخ : الدليل الثالث 

يف حـني أن الثابـت بأعمـال اخلـرباء أنـه كـان .. راتب قدره ثالثون ألف درهـم 

فلـو ..  درهـم ٤٨٥٣٠علي راتب قدره ) ذات عام حترير العقد (      حيصل يف عام

أن يـدون بالعقـد راتبـه يف كان هذا العقد ليس صوريا لتمسك املشـكو يف حقـه 

 .احلقيقي الذي يتقاضاه 

 وإذا كان هذا العقد صحيحا 
وأن راتـبـه ال يتعــدى ثالـثـون أـلـف درهــم وـقـد ثـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أـنـه كــان يتقاضــى  

 !!سا وخيانة أمانة ؟؟أال يعد ذلك اختال درهم ٤٨٥٣٠ علي مبلغ   عام
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 وهو يعمل لـدي الشـركة مبوجـب عقـد    أن املشكو يف حقه منذ عام : الدليل الرابع 

ألـيس هـذا  ..  عمل غري حمدد املدة فما احلاجة إذن لكتابة عقـد جديـد يف عـام 

 صـة قـدرهاالسيما وأنه قد بـات مالكـا حل! مؤكدا علي سوء نية املشكو يف حقه ؟

 !.فما احلاجة إذن لعقد العمل إال إذا كان صوريا ؟من الشركة %٤٩

 الذكرآنفة لعل كافة الدالئل 

 الـذي يتشـدق بـه المشـكو فـي -/-/-����� �ـ� ��
	ـ� ��ـ���      تؤكد وبجالء حقيقة وضاءة وهي  

 .حقه 

 وهو ما يستتبع بالضرورة 
ال التـي تحصـل عدم أحقيته في الحصول علي راتب في األصل وهو ما يؤكد أن كافـة األمـو 

هـي أمـوال اختلسـها لنفسـه مبـددا أمانـه أؤتمـن عليهـا بوصـفه شـريكا فـي .. عليها تحت مسمي راتـب 
 ) . عقوبات٤٠٤/٢المادة (مال مشترك 

 وعلي الرغم مما تقدم مجيعه 
وهــو .. هــذه الــدالئل والحقــائق التــي تنطــق بهــا األوراق متجــاهال جــاء تقريــر الســادة الخبــراء  

الخبراء وعدم إلمامهم بأوراق البالغ الماثـل بمـا يقطـع بـأن هـذا لجنة كد قصور أعمال األمر الذي يؤ
 التدارك بمعرفة لجنة خبراء أخرى التقرير جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه ويستوجب التصحيح و

تقرير اخلرباء خالف الثابت باألوراق وبإقرار املشـكو يف حقـه ذاتـه يف : السبب اخلامس 

ع األرباح وذلك بزعم التقرير بأن هناك مـا يزيـد عـن مثـاني مليـون شأن توزي

درهم أرباح موزعة يف حني أقر املشكو يف حقه ذاته بأن الشاكي مل حيصـل سـوي 

 علي ما يقل عن مليون ونصف 
ذهب تقرير الخبراء إلي الزعم بأن أرباح الشركة األم وملحقاتها من شركات يشترك فيها كـال  

اثـنـين وثالـثـون ملـيـون ( درهــم ٣٢١٥٨٦٤٢ مبـلـغ ـقـدره -/-/-كو ـفـي حـقـه حـتـى مــن الشــاكي والمشــ
 :موزعة كالتالي ) ومائه وثمانية وخمسون ألف وستمائة اثنين وأربعين درهم
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 بيان المبلغ بالدرهم

 .توزيعات مسددة   ٨٠٥٧٦٥١

 .احتياطي قانوني  ٨٣٩٦٢٦

 ) .بميزانيات الشركاتوقد ظهرت (أرباح مرحلة  ٢٣٢٦١٣٦٥

 مجموع  ٣٢١٥٨٦٤٢

 وهذا يعني 
أن هـنــاك أكـثــر مـــن ثمانـيــة مليـــون درهـــم زعـــم التقرـيــر والمشـــكو فـــي حقـــه أنهـــا موزعـــة علـــي  

 ) .الشاكي والمشكو في حقه(الشريكين 
مـــن حصـــص الشـــركة فإـنــه يكـــون مســـتحق ألكـثــر مـــن أربعـــة % ٥١وبمـــا أن الشـــاكي يمـلــك  

 .مليون درهم 

  املشكو يف حقه نفسه ومع ذلك أقر
 .أن الشاكي لم يستلم من هذه األرباح سوي علي مبلغ يقل عن مليون ونصف درهم  

 !.فأين باقي مستحقات الشاكي من األرباح ؟ 

 ؤكد أن املشكو يف حقه قد اختلسها لنفسهاألمر الذي ي

 وبدد األمانة املسلمة إليه 
 أن تقريــر الخبــرة يــأتي ليــزعم بأنــه ال ورغــم وضــوح ذلــك وبــإقرار المشــكو فــي حقــه نفســه إال 

 .محل الستيالء المشكو في حقه علي أرباح الشركات 

 !.فمتي سيكون االستيالء إذن إذا لم يكن في هذه الحالة السابق إيضاحها ؟   

 ومن ثم 
عتـراف المشـكو فـي حقـه اقـرار وإليتأكد مدي قصور تقرير الخبـرة ومخالفتـه للثابـت بـاألوراق و 

 .ذاته 
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ثمانية مليون درهم من الاخلرباء إيل الزعم بأن مبلغ جلنة انتهاء : لسبب السادس ا

دون بيـان ) الشـاكي واملشـكو يف حقـه(أرباح الشركات مت توزيعها علي الشركاء 

 من هذه األرباح % ٥١مستند واحد يفيد استالم الشاكي لنصيبه املقدر بـ 

 لعله من الواضح اجللي
 : الخبراء باآلتيلجنهقرة للسادة الخبراء بأداء المهمة أنها ألزمت في تكليف النيابة المو 

 وإرفاق كافة املستندات الدالة علي ذلك 

 وهو ما يؤكد 
لزوم أال يكون مـا تقـرره لجنـة الخبـراء محـض كـالم مرسـل بـل يجـب أن يسـتند إلـي مسـتندات  

 .واضحة تعضده وتؤكده 

 ا ذه
 أكثـر مـن ثمـاني مليـون درهـم ـمـن تـم رصـد مبلـغبـأن وحيـث قـررت لجنـة الخبـراء فـي تقريرهـا  

 ) .الشاكي والمشكو في حقه(أرباح الشركات قد تم توزيعه علي الشريكين 

 ومع ذلك 
مـن هـذا %) ٥١(لم ترفق مستند واحد يشير مـن قريـب أو بعيـد إلـي اسـتالم الشـاكي لنصـيبه  
 .المبلغ 

 ا يف استدالهلما انتهت إليه اللجنة فساد ولعل ما يؤكد 
ما أقر واعترف به المشـكو فـي حقـه ذاتـه مـن أن الشـاكي لـم يتسـلم منـه سـوي مبلـغ يقـل عـن  

 .مليون ونصف درهم 

 وعلي الرغم من ذلك 
 !.علي أن مبلغ الثماني مليون درهم تم توزيعه علي الشركاء ؟تؤكد لجنة الخبراء  

 ومن ثم 
الصـــادر لـهــم وبوضـــوح شـــديد الخـبــراء للتكلـيــف لجـنــة فـقــد ـبــات واضـــحا وبحـــق ـمــدي مخالـفــة  

 .بضرورة إرفاق المستندات الدالة علي ما سينتهوا إليه فضال عن تقصيرهم في أداء مهمتهم 
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قـصـور الـسـادة اـخلـرباء يف أداء مهـمـتهم وذـلـك باعتـمـادهم عـلـي : الـسـبب الـسـابع 

امليزانيات املصـطنعة مبعرفـة املشـكو يف حقـه وقعـودهم عـن مراجعـة الـدفاتر 

 بية كصريح تكليف النيابة املوقرة هلم بذلك والسجالت احلسا

 القاعدة األصولية تقول بأن 
 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير  

 ومع ذلك 
وبرغم أن المشكو في حقه هو القائم بإعداد كافة الميزانيات المعيبة والغير صحيحة المقدمـة  

ن هذه الميزانيات ال تثبت وال تنفي استالم الشاكي لنصيبه فـي األربـاح وال وبرغم أ.. للسادة الخبراء 
 .تثبت وال تنفي اختالسات المشكو في حقه 

 إال أن السادة اخلرباء 
 . قريرهم المبتور المودع باألوراققد اتخذوا من هذه الميزانيات سندا وركيزة أساسية لت 

 ة املوقرة خمالفني بذلك التكليف الصادر هلم من النياب
والذي ألـزمهم بـاإلطالع علـي الـدفاتر والسـجالت الحسـابية وصـوال ألداء المهـام المكلفـين بهـا  

 .ٕوايضاح النقاط المطلوبة منهم 

 األمر الذي يؤكد 
قصور وتقصير لجنة الخبراء في أداء مهمتها وتثير الريبة فيما انتهت إليه من نتائج مخالفـة  

ابية التي تحوي كافة أفعال وممارسات المشكو فـي حقـه فـي الشـركات تماما للدفاتر والسجالت الحس
 .والتي يستحيل التوصل إليها من خالل الميزانيات المعدة بمعرفة المشكو في حقه .. 

 وبرغم ذلك 
فقد ظهرت من خالل هذه الميزانيات بعض الـدالئل والمؤشـرات علـي وجـود تالعـب فيهـا بمـا  

ميزانيـــات وبمـــا يؤكـــد ضـــرورة مراجعـــة ســـجالت ودفـــاتر الحســـابات يـــدعو للشـــك والريبـــة فـــي كافـــة ال
 .بالشركة األم والشركات الملحقة بها 
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 ومن هذه الدالئل واملؤشرات ما يلي 

يتضـح أنـه علـي مـدار ) ...(أنـه مبطالعـة امليزانيـات اخلاصـة بشـركة : الدليل األول 

 ثابت ال يتغري وهي يتم إدراج املصروفات السنوية بشكل  حىت    السنوات من 

 .من اإليرادات % ٩٠نسبة 

 فإن تلك النسبة الثابتة .. ومن ثم 
فمـن المسـتحيل .. التي ال تتغير تؤكد وتقطع بأن تلك الميزانيات مصطنعة وتخالف الحقيقـة  

 .أن تكون المصروفات ثابتة علي مدار خمس أعوام متتالية 

 أضف إيل ذلك 
 قــد خلــت تمامــا مــن ثمــة    حتــى   هــذه الشــركة مــن عــام  مــن الميزانيــات الخاصــة باأن أيــ 

ٕوانما تـورد المصـروفات بكـل ميزانيـة بشـكل .. تفاصيل لهذه المصروفات أو مستندات تؤكد صحتها 
 .مجمل ومجهل يؤكد التالعب 

ومن الدالئل القاطعة أيضا علي التالعب يف امليزانيات مبعرفة املشكو : الدليل الثاني 

 .مت تقديم ميزانيتني عن عام واحد.. أيضا ...) (ه فيما خيص شركة أن.. يف حقه 

 كال منهما 
  ...مكتب والثاني   ...مكتب األول صادر عن مكتب تدقيق حسابات مختلف    

 واألكثر من ذلك
فإن هاتين الميزانيتين قد تضمنتا العديد من االختالفات الجوهرية التي لم يقدم عنهـا المشـكو  

 .لها  حقه ثمة تبرير في

 أو مبعني أدق
بمـا يؤكـد قصـور .. لم تفطن إليها لجنة الخبراء ومن ثم لم تقم بسؤال المشكو في حقه عنهـا  

 .في الدعوىالحق  لوجه أعمال هذه اللجنة وتقصيرها في كشف الحقيقة توصال

 وال ينال مما تقدم مجيعه 
ذلك أن توقيعه ال يعدو أن يكون . .انيات لتذرع بأن الشاكي قام بالتوقيع علي هذه الميزا 
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توقيع بالعلم فقط ومن ثم فإن ذلك ال يسلب منه الحق في مراجعتها فيما بعد واكتشاف ما بها من 
 أخطاء ومخالفات وال يسلبه الحق أيضا في مساءلة ومحاسبة المشكو في حقه عن هذه األخطاء 

 أضف إيل ذلك
 بعض الميزانيات بعدما بدأ في اكتشاف التالعـب فيهـا أن الشاكي قد امتنع عن التوقيع علي 

 .من جانب المشكو في حقه 

 بل واألكثر من ذلك 
 بعــدم إقــراض -/-/-أن الشــاكي قــام بإنــذار المشــكو فــي حقــه بموجــب إنــذار رســمي مــؤرخ  

ومــع ذلــك اســتمر المشــكو فــي حقــه فــي ممارســاته المخالفــة للقــانون .. الشــركات األخــرى أي أمــوال 
 .للعقود المبرمة بين الطرفين غير عابئ بها وال باإلنذار المشار إليه و

 وذلك كله 
ظــاهري ال فحصــهاوأكثــر لــم يســترع انتبــاه لجنــه الخبــراء ولــم يســتوقفها األمــر الــذي يؤكــد أن  

 .يخالف الحقائق التي رسمتها أوراق االتهام 

رة يف طلبها بيان عما إذا عدم فطنة جلنة اخلرباء لغرض النيابة املوق: السبب الثامن 

كان حيق للمشكو يف حقه بيع حصص يف الشركة وهو ما جعـل اخلـرباء عـاجزون 

 عن أداء هذا الشق من املهمة املوكولة إليهم 

 الثابت باألوراق إذ أن 
أن المشكو في حقه نجح في االستيالء علـي أمـوال بعـض المـوظفين بالشـركات بعـد إيهـامهم  

 .حصص في الشركات كذبا بأنه سيبيع لهم 

 لذلك 
طلبــت النيابــة المــوقرة بيــان عمــا إذا كــان مــن حــق المشــكو فــي حقــه بيــع حصــص فــي هــذه  

 .صحة البالغ من عدمه الشركات من عدمه حتى تتأكد من 

 هذا 

 وعلي الرغم من أن جلنة اخلرباء مل تفطن هلذا الغرض 
حــق للمشــكو فــي حقــه بيــع أي  الصــدد بأنــه ال يافــي هــذهــو ثابــت إال أنــه يمكــن األخــذ بمــا  
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 ) .الشاكي(بعد إخطار باقي الشركاء  "�.. حصة في أي من الشركات 

 وقد خلت األوراق 
		���,��F"�ط���א����/��و.*��א�����IאMو�د���	���و�&�/�������,	���"�ط����
�ن���������� 

���2���Fو��0(��9&/�א�����#��+.��D��و�������Mא�����G�B+א.�

 ومن ثم 
ورة تماما وهي أن المشروع الـذي أوهـم المشـكو فـي حقـه بـه الموظفـون مـن فبذلك تكتمل الص 

ونجــح بــذلك فــي خــداع هــؤالء .. أنــه ســيبيعهم حصــص بالشــركة مــا هــو إال مشــروع وهمــي وكــاذب 
 .الموظفون واالستيالء علي أموالهم طيلة عام ونصف تقريبا 

 حال كونه 
بـل أن غرضـه الوحيـد هـو االســتيالء ال ينـوي تمامـا بيـع حصـة لهـم وال شـيء ـمـن هـذا القبيـل  

 . الشركة باستعمال طرق احتياليه أموال

 ومن ناحية أخري 

 يتضح ويتجلى السبب واملربر احلقيقي من وراء قيام املشكو يف حقه 

 بزيادة رواتب هؤالء املوظفني لثالثة أضعاف دفعه واحدة 
ره حــوالي أربعــة وعشــرون كــانوا يتقاضــون راتــب قــد) المــديرين(فحــال كــون هــؤالء المــوظفين  

 .ألف درهم شهريا 

 قام املشكو يف حقه 
أي ) ثالثــة أضــعاف(بزيــادة هــذه الرواتــب إلــي ثالثــة وســبعون ألــف درهــم تقريبــا دفعــة واحــدة  

 .بزيادة خمسين ألف درهم تقريبا للموظف الواحد 

 ثم يقوم 
شــهريا ) ـلـف درهــمخمســين أ(باالســتيالء ـمـن ـكـل موظــف عـلـي قيـمـة الزـيـادة ـمـرة أخــري لنفســه  

 .تحت زعم أنه سيبيع لهم حصص بالشركة 

 وهو ما يؤكد سوء نية املشكو يف حقه 
فزيادة المرتبات لم تكن لألسباب الواهية المزعومـة التـي سـطرها المشـكو فـي حقـه فـي دفاعـه  
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 ٕوانما كان الغرض هو االستيالء علي أموال الشركة ولكن بطريق غير مباشر 

 خروج هذه املبالغ بوصف أنها مرتبات للموظفنيوذلك بأن يتم إثبات 
 .وفي ذات الوقت يقوم باالستيالء عليها مرة أخري منهم بإيهامهم بمشروع كاذب وهمي  

 واالختالس جرمية النصب ؤكد وهو ما ي
 .بكل وضوح وجالء في حق المشكو في حقه بما يستوجب عقابه جنائيا  

 ليس هذا كل شيء
إذا فرضـنا جـدال بـأن المشـكو فـي حقـه كـان ينـوي بالفعـل بيـع حصـته بل أنـه فـي ذات المقـام  

أو بعضــها للمــوظفين فــإن مخططــه كــان يســير نحــو ســداد قيمــة هــذه الحصــص مــن أمــوال الشــركة 
 .ذاتها 

 حيث قام بزيادة رواتب هؤالء املوظفني 
هـم مـن هذه الزيـادة الهائلـة الغيـر مبـررة حتـى يسـتطيعوا سـداد قيمـة الحصـص المزمـع بيعهـا ل 

هذه الزيادة وبذلك ال يكون الموظـف قـد تكلـف ثمـة أعبـاء ويكـون المشـكو فـي حقـه قـد تحصـل علـي 
 .ثمن حصته من أموال الشركة 

 أي أنه يف كل األحوال 
قد ثبت في حق المشكو في حقه تعمـده اإلضـرار بالشـركة وأموالهـا وسـمعتها أيضـا فـإذا كـان  

 . الموظفين فإن ذلك بال شك يسئ للشركة وسمعتها فيها يقوم بالنصب علي% ٤٩الشريك بنسبة 

 ملا كان ذلك 
وحيث لم تفطن لجنة الخبـراء لكافـة مـا تقـدم وزعمهـا بـأن عمليـة البيـع لـم تـتم واهمـة بـأن هـذا  

بــل األمــر علــي عكــس ذلــك .. القــول الــذي تبرعــت ـبـه لجنــه الخبــراء ســيبرأ ســاحة المشــكو فــي حقــه 
 الشـركة سـتندات وأقـوال الشـهود مـن المـوظفين المسـتولي علـي أمـوالتماما ذلك أن كافـة األوراق والم

فضـال عمـا قررتـه هـذه اللجنـة مـن عـدم وجـود ثمـة إخطـار للشـاكي يلـزم المشـكو فـي .. هم عن طريق
يؤكــد وبحــق ارتـكـاب المشــكو ـفـي حـقـه لجريـمـة النصــب .. ـكـل ذـلـك .. حـقـه بـيـع حصــص بالشــركات 

 .ة واختالسها لنفسه بغير وجه حق وخيانة األمانة واإلضرار بأموال الشرك
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اب أعمـال جلنـة اخلـرباء يف عـدم البحـث يف كافـة أصـقصـور شـديد : السبب التاسع 

حسابات املشـكو يف حقـه املفتوحـة يف البنـوك املختلفـة عـن املبـالغ التـي كـان 

علـي زيـادة املشـكو يف حقـه الذين عمل ) املديرين(يتحصل عليها من املوظفني 

حتصل عليها منهم مرة أخري وقصر البحث دون مربر علـي رواتبهم ثم عاد و

 .حساب واحد يف أحد البنوك 

 بداية 
قـــد شـــهدوا أمـــام النيابـــة العامـــة ) المـــديرين(فقـــد ثبـــت مـــن األوراق أن العديـــد مـــن المـــوظفين  

 ٧٣٧٠٠ درهـم شـهريا إلـي مبلـغ ـقـدره ٢٤٣٣٠المـوقرة بـأن المشـكو فـي حقـه قـام بزـيـادة رواتـبهم مـن 
 .دفعه واحده ريا درهم شه

 وأنه أوهمهم بأنه سيبيع 
نظير سداد كـل مـنهم قيمـة الزيـادة فـي الراتـب .. لهم حصص في الشركات التي يعملون بها  

 .شهريا له شخصيا ) خمسون ألف درهم تقريبا(

 وبالفعل 
 في حقه لمدة عام ونصف تقريبا قام هؤالء الموظفون بسداد هذه المبالغ شهريا للمشكو  

 ذا السداد يتم إما نقدا أو بشيكات لصاحل املشكو يف حقه وكان ه

 وهو أمر مل ينكره املشكو يف حقه 
إال أن الســادة الخبــراء قــد خــالفوا أبســط قواعــد البحــث والتمحــيص وخــالفوا أقــوال المشــكو فــي  

 وـفـــي حســــاب المشــــكو ـفـــي حـقـــه اـلـــرقيم  ...ـبـــأن ـقـــاموا بالبحــــث ـلـــدي بـنـــك اإلمــــارات.. حـقـــه ذاـتـــه 
 .فقط  ...........

 دومنا إجراء أي حبث يف أي حسابات أخري للمشكو يف حقه 

 لدي هذا البنك أو غريه من البنوك 
 قرر صراحة بـأن بعـض المـوظفين –... / وهو السيد ) المديرين(السيما وأن أحد الموظفين  

أو بموجـــب شـــيكات ـتــودع ـفــي حســـاب .. شخصـــيا نـقــدا كـــان يســـلم هـــذه األمـــوال للمشـــكو ـفــي حـقــه 
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 وهو ما يقطع بأن للمشكو في حقـه حسـاب فـي البنـك األخيـر يتلقـى )�...����I(المشكو في حقه في 

 .عليه تحويالت المبالغ والشيكات من الموظفين 

 وهو خبالف البنك الذي اكتفت جلنه اخلرباء بالبحث فيه 

 ...وهو بنك اإلمارات 
حــري بالشــكل القــانوني عــن وهــو مــا يقطــع بقصــور بحــث أعمــال اللجنــة التــي كــان عليهــا الت 

ٕكافــــة حســــابات المشــــكو فــــي حقــــه ـلـــدي مختلــــف البـنـــوك حـتـــى تتوصــــل للحقيقــــة واثـبـــات أن هــــؤالء 
 .قد قاموا بالفعل بتحويل مبالغ إلي المشكو في حقه ) المديرين(الموظفين 

 أضف إيل ذلك كله
) المـــديرين(أن الســـادة الخـبــراء قـــد طرحـــوا جانـبــا بـــدون مـبــرر قـــانوني كافـــة أقـــوال المـــوظفين  

المســـتولي عـلــي أمـــوالهم واـلــذين ـقــرروا صـــراحة ـبــأنهم كـــانوا يســـلمون هـــذه المـبــالغ للمشـــكو ـفــي حـقــه 
 .إما نقدا أو بشيكات شخصيا 

 كما أغفل اخلرباء 
عدم إنكار المشكو في حقه ذاته هـذه الحقـائق زاعمـا بأنـه قـام بإعـادة هـذه المبـالغ ألصـحابها  

 .حتى اآلن ) المديرين( مشغولة بمبالغ لهؤالء الموظفين وهو ما لم يحدث حيث الزالت ذمته

 ومن ثم 
يتضح مدي قصور البحث لدي هؤالء الخبراء ومخالفتهم للثابت بـاألوراق والمسـتندات وأقـوال  

 .الشهود بل وأقوال المشكو في حقه ذاته 

اب تقرير اخلربة وذلك لعدم رده بأسباب سـائغة هلـا أصقصور شديد : السبب العاشر 

سندها يف األوراق علي املربر القـانوني الـذي حـدا باملشـكو يف حقـه حنـو زيـادة 

 ألـف درهـم دفعـة ٧٣ ألـف درهـم إيل ٢٤من ) املديرين(رواتب بعض املوظفني 

 تضاعفتواحده رغم ثبوت خسارة الشركات التي يديرها هؤالء املديرين الذين 

 .د يف هذه الزيادة رواتبهم وكذا القصور يف عدم الرد علي املبالغة الشدي

 بادئ ذي بدء 
ـفـإن أحــدا ـلـم يطـلـب مــن الســادة الخـبـراء بـيـان مــا إذا كــان يحــق للمشــكو ـفـي حـقـه اتخــاذ ـقـرار  
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 .بزيادة رواتب الموظفين من عدمه 

 وإمنا البحث يدور حول هل زيادة راتب بعض مديري الشركات دون غريهم 

 ئغ  ألف درهم أمر سا٧٣ ألف درهم إيل ٢٤من راتب قدره 

  للصالحياتوليس به شبهه مبالغة وإساءة استعمال 

 وتعمد اإلضرار بالشركة وأمواهلا 
وهذه األمور لم تبحثها اللجنة وتغاضـت عنهـا دون مبـرر مكتفيـة بقالـه واهيـة بأنـه طبقـا لعقـد  

 .التأسيس فإنه يحق للمشكو في حقه زيادة وراتب الموظفين 

 وهذا مردود عليه باألتي 
فـي تعيـين المـوظفين ) المشـكو فـي حقـه(قد تأسيس الشركة قـد مـنح الحـق لمـدير الشـركة أن ع: أوال 

ذلـك  .. و��ن��מ���ص�.�א���
�/�#���+��&/�ز��د@�א��وא+�$�������� اوتحديد رواتبهم وصـرفه

أـمــا .. أن أحقيتــه ـفــي التعـيــين وتحدـيــد الراـتــب يـكــون عنــد ـبــدء االســـتعانة ـبــالموظف وتعييـنــه 
 .تأسيس صراحة علي أحقيته في الزيادة أثناء العمل لم ينص عقد ال

ألـيس .. انه وعلي الفرض الجدلي بـأن المشـكو فـي حقـه يحـق لـه اتخـاذ قـرار بزيـادة الرواتـب : ثانيا 
�.	ن�א�وאB$�#ن���ون�ذ��I&/�.��-�א�0	ل�و.��-�א������و��س�"(�א�����9

��+�ون�א�ز��د@�	������9�&��2	���B$�#ن�+�ون���4ن���������������������#�$B���	�#ن����ون���و

�.���9	����و++���$4	�D#���'�א������#ن���ق�#������

 إال أن ذلك كله مل يتحقق 
فالثاـبــت أن كاـفــة المـــديرين اـلــذين زـيــدت رواـتــبهم هـــذه الزـيــادة الهائـلــة الـتــي تزـيــد عـلــي ثالـثــة  

 .الشركات التي تحت إدارتهم في خسارة مستمرة .. أضعاف 

 وعلي سبيل املثال 
 ....دير التنفيذي لشركة الم    .../ المدعو  

  ٣٦فالثابت من تقرير اخلربة ذاته ص 
وهـي فـي خسـارة مسـتمرة حتـى أنهـا   وحتـى   أن هذه الشـركة منـذ إنشـائها فـي غضـون عـام  

ســتة مليــون وســبعمائة وتســعة وثالثــون ألــف وثمانمائــة ( درهــم ٦٧٣٩٨٩١بلغــت إجمــالي خســائرها 
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 ).وواحد وتسعون درهم

  النحو التايل وذلك علي
 ...............شركة 

 التغيرات في حقوق المالك األرباح والخسائر بالدرهم
 السنة

 )خسائر(أرباح  كلي جزئي المالية
توزيعات 

 مسددة

احتياطي 

 قانوني

) خسائر(أرباح 

 مرحلة

     )٧٣٥ر٤٤٦( ٢٠٠٤

   )٧٣٥ر٤٤٦(  )١ر٣٦٦ر٢٥٢( ٢٠٠٥

   )٢ر١٠١ر٧٠٠(  )٢٦ر٤٥٨( ٢٠٠٦

   )٢ر١٢٨ر١٥٨(  )٣٨٨ر٤٦٢( ٢٠٠٧

   )٢ر٥١٦ر٨٠٠(  )١ر٤٩١ر٥٦٩( ٢٠٠٨

   )٤ر٠٠٨ر٣٩٦(  )١ر٤٨٢ر٣٧٧( ٢٠٠٩

   )٥ر٤٩٠ر٧٤٦(  )١ر٢٤٩ر١٤٥( ٢٠١٠

    ٦ر٧٣٩ر٨٩١ مجموع

 )٧٣٥ر٤٤٦(

 )٢ر١٠١ر٧٠٠(

 )٢ر١٢٨ر١٥٨(

 )٢ر٥١٦ر٨٠٠(

 )٤ر٠٠٨ر٣٦٩(

 )٥ر٤٩٠ر٧٤٦(

 )٦ر٧٣٩ر٨٩١(

 )٦ر٧٣٩ر٨٩١(

  -/-/-بتاريخ ه فإنومع ذلك 
ثالثــة ( ألــف درهــم ٧٣ ألــف درهــم إلــي ٢٤قــرر المشــكو فــي حقــه زيــادة راتــب المــذكور مــن  

فــــي إدارة الشــــركة بــــدليل ... / لمــــاذا ؟؟ فــــي حــــين أن الثابــــت وبوضــــوح فشــــل المــــدعو ) أضــــعاف
  !!!!!!!!!!! .   حتى أخر   خسارتها منذ عام 

 ومن األمثلة أيضا 
 .......ر التنفيذي لشركة المدي     .../ المدعو   

 ٣٧فالثابت من تقرير اخلربة أيضا ص 
ـبـل أن كـل ـمـا تحقـقـه عـلـي .. وحـتـى اآلن ـلـم تحـقـق ثمـة مكاســب   أن هـذه الشــركة مـنـذ عـام  

ثمانمائـة ( درهـم ٨٨٤٣٠٨مبلغ قـدره    وصلت خسائرها عام ىمدار عشرة سنوات الخسائر فقط حت
 ) .الثمائة وثمانية درهموأربعة وثمانون ألف وث

 



                                                       

 

 

 

 ١٦٦

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 وذلك علي النحو التايل 
 .... شركة 

 التغيرات في حقوق المالك األرباح والخسائر بالدرهم

 السنة

 كلي جزئي المالية

) خسائر(أرباح 

مرحلة من العام 

 السابق

توزيعات 

 مسددة

احتياطي 

 قانوني

) خسائر(أرباح 

 مرحلة

 )٣٤٧ر١٥٥(   )١٩٧ر١٥٥(  )١٥٠ر٠٠٠( ٢٠٠١

 )٦٤٠ر١٩٥(   )٣٤٧ر١٥٥(  )٢٩٣ر٠٤٠( ٢٠٠٢

 )١ر٠٠٨ر٧٧١(   )٦٤٠ر١٩٥(  )٣٦٨ر٥٧٦( ٢٠٠٣

 )١ر٢٣٧ر١٩٣(   )١ر٠٠٨ر٧٧١(  )٢٢٨ر٤٢٢( ٢٠٠٤

 )١ر١٦٩ر٢٧٠(   )١ر٢٣٧ر١٩٣(   ٦٧ر٩٢٣ ٢٠٠٥

 )٦٢٣ر٣٣٠( ٦٠ر٦٦٠  )١ر١٦٩ر٢٧٠(  ٦٠٦ر٦٠٠ ٢٠٠٦

 )٤٥٠ر٠١٣( ١٩ر٢٥٧  )٦٢٣ر٣٣٠(  ١٩٢ر٥٧٤ ٢٠٠٧

 )٧٤٠ر٩٣٢(   )٤٥٠ر٠١٣(  )٢٩٠ر٩١٩( ٢٠٠٨

 )٧٨٥ر١٨٢(   )٧٤٠ر٩٣٢(  )٤٤ر٢٥٠( ٢٠٠٩

 )٨٨٤ر٣٠٨(   )٧٨٥ر١٨٢(  )٩٩ر١٢٦( ٢٠١٠

 )٨٨٤ر٣٠٨( ٧٩ر٩١٧  )١٩٧ر١٥٥( )٦٠٧ر٢٣٦( مجموع

  -/-/-ومع ذلك بتاريخ 
ثالثــة (ألــف درهــم  ٧٣ ألــف درهــم إلــي ٢٤قــرر المشــكو فــي حقــه زيــادة راتــب المــذكور مــن  
 .رغم خسائر الشركة علي مدار عشرة سنوات وفشله الواضح في إدارتها ) أضعاف

 كان ذلك علي سبيل املثال ال احلصر 
التــي يقررهــا المشــكو فــي حقــه كانــت بــال مبــرر مضــاعفة الرواتــب أن .. فالثابــت ممــا تقــدم  

فئ الـمـديرين الفاشــلين اـلـذين تحـقـق ذـلـك أـنـه يكـا.. تمامـا ـبـل وضــارة ضــررا جسـيما بالشــركة وأموالـهـا 
 .) مبتغيا من وراء ذلك تحقيق مكاسب ذاتيه له(الشركات التي تحت إدارتهم خسائر بالماليين 
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 يف حني 

 أن باقي المديرين الذين تحقق شركاتهم أرباح لم  

 !.اتب ؟وتشملهم الزيادة في الر
 أضف إيل ذلك كله 

إال أن الزـيـادة المقــررة .. ـلـذكر فــي زـيـادة رواـتـبهم  ايفإـنـه عـلـي الفــرض الجــدلي بأحقـيـة ســالف 
ولهـا صـورة أخـري غيـر الصـورة التـي حـاول أن يرسـمها بثالثة أضـعاف الراتـب هـذه مبـالغ فيهـا جـدا 

 .المشكو في حقه باألوراق 

 كل هذا يدعو للشك والريبة 
 هــذا الشــك إال أن.. ـفـي الغــرض مــن زـيـادة الرواـتـب عـلـي هــذه الصــورة الغريـبـة المـبـالغ فيهــا  

الزائـــدة (يتحـــول إـلــي يقـــين حينمـــا نعلـــم ـبــأن المشـــكو فـــي حقـــه كـــان يستحصـــل مـــن هـــؤالء المـــديرين 
علي قيمة الزيادة في الراتب ويستولي عليها لنفسه وذلك بإيهامهم أنه سـيبيع لهـم حصـص ) مرتباتهم

 .في الشركات التي يعملون بها 

 وبعد عام ونصف
ه األموال الهائلة زعم لهؤالء الموظفـون أن الشـاكي هـو من استيالء المشكو في حقه علي هذ 

فــي حــين أن الثابــت بــاألوراق وبتقريــر الخبــرة أن الشــاكي لــم يــتم إخطــاره .. الــذي يــرفض البيــع لهــم 
 .بذلك تماما 

 وهو األمر الذي يؤكد
رتبــات المــوظفين ا أطـلـق عليــه مســوء نيــة المشــكو فــي حقــه فــي إدارتــه للشــركة والتالعــب بمــ 

 .واالستيالء عليها لنفسه فيها 

 ملا كان ذلك 
وبــرغم جمــاع الحقــائق ســالفة الــذكر يــأتي تقريــر الخبيــر ملتفتــا عــن ذلــك كلــه زاعمــا بأحقيــة  

المشـكو ـفـي حـقـه فـي زـيـادة المرتـبـات دونـمـا أن يبحـث أو ـيـرد عـلـي كاـفـة الحقـائق المشــار إليـهـا ســلفا 
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 .األمر الذي يعيب هذا التقرير بالقصور الشديد ..

إغفال السادة اخلرباء االتهام املوجه إيل املشكو يف حقه بإنشاء : سبب احلادي عشر ال

شركتني حلسابه اخلاص تعمالن يف ذات نشاط الشركات املشرتك فيها مع 

الشاكي والقيام بتمويل هاتني الشركتني من أموال الشركة وتسند هلما علي 

خرية بتنفيذها ومع ذلك األوراق فقط عمليات من الباطن من الشركة وتقوم األ

 حتصل هاتني الشركتني علي مستحقاتها املالية
مــن أهــم االتهامــات الـتـي وجههــا الشــاكي للمشــكو ـفـي حـقـه قـيـام األخـيـر بإنشــاء عــدة شــركات  

تعمـل فـي ذات النشــاط والتخصـص للشـركات القائـمـة والمشـتركة بيـنـه وبـين الشـاكي وـقـد تعمـد إنشــاء 
 :به وهي الشركات اآلتية هذه الشركات بأسماء بعض أقار

 .�.................................../�و�ذ�Gא����������94#א�	د
و�.. ...شركة  -

 �....................�و��#��94.....شركة  -

 �..�................./�و����94#א�	د
و�. ....شركة  -

 ويقوم املشكو يف حقه 
فضـال عـن تزويـدها .. بينـه وبـين الشـاكي بتمويل هذه الشركات من أمـوال الشـركة المشـتركة  

 .بموظفين أكفاء من موظفي الشركة 

  مرسل بل يسانده الدليل القاطع علي صحتهحبديثوهذا ليس 

 من أقوال الشهود الذين استمعت إيل أقواهلم النيابة العامة 

  .../  إذ شهد السيد -أ
) ين الشـاكي والمشـكو فـي حقـهالمشـتركة بـ (.......أن المشكو في حقه قـام بنقلـه مـن شـركة  

 ........وأصبح يعمل تحت إشراف ) ...(إلي شركة .. والتي كان يعمل بها مديرا 

  .../  وشهد السيد –ب 
 وفي ذات التوقيت يعمل لدي شركة ... فال يزال يعمل بشركة .. بأنه يعمل بالشركتين معا  
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 / ...د  وشهد السي–ج 
لـي الشـركات الخاصـة بالمشـكو إ... بأنه قد تم إسناد بعـض األعمـال مـن البـاطن مـن شـركة  

 .في حقه 

 ...ثم قامت شركة 
ورغــم ذلــك تــم تحويــل المبــالغ الخاصــة ) الشــاهد(ٕبتنفيــذ هــذه األعمــال واتمامهــا تحــت إدارتــه  

 مة أعمال بهذه األعمال إلي الشركات الخاصة بالمشكو في حقه دون أن تقوم بث

 / ...يضا السيد  وشهد أ-د
المشــتركة ـبــين الشــاكي والمشــكو ـفــي حقــه وأن هـــذه ... بأنــه يعمــل مراـقــب مــالي فــي شـــركة  

الخاصة بالمشكو في حقـه التـي تمـارس ذات النشـاط ... الشركة لها تعامالت من الباطن مع شركة 
الي عشـرين مشـروع أهمهـا مشـروع وهـذه التعـامالت حـو.. الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها فعليا 

 .... ومشروع ... 

 وأردف بأنه 

ن�א�	���وع�א�Mول�&��ط���Pמ�#ن������������...�Eد�+מ�+�و�ل�	���K	��ون�د��מ�����������

 .�א����	�����+�*�ذ�א�*�0/�...�

 ملا كان ذلك 
وعلــي الــرغم مــن جمــاع مــا تقــدم مــن حقــائق وأدلــة مســتقاة مــن شــهادة الشــهود إال أن الســادة  

 .براء قد التفتوا تماما عن بحث هذا االتهام المسند للمشكو في حقه الخ

 وتقاعسوا عن القيام
بمراجعة الدفاتر والسجالت الخاصة بهذه الشركات حتـى تسـتطيع اللجنـة الوقـوف علـي مـدي  

 .المخالفات والجرائم التي ترتكب بمعرفة المشكو في حقه 

 وهو األمر
هــــذه اللجنـــة عـلـــي نحـــو ينحــــدر بتقريرهـــا إـلـــي حــــد الـــذي يؤـكـــد وبحـــق ـمـــدي قصـــور أعـمـــال  
 .البطالن
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امليزانـيـات الـتـي اعتـمـدت عليـهـا جلـنـة اـخلـرباء يف أعماـهلـا : الـسـبب الـثـاني عـشـر 

 بالعديد من األخطاء واملالحظات التي مل لتحف) باملخالفة لقرار النيابة املوقرة (

إذا ( بهـا ليقـدم تسرتع انتباه اللجنة ومل تقم ببحثها ومواجهة املشكو يف حقـه

 مربر هلا وهو ما يؤكد قصور أعمال هذه اللجنة ) كان لديه
أوضحنا سلفا أن تكليف النيابة الموقرة للجنة الخبراء كان واضـح جـدا مـن حيـث أن مـن أهـم  

عناصــــر المهـمـــة الموكوـلـــة لـهـــذه اللجـنـــة اإلطــــالع عـلـــي اـلـــدفاتر والســــجالت الحســــابية للشــــركة األم 
 . والشركات الملحقة بها

 أما السادة اخلرباء 
فقد خالفوا ذلك تمامـا واعتمـدوا علـي الميزانيـات المصـطنعة بمعرفـة المشـكو فـي حقـه واسـتقوا  

 .منها ما انتهوا إليه من نتيجة باطلة ومخالفة للحقيقة واألوراق 

 ومع ذلك مل تعن اللجنة ببحث هذه امليزانيات بالدقة املطلوبة لكشف احلقائق

 شفت األخطاء واملخالفات واملالحظات اجلوهرية اآلتية وأال كانت قد اكت

يالـحـظ ـضـخامة املـبـالغ املـسـماة دـيـون .. يف البـنـد اـخلـاص باـلـديون املعدوـمـة : أوال 

 .ة غري مربرة صاعديمعدومة وزيادتها زيادة سنوية ت
مـــائتين وأربعـــة ( أـلــف درهـــم ٢٣٤بمبـلــغ قـــدره   فـقــد كاـنــت هـــذه اـلــديون المعدومـــة عـــن عـــام  

 ).ثالثون ألف درهم تقريباو

  قفزت يف عام 
 ) .ثالثة مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم( درهم ٣٧٠٧٠٠٠إلي مبلغ قدره  

 ومرة أخري قفزت يف عام 
أربعـة مليـون وسـتمائة وخمسـة وأربعـون ألـف ومائـه ثمانيـة ( درهـم ٤٦٤٥١٨٨إلي مبلغ قدره  

 ) .وثمانون درهم

 ويف عام 
اثنـين مليـون وثمانمائـة ( درهـم ٢٨٥٤١١٤ذه الديون المسماة بالمعدومـة بمبلـغ قـدره جاءت ه 
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 ) .أربعة وخمسون ألف ومائه وأربعة عشر درهم

 ومع ذلك 
ـلـم يـقـدم المشــكو ـفـي حـقـه ثمــة ســند لهــذه اـلـديون المســماة بالمعدومــة وـلـم يـقـم بتـقـديم ســبب أو  

 الـديون فضـال عـن عـدم تقديمـه ثمـة سـندات لهـذه برر واحد لهذه الطفرة الهائلة من الزيادة فـي هـذهم
 .بل وردت مجملة ومجهلة في الميزانيات .. الديون 

 ورغم ذلك كله 
 يقينــا تهــا لتأكــدتلــم تقــف لجنــة الخبــراء عنــد هــذه المالحظــة الخطيــرة التــي إذا كانــت قــد بحث 

 قيام االختالس والتالعب في حق المشكو في حقه

ملعدوـمـة فـقـط اـلـذي ـجيـب الوـقـوف عـنـده وإـمنـا بـنـد مل يـكـن بـنـد اـلـديون ا: ثانـيـا 

ال تعـدو مبلـغ   املصروفات القانونية أيضا ذلك أن املالحـظ أنهـا كانـت يف عـام 

 ) .مخسمائة وواحد وثالثون ألف درهم( درهم ٥٣١٠٠٠قدره 

 ومع بداية اخلالفات بني الشاكي واملشكو يف حقه 
) مليــون ومــائتين وخمســون ألــف درهــم(درهــم  ١٢٥٠٠٠٠إلــي مبلــغ قــدره    قفــزت فــي عــام  

  . وكذا عام    ومثله في عام 

 وهو ما يؤكد 
أن المشكو في حقه يقوم باإلنفاق علي مقاضاته للشاكي من أموال الشـاكي نفسـه وذلـك عـن  

طرـيـق تحمـيـل مصــروفات التقاضــي وأتعــاب الســادة المحــامين عـلـي ميزانـيـة الشــركة الـتـي يمـلـك فيهــا 
 .وهي مخالفة جسيمة وكان يجب مواجهة المشكو في حقه بها% ٥١سبة الشاكي ن

 السيما 
والمثبـتــة بتقرـيــر ) الـمــدير الـمــالي للشــركة(... / وأن هــذه الواقـعــة ثابتــة ـبــأقوال الشـــاهد الســيد  

  إذ قرر صراحة بما هو نصه ١٧الخبراء ص 
&�/�د&��D#+��0$������و#(��L��ن������B+�Iوز�#����Eמ����א�	��و�&�/�������+	,�ل���������������.......��

א�	��	/�א�	و�ل�	ن�E�ل�א�	��و�&�/������	�ن���F����4א�������و���س�	�ن����4���������������

�.א���./�



                                                       

 

 

 

 ١٧٢

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 ومع ذلك 
ـلـم يســترع ـمـا تـقـدم انتـبـاه الســادة الخـبـراء وـلـم يســتوقفهم عـلـي اـلـرغم مــن أـنـه ـكـان يجــب عـلـيهم  

 .بحث هذا األمر ومواجهة المشكو في حقه به إال أن هذا لم يحدث 

 ومن ثم 
ـمــدي قصــور أعـمــال لجـنــة الخبــراء وأخـــذها باألرـقــام المثبتــة زورا وبهتاـنــا بالميزانـيــات يتضــح  

ولم تقم ببحثها ومراجعتهـا أو طلـب المسـتندات .. وكأنها من المسلمات التي ال نقاش فيها وال جدال 
مـوقرة الدالة علي صحتها وتتبع هذه األرقام مخالفة بذلك مهمتها الواضحة المكلفـة بهـا قبـل النيابـة ال

 .ومخالفة أيضا كافة األصول المحاسبية والفنية المفترض أنها موكولة إليها 

 وهو األمر 
  . وعوار الذي يبرر طلب عدم التعويل علي هذا التقرير لما شابه من قصور 

من الـزعم بأحقيـة املشـكو (خمالفة ما انتهت إليه جلنة اخلرباء : السبب الثالث عشر 

لألوراق وعقود التأسيس وعدم وجود أصـل ) ت األخرىيف حقه يف إقراض الشركا

 هلذا الزعم يف األوراق مبا يهدر ما قررته اللجنة من أنها ال تري حمل للتبديد 
الثابت بداية أن المشكو في حقه قام بإقراض بعض الشـركات مبـالغ ماليـة طائلـة دونمـا وجـه  

 حق وبما يخرج عن صالحياته وهذه المبالغ كالتالي 
 أسماء الشركات التي قام المشكو في حقه بإقراضها  بالدرهم المبلغ

  درهما عن عام١٤٤٧٦٥٩٥قدرها حققت الشركة خسائر ... مركز  ٤٤٠٨٢٧

  درهما عن عام ٤٠٠٨٣٢٩ قدرها حققت الشركة خسائر... شركة  ٤٢٠٨٩٩٤

  درهما عن عام ١٠٣٦٤٦حققت الشركة خسائر قدرها ... شركة  ١٢٩٧٣٤٧

 تسعه مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وستة عشر درهم  ٩٩١٤٥١٦

 وهذا التصرف يعد دليال علي التبديد واإلضرار بالشركة وأمواهلا 

 وذلك لألسباب اآلتية 
أـنـه بمطالعــة عـقـود تأســيس الشــركة الـتـي ـتـنظم العالـقـة ـبـين الشــاكي والمشــكو ـفـي حـقـه وـتـنظم : أوال 

يتضـح وبجـالء أنهـا قـد خلـت .. لمشـكو فـي حقـه كشـريك ومكلـف بـاإلدارة أيضا صـالحيات ا
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ذلـك .. ٕتماما من أحقية المشكو في حقه في إتمـام هـذا التصـرف واقـراض الشـركات األخـرى 
صــــالحيات واســــعة ـفـــي إدارة ) المشــــكو ـفـــي حـقـــه(ٕأن الثاـبـــت ـبـــالعقود أـنـــه وان كــــان للمــــدير 

ٕمــوال الشــركة واقراضــها للغيــر بغيــر موافقــة إال أن ذلــك ال يمنحــه التصــرف فــي أ.. الشــركة 
�	ن�
�د�א�+���4س��١١א�	�د@�قد وردت صالحيات المشكو في حقه حصرا في ف.. الشاكي 

�Q�J	٢٨/١١/١٩٩٩א��/��+����:�

يكــون المــدير مســئوال عــن إدارة الشــركة بكاـفـة نواحيهــا اإلدارـيـة والتجارـيـة والمالـيـة وتكــون ـلـه 
 وكافــة الــدوائر الرســمية وشــبه كع عــن الشــركة لــدي البنــوبالتــالي أوســع الصــالحيات للتوقيــ

الرسمية مثل الشرطة والمرور وسلطات التراخيص وغرف التجـارة والبلديـة والسـجل التجـاري 
ووزارة االقتصاد والدائرة االقتصادية ودائرة العمل والخـدمات التجاريـة ودائـرة األشـغال ودائـرة 

 .الخ .......الهجرة والجنسية والمطار 
ٕكما له الحق في فـتح واغـالق الحسـابات لـدي البنـوك وطلـب االعتمـادات والكفـاالت البنكيـة 
وتوقـيـع الشــيكات وـلـه الحــق أيضــا ـفـي اإلقــرار والصــلح والقــبض وتمثـيـل الشــركة أمــام الغـيـر 

 مـدعي عليـهـا أمـام كافـة المحــاكم علـي مختلـف درجاتـهـا وٕواقامـة الـدعاوى باســمها كمدعيـة أ
 .افقة علي التحكيم مع حق تعيين المحامين ألجل ذلك وكذلك حق وطلب المو

ولــه الحــق فــي تعيــين المــوظفين وتحديــد رواتــبهم وصــرفهم وتحديــد حقــوقهم مــع حــق توكيــل 
 .الغير في كل أو بعض ما جاء أعاله كمدير بموجب قرار يتخذ علي حدة 

 .وللمدير تفويض من يراه مناسبا بكل أو بعض ما فوض به 
 .يل المثال ال الحصر إن ما ذكر علي سب

 ومن الواضح اجللي 
وهــو ) المشــكو فــي حقــه(أن إقــراض الشــركات األخــرى ليســت مــن صــالحيات مــدير الشــركة  

 كــون معــهاألمــر الــذي يجعــل هــذا التصــرف باطــل ومخــالف للعقــود المبرمــة بــين الطــرفين وي
 .ومختلسا له المشكو في حقه مبددا للمبلغ المشار إليه سلفا 

لكل من الشركات المقترضة من المشكو في حقه الشخصية االعتباريـة القانونيـة المسـتقلة أن : ثانيا 
عن باقي الشركات حتى ولو كانـت هـذه الشـركات جميعـا مملوكـه للشـاكي والمشـكو فـي حقـه 
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أن لكـــل .. واـلــدليل عـلــي ذـلــك .. إال أـنــه قانوـنــا ومســـتنديا ـفــإن ـكــل شـــركة مســـتقلة ـبــذاتها .. 
 .يزانيات ودفاتر وسجالت مستقلة تماما عن باقي الشركات شركة أوراق تأسيس وم

 ومن ثم 
.. فال يجوز للمشـكو فـي حقـه إقـراض هـذه الشـركات متـذرعا بـأن الشـاكي شـريكه فيهـا أيضـا  

لـــألوراق واألمـــوال والميزانيـــات مـــن شـــأنه أن يســـهل وييســـر متعمـــد لمـــا فـــي ذلـــك مـــن خلـــط 
 .التالعب واالستيالء علي األموال 

���ل��9	�����.. أن مركــز كاريزمــا للســيدات لــيس مملوكــا بالكامــل للشــاكي والمشــكو فــي حقــه : ثالثــا 

��لماذا يـتم تحميـل أمـوال القـرض علـي الشـاكي والمشـكو فـي حقـه فقـط دون  .. ������,��

 .وذلك كله بفرض صحة التصرف بالقرض في األصل .. هذا الشريك الثالث 

قيــة المشــكو فــي حقــه فــي إقــراض الشــركات األخــرى فعلــي الفــرض الجــدلي بأح.. ومــع ذـلـك : رابعــا 
فإن السادة الخبراء لم يكلفـوا أنفسـهم عنـاء البحـث وراء ) والفرض علي خالف الحقيقة(أمواال 

و���ن�
	��"ذא�����Fدو��F&0%�&/�	�زא����Fא�������Fא�	�+�(���
��/������هذه المبالغ 

���K+�מ�"�Eא(��E��9�#����9وض�و�ل�دو���F&�/�	�زא�����א�������א�Mמ�
��/�#ن�,	���	�����������

�����������������/�&���9+��P�F�����Fذא�����"���	
��0�ذ�Gא���وض�و&�	��#�*��FوBא�	ن�و�ذא����V

 .+���ق�#���'��������Fא�	�+�(��#מ�#���9#	وאل�وذ���F#د�אج�א����'�

 السيما 
 وأنـه بمراجعـة الميزانيـات يتضــح أن مبـالغ اإلقـراض هـذه دوـنـت بميزانيـات شـركة الشــركة األم 

فـــي ميزانيـــات الشـــركات ) أو بعضـــها علـــي األقـــل(ولكـــن لـــم تثبـــت .. قـــروض علـــي أنهـــا خرجـــت ك
 .المقترضة 

 وهو األمر الذي يثبت وحبق 
ـقـد اســتولي علـي المــال المملـوك للشــاكي وأضــر أبلـغ األضــرار بالشــركة أن المشـكو ـفـي حقـه  

 :وحتى ال يكون حديثنا مجرد قول مرسل فإنه علي سبيل المثال ال الحصر ... 
 درهـم ٦٢٦٥٧٢مبلغ قدره ... يتضح بأنها أقرضت شركة   عام ... ميزانية شركة بمراجعة  - أ

 ) .ستمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة اثنين وخمسون درهم(
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 يف حني مت إثباته 
ســتة ملـيـون وثالثماـئـة وســتة وعشــرون ( درهــم ٦٣٢٦٠٠٠أن الـقـرض ... ـفـي ميزانـيـة شــركة  

 ).ألف درهم 

 أي بفارق يزيد عن 
 .ة مليون وسبعمائة ألف درهم وأكثر خمس 
واحـــــد وأربعـــــون ألـــــف ( درهـــــم ٤١٥٦٣ مبلـــــغ قـــــدره ...اقترضـــــت مـــــن شـــــركة ...  شـــــركة –ب 

 أن القــرض قيمتــه ...فــي حــين أن الثابــت بميزانيــات شــركة ) وخمســمائة ثالثــة وســتون درهــم
 .ة ألف درهم تقريبا ثالثمائ درهم أي بفرق ٧٤١٦٦٣

 درهــم بيــد أن هــذا المبلــغ دون بميزانيــة ٣٩٢٨٩مبلــغ ... ة اقترضــت مــن شــرك...  شــركة –ج 
 . درهم ٢٠٣٩٢٨٩بأن قدره ... 

 درهم فـي حـين ٣٢٨١٣مبلغ قدره ...  الشارقة شركة –...  وهكذا الحال فقد أقرضت شركة -د
ملـيـــونين ومائـــه واثـنـــين وثـمـــانون أـلـــف وثمانماـئـــة ( درهــــم٢١٨٢٨١٣ظهـــر المبـلـــغ بالميزانـيـــة 

  .)وثالثة عشر درهم

 ملا كان ذلك 
وبــرغم جمــاع الحقــائق المــذكورة بالمســتندات علــي عــدم أحقيــة المشــكو فــي حقــه فــي إقــراض  

 .اآلخرين ويكون تصرفه هذا باطال غير نافذ في حق الشاكي 

 وبذلك 
بتهمــة يكــون هــذا المبلــغ فــي حكــم المبلــغ المبــدد ويجــب معاقبــة المشــكو فــي حقــه علــي ذلــك  
 .التبديد 

 هذا
 تقرير الخبراء هذا النظر زاعما بأحقية المشكو في حقه فـي هـذا التصـرف دون وحيث خالف 

 .بيان لسنده في هذا الزعم 

 األمر الذي يعيب هذا التقرير 
 .ويجعله جديرا باالطراح وعدم التعويل عليه  



                                                       

 

 

 

 ١٧٦

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

... استشـاري معـد مبعرفـة مكتـب الشاكي قد تقدم بتقرير إن : السبب الرابع عشر 

كافة أوجه القصور والعوار يف تقرير اخلـربة املـودع بـاألوراق  فيهوشركاهم أوضح 

وذلك من الوجهة الفنية احملاسبية البحتة وهذا التقرير االستشاري قـائم علـي 

 .أسس سليمة وواضحة علي عكس التقرير املودع ملف البالغ املاثل 

 لعله من الثابت 
 وهـو األمـر اـلـذي يجـدر معـه انـتـداب ســبي فنـيمحالـدي النيابـة المـوقرة أن ـلـب النـزاع الماثـل  

 .بية ألداء المهمة التي طلبتها النيابة محاسي مستوي من الخبرة الفنية الللجنه علي أع

 ليس هذا فحسب 
بــــل يجــــب علــــي هــــذه اللجنــــة مطالعــــة األوراق والــــدفاتر والســــجالت الخاصــــة بالشــــركة األم  

ة بمعرفــة المشــكو فــي حقــه حتــى تصــل الشــركات الملحقــة بهــا ومطابقتهــا مــع الميزانيــات المصــطنعو
 .اللجنة إلي الغاية المنشودة وهي الحق وال شيء سواه 

 إال أن الثابت 
أن الســـادة الخـبــراء المنـتــدبين لمباشـــرة مهمـــة النياـبــة ـفــي اـلــبالغ الماـثــل ـلــم يفعـلــوا ذـلــك تمامـــا  

القصـور الشـديد فـي وشـاب عملهـا .. وباشروا المهمة ظاهريا وسطحيا وبدون العناية والدقة الالزمـة 
التي جـاءت بـدورها غيـر معبـرة عـن .. كافة المناحي اإلجرائية والتنفيذية وصوال إلي النتائج النهائية 

 .الحقيقة ومخالفة لألوراق والمستندات 

 يف التقرير االستشارياسبية وذلك كله موضح بالتفصيل وباألدلة الفنية احمل

  املقدم من الشاكي والذي انتهي إيل اآلتي
قصور اإلجراءات التي قامت بها اللجنة بصدد إعداد تقريرها حيث كـان يتعـين عليهـا بحـث  -١

 .مزيد من التفاصيل المحاسبية الكفيلة بإنجاز المهمة علي الوجه األكمل 
عـــدم تقـيــد اللجـنــة بالمهمـــة المســـندة لهـــا مـــن النياـبــة وعـــدم تحقـيــق البـنــد الثاـلــث مـــن المهمـــة  -٢

ا ورد بشـكوى الشـاكي فقـط ولـم تقـم بمراجعـه السـجالت والـدفاتر واختزلت اللجنة أعمالهـا فيمـ
 لكافة الشركات كما أنها التفتت إلي أمور قانونية وأغفلت الجوانب المحاسبية 

أن النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا تقريـــر اللجنـــة جـــاءت قاصـــرة بنـــاء علـــي قصـــور اإلجـــراءات  -٣
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 .والخروج عن المهمة 

 توســـيع مهمـــة الخـبــرة حتـــى تشـــمل الفحـــص المســـتندي أـنــه برأينـــا ولبـيــان وجـــه الحـــق يتعـــين -٤
والمحاسبي لسجالت ودفاتر الشركات التي يشارك بها الشاكي والمشكو في حقـه لبيـان عمـا 

دبـي وبـاقي الشـركات ...  إذا كان المشكو في حقه قـد اخـتلس أو بـدد أي مبـالغ مـن شـركة 
يقــه والســيما أن المشــكو فــي وهــو مــا ســبق أن طلبتــه النيابــة مــن لجنــة الخبــراء ولــم تقــم بتحق

حقـــه مســـتأثرا بكافـــة الســـجالت والـــدفاتر وكافـــة مقـــدرات جميـــع الشـــركات ولـــيس فـــي مقـــدرة 
الشاكي اإلطالع عليها أو الحصول علـي المسـتندات لـذلك جـاءت شـكوى الشـاكي متضـمنة 

وعلـــي وجـــه الخصـــوص أنـــه لتحقيـــق مـــا ورد بشـــكوى أفرغهـــا فـــي شـــكواه المعلومـــات التـــي 
 كشفت عن الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقه ناك مخالفات إدارية ومالية الشاكي أن ه

 كما نؤكد
�1
��/�	���و�د�����+�������������������������H����+4�
�دאد���ذא�א�+������א�	���4�/�אX�����	E����#
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 ومما تقدم مجيعه 
ومــن جميــع مــا ورد بــالتقرير االستشــاري المقــدم منــا إلــي النيابــة المــوقرة يتضــح وبجــالء تــام  

مدي القصور والعوار الذي شـاب تقريـر الخبـرة المـودع مـن إدارة الخبـرة وتسـوية المنازعـات بـاألوراق 
مهمـة برمتهـا مـع مراعـاة االعتراضـات والمطـاعن الموجهـة بما يستلزم إحقاقا للحـق إعـادة بحـث ال.. 

 إلي التقرير السابق بصلب هذه المذكرة وفي التقرير االستشاري المقدم معها 

  من قانون اإلثبات تنص علي أن ٩٠فالثابت أن املادة 
 .رأي الخبير ال يقيد المحكمة  -١
 التـي أدت بهـا إلـي عـدم ٕواذا حكمت المحكمة خالف لرأي الخبير بينت في حكمها األسباب -٢

 .األخذ بهذا الرأي كله أو بعضه 

  من القانون ذاته علي أن ٨٨كما نصت املادة 
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصـوم أن تـأمر باسـتدعاء الخبيـر فـي جلسـة  -١



                                                       

 

 

 

 ١٧٨

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 .تحددها لمناقشته في تقريره ولها أن توجه إليه ما تراه من األسئلة مفيدا في الدعوى 
لـهـا أن ـتـأمر الخبـيـر باســتكمال أوجــه اـلـنقص ـفـي عمـلـه وـتـدارك ـمـا تتبيـنـه ـمـن أوجــه الخطــأ و -٢

 .فيه ولها أن تعهد بذلك إلي خبير أخر أو أكثر 

 ملا كان ذلك 
ابه القصـــور شـــوحـيــث ثـبــت بمـــا ال ـيــدع مجـــاال للشـــك أن تقرـيــر الخـبــرة المـــودع ـبــاألوراق ـقــد  

جنــاح مــن االلتفــات عــن هــذا التقريــر وانتــداب لجنــه والعــوار الــذي ينحــدر بــه إلــي حــد الــبطالن فــال 
 .أخري ألداء المأمورية مرة أخري مع التدقيق والبحث في دفاتر وسجالت الشركات 

يتضـــح وبجـــالء أحقيـــة مـــن دالئـــل وحقـــائق مـــن خـــالل جمـــاع مـــا ســـطرناه فـــي هـــذه المـــذكرة  
لمشــكو فــي حقــه وعقابــه الشــاكي فــي أن يلــتمس مــن النيابــة المــوقرة تحريــك الــدعوى الجنائيــة ضــد ا

 بالمواد أرقام 
 . ١٩٨٤ لسنة ٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٣٢٢ -

 . ١٩٨٧ لسنة ٣ من قانون العقوبات رقم ٤٠٤ ، ٣٩٩ ، ٢١٦والمواد  -
 . ٢٠٠٢ لسنة ٤ من قانون غسل األموال رقم ١٣ ، ٢والمواد  -

 :ألنه بدائرة إمارة دبي 
والشركات الملحقة بها بيانـات ... د بميزانيات شركة خالف قانون الشركات التجارية بأن أور -١

كاذـبـة ومخالفــة للحقيـقـة فيمــا يتعـلـق بالمصــروفات واـلـديون المعدومــة والمصــروفات القانونـيـة 
 عـلــي –بـنــود المـــذكورة وأخـفــي بياـنــات ووـقــائع جوهرـيــة عـلــي المســـتندات الداـلــة عـلــي هـــذه ال

 .النحو المبين تفصيال باألوراق بهذه المذكرة 
ـبــأن جـعــل ) دـبــي والشــركات الملحـقــة بهــا... شـــركة ميزانيــات (فــي محـــررات كــب تزوـيــرا ارت -٢

الواقعات الغير صحيحة والغير مشروعة في صورة واقعات صحيحة ومشـروعه علـي النحـو 
 .المبين تفصيال باألوراق وبهذه المذكرة 

حـال علمـه ) ميزانيات الشـركات المشـتركة بينـه وبـين المجنـي عليـه(استعمل محررات مزورة  -٣
 .خبراءالٕاليقيني بأنها مزورة بأن قدمها للجهات الرسمية وللنيابة العامة وادارة 

.. ه حــال كوـنـه شــريك ـفـي ـمـال مشــترك ـمـع المجـنـي علـيـه  أرتـكـب جريـمـة خياـنـة األماـنـة بأـنـ -٤
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اختالس هذا المال لنفسه وتبديده بأن تحصل علـي راتـب غيـر مسـتحق لـه وعمـل علـي قام ب
لغ فيهـا كمـا قـام بمـنح بعـض مـوظفي الشـركة رواتـب باهظـة جـدا أسـتولي زيادته زيـادات مبـا

عليهــــا لنفســــه وكــــذا ـقـــام بمــــنح بعــــض الشــــركات األخــــرى ـقـــروض بغـيـــر وجــــه حــــق وـبـــدون 
 الحصول علي موافقة شريكة المجني عليه وذلك علي التفصيل الوارد باألوراق 

الشـــركة بعـــدما اســـتعمل اســـتولي عـلــي المـبــالغ النقدـيــة المبيـنــة ـبــاألوراق مـــن بعـــض مـــوظفي  -٥
طــرق احتياليــة بــأن أوهمهــم بأنــه ســيبيع لهــم حصــص فــي الشــركات التــي يعملــون بهــا لقــاء 

% ٤٩تسليمه المبالغ التي تمت زيادتها علي رواتـبهم شـهريا مسـتغال وضـعه كشـريك بنسـبة 
في هذه الشركة ومستغال وضعه كمدير عام في خداع الموظفين وحملهـم علـي تسـليمه هـذه 

 . وذلك إضرار بمال الشركة والمجني عليه األموال

ارتـكــب جريمـــة غســـيل األمـــوال ـبــأن ـقــام باالســـتيالء عـلــي أـمــوال الشـــركة القائمـــة بيـنــه وـبــين  -٦
المجني عليه بطريق غير مباشر بأن قام بزيادة مرتبـات بعـض المـوظفين العـاملين بالشـركة 

ذلــك وفقــا للثابــت تفصــيال ثــم االســتيالء علــي هــذه الزيــادات مــنهم لنفســه باالحتيــال علــيهم و
 .باألوراق 

 واحتياطيا 

إعادة األوراق إلـي مكتـب الخبـرة لينـدب مـن لدنـه لجنـه مـن خبرائـه المختصـين تكـون مهمـتهم  
 :كالتالي 

اإلطــالع عـلـي دـفـاتر وســجالت الحســابات الخاصــة بالشــركة األم وكافــة الشــركات التابعــة لهــا : أوال 
طابقتهـا علـي فيهـا ومـدي مقصـور الوأوجـه ية مـن عدمـه مالمخالفات إذا كان بها ا عموبيان 

 .أن وجد الميزانيات المعدة بمعرفة المشكو في حقه وبيان أوجه االختالف 
مــن األربــاح ســنويا نظيــر % ١٠بيــان عمــا إذا كــان المشــكو فــي حقــه قــد حصــل علــي نســبة : ثانيــا 

 . درهم من عدمه ٨٢٩٣٦٠أعمال اإلدارة بإجمالي مبلغ قدره 
ألـف الثـون  وقـدره ث٦/١/٢٠٠٤بيان سبب اخـتالف الراتـب فـي عقـد العمـل الصـوري المـؤرخ : ثالثا 

 .في ذات التاريخ  درهم ٤٨٥٣٠درهم وما هو ثابت بالميزانيات من أنه 
 هـو عقـد صـوري أم عقـد صـحيح ونافـذ وبيـان -/-/-بيـان عمـا إذا كـان عقـد العمـل المـؤرخ : رابعا 
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 .تندات الدليل علي هذا أو ذاك بالمس
ة بـعـد اإلطــالع علـي المســتندات المؤـيـدة لكاـفـة تـعـامالت الشــركة وبـيـان تحدـيـد أرـبـاح الشــرك: خامسـا 

 .عما إذا كان الشاكي قد تحصل علي نصيبه في األرباح من عدمه 
بيـــان مقـــدار المبـــالغ التـــي اســـتولي عليهـــا المشـــكو فـــي حقـــه مـــن المـــوظفين الـــذين زيـــدت : سادســـا 

 . ألف درهم وعما إذا كان قام بردها من عدمه ٧٣درهم إلي  ألف ٢٤مرتباتهم من 
مراجعه كافة حسابات المشكو في حقه في كل البنوك وصوال لبيان المبالغ المستولي عليهـا : سابعا 

 .تحديدا 
الخاسـرة شـركاتهم ) المـديرين(بيان المبرر الصحيح والواقعي لزيادة مرتبـات بعـض المـوظفين : ثامنا 

 . ألف درهم دون باقي المديرين التي تحقق شركاتهم األرباح ٧٣ إلي  ألف درهم٢٤من 
دبي خاصـة بالمشـكو فـي حقـه أو أي مـن أقاربـه ... ، ... ، ... بيان عما إذا كانت شركة : تاسعا 

وبـيــان عمـــا إذا كاـنــت أي مـــن هـــذه الشـــركات تعامـلــت مـــع الشـــركات المشـــتركة ـبــين الشـــاكي 
لة األولي فحـص هـذه العمليـات وبيـان مـدي التـزام هـذه والمشكو في حقه من عدمه وفي الحا

 .صرفة ن والمبالغ المالتزاماتهاالشركات ب
حصر كافة المبالغ التي تمثل ديون معدومة والتأكـد مـن صـحتها والمتسـبب فـي إعـدام هـذه : عاشرا 

ومــا إذا كانــت الــديون المعدومــة .. وعمــا إذا كــان قــد تــم المطالبــة بهــا مــن عدمــه .. الــديون 
 .المثبتة بالميزانية تمثل الواقع من عدمه ومؤيدة بالمستندات من عدمه 

بيان قيمة المبالغ الحقيقية التي تم إقراضها للشركات األخـرى وعمـا إذا كانـت حقيقيـة : حادي عشر 
 .وعما إذا كانت قد حققت فوائد من عدمه .. من عدمه وقيمتها بالمستندات 

أوجـــه عناصـــر اـلــدعوى توصـــال لوجـــه الحـــق فيهـــا وللجـنــة وبصـــفة عامـــة بحـــث كافـــة : ـثــاني عشـــر 
االنتقال إلي أي جهـة حكوميـة أو إداريـة أو أيـا مـن الجهـات التـي يسـتلزم االنتقـال لهـا لبحـث 
كاـفــة تـعــامالت الشـــركة ـمــع الغـيــر واإلطـــالع عـلــي اـلــدفاتر والمســـتندات وســـؤال الشـــهود دون 

 .لوجه الحق في الدعوى حلف يمين وبحث كافة أوجه اعتراضات الشاكي توصال 
 وكيل الشاكي                                                                                   

                   المحامي                         
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 ملوضوعا

بــدائرة .. وفــي وقــت الحــق عليــه   فــي غضــون عــام بــزعم أـنـه تهمــت النيابــة العامــة المــتهم ا
 درهـم ١ر٦٠٠ر٠٠٠ل عبـارة عـن مبلـغ خـتلس وبـدد مـال منقـوا.. اختصاص مركز شرطة بر دبي 

.. والعائـــدة للمجنـــي عليـــه ... الكائنـــة فـــي مشـــروع قيمـــة بيـــع الفـــيال ) مليـــون وســـتمائة ألـــف درهـــم(
بـأن ـقـام .. المجنـي علـيـه فيمـا يحقـق منفـعـة ســتغاللها امارها وثسـتالوالمسـلمة إليـه عـلـى وجـه الوكاـلـة 

 قـبــل المجـنــي عليــه وتمـكــن مــن بـيــع الفــيال دون أن يســـلم قيمتـهــا ح ـلــه مــنوســتغالل التوكـيــل الممنــاب
 . المبين باألوراق وعلى النح.. ًللمجني عليه إضرارا منه باألخير 

 بالبناء علي ذلك و
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجزائية وطالبـت عقابـه وفـق مـواد االتهـام الـواردة بـأمر 

 .اإلحالة 

 الوقائع

   التهــام الماثــل فيمــا أســفرت عنــه أوراقــه المســتهلة بــداءة بالمحضــر المــؤرخ خلــص واقعــات ات
 :التي قررت من خالله بأن ..  المحرر بمعرفة وكيلة المجني عليه -/-/-

وأنـه .. العقاريـة ...  وذلـك عـن طريـق الشـراء مـن شـركة –يمتلـك الفـيال ... / موكلها السـيد 
رتهـــا واســـتثمارها أو تأجيرهـــا ومنحـــه الحـــق فـــي إبـــرام كافـــة قـــام بإعطـــاء الفـــيال المـــذكورة للمـــتهم إلدا

 .التصرفات القانونية عليها 

 واستطردت زاعمة 
.. بأن المتهم قـام بخيانـة األمانـة واسـتغالل الوكالـة وقـام ببيـع الفـيال لنفسـه واالسـتيالء عليهـا  

 .ثم قام ببيعها للغير وتحصيل الثمن دون علم المجني عليه 
 :ملحوظة  

 :أن المنسوب للمتهم قيامه بفعلين أي   
���Dא�*�%���*��4و&����.��-�א����ون�و��4+�دאמ�א�و������א���4	���א�+�/�����������:�YאMو�
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 وزعمت بهتانا
 درهــــم ٢٥٠٠٠٠٠الفــــيال المســــتولي عليهــــا مــــن جاـنـــب المــــتهم مبـلـــغ قــــدره ـبـــأن مقاـبـــل بـيـــع  

 ) .مليونين وخمسمائة ألف درهم(

 وأقرت صراحة 

.. بــأن الوكالــة الصــادرة عــن المجنــي عليــه لصــالح المــتهم  

 تأجيرها ، بيعها ، والتصرف فيها تبيح لألخير إدارة الفيال ، 
 ملا كان ذلك 

 إجـــراء تحقيقـــات جديـــة أو تحرـيــات مباحـــث وب���دون.. طيـــل وبـنــاء عـلــي هـــذه المـــزاعم واألبا 
 مراعـــاة لحقـــوق المـــتهم وب���دون..  ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع أو القـــانون وب���دون.. لتبيـــان الحقيقـــة 

.. حركت النيابة العامة االتهام الماثل ضد المـتهم بـزعم أنـه قـد خـان األمانـة .. القانونية والدستورية 
علـي النحـو الـذي .. ن بما يؤكد براءة المتهم مما هـو منسـوب إليـه وذلك علي خالف الحقيقة والقانو

 :نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في الدفاع التالي 

 الدفاع 
 ةــــــــــدايــــــب

وقبل الخوض في الدفاع والدفوع التي تنال من االتهام الماثل وتهدمه مـن  

اءت علي النقض من جأساسه تجدر اإلشارة إلي بعض القواعد الدستورية التي 

 .االتهام الماثل الذي وجهته النيابة للمتهم 

  من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة علي أن ٢٦فقد نصت املادة 
وال يجـوز القـبض علـي أحـد أو تفتيشـه أو حجـزه ..      الحرية الشخصية مكفوله لجميع المـواطنين 

 . إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامةوال يعرض أي.. أو حبسه إال وفق أحكام القانون 
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  منه علي أن ٢٧كما نصت املادة 
وال عقوبـــة علـــي مـــا تـــم مـــن فعـــل أو تـــرك قبـــل صـــدور .. يحـــدد القـــانون الجـــرائم والعقوبـــات  

 .القانون الذي ينص عليها 

  علي أن ٤٠وكذا نصت املادة 
أو فـي .. قي المواثيق الدولية المرعيـة يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق والحريات المقررة  

 .المعاهدات واالتفاقيات التي يكون االتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها 

 ملا كان ذلك
وبمطالعـــة المـــواد الدســـتورية أنـفــة اـلــذكر تطبيقـــا عـلــي واقعـــات وأوراق االتهـــام الماـثــل يتضـــح  

ذلك أن الثابـت أن كافـة تصـرفات .. ها االتهام الماثل قد أهدروبجالء تام أن تلك القواعد الدستورية 
وهــو األمــر اـلـذي ال يصــح معــه .. المــتهم قانونـيـة وصــحيحة وال تشــوبها شــائبة أو إـثـم ينســب للمــتهم 

بـل وأن تقـوم .. وكان حريا بالنيابة العامة حفظ البالغ المقدم لـديها .. وال يجوز توجيه ثمة اتهام له 
 .ٕجريمة البالغ الكاذب وازعاج السلطات بمساءلة المجني عليه عن 

�و�ذא�
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 الدليل األول علي براءة املتهم

تهـام املاثـل إل حمـل اقصور النيابة العامـة يف حتصـيل وفهـم الواقعـة

تهـام ضـد املـتهم إلوخلطها لألوراق والوقائع مبا أسلس حنو حتريكها ا

  سند من القانون والواقع دومنا 
  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٣٠فقد نصت املادة 

يقـــوم مـــأموروا الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
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 .زمة للتحقيق واالتهام واألدلة الال

  علي أن ٣٥كما نصت املادة 
يجب علي مـأموري الضـبط القضـائي أن يقبلـوا التبليغـات والشـكاوى التـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  

ٕ أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل مالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيه
عملـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي ي

 .الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة 

  قد نصت علي أن ٣٣وقد كانت املادة 
 :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم  
 .أعضاء النيابة العامة  -١
 .........ضباط الشرطة و  -٢

  علي أن ١١٨ فقد نصت املادة.. وأخريا 
إذا رأت النياـبــة العامـــة فـــي مـــواد الجـــنح والمخالفـــات أن الـــدعوى صـــالحة لرفعهـــا بنـــاء علـــي  

.. تكلــف المــتهم بالحضــور مباشــرة أمــام المحكمــة الجزائيــة المختصــة .. االســتدالالت التــي جمعــت 
 .ٕواذا رأت أنه ال محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها 

 ملا كان ذلك 
األصــــول واألحكــــام والمـفـــاهيم القانونـيـــة ســــالفة البـيـــان عـلـــي واقعــــات وأوراق وبتطبـيـــق جمـلـــة  

يتضح وبجالء تام عدم وجود ثمة جريمة يمكن نسبتها للمتهم ومـن ثـم عقابـه علـي .. االتهام الماثل 
 .اقترافها 

 مبا كان جيدر معه علي النيابة العامة 
ون اإلجـــراءات الجزائيـــة أن  مـــن قـــان١١٨تحقيقـــا لصـــحيح القـــانون ومـــا نصـــت عليـــه المـــادة  

 .تحفظ األوراق 

 ذلك أن الثابت
بـــزعم ارتكابـــه لجريمـــة خيانـــة أن المجنـــي عليـــه تقـــدم ببالغـــه متهمـــا المـــتهم بـــاقتراف فعلتـــين  
 :األمانة 
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 : األويل 
 مــن لص��الحهقيامــه ببيــع الفــيال المــذكورة بــالبالغ لنفســه مســتخدما فــي ذلــك الوكالــة الصــادرة 

ـتـي تـبـيح للمــتهم بـيـع هــذه الـعـين لنفســه أو للغـيـر وـكـذا ـقـبض اـلـثمن ونـقـل الملكـيـة وال.. المجـنـي علـيـه 
 .لنفسه أو للغير 

 ا التصرف هو تصرف قانوني ذوه
ٕ مخالـفــة للـقــانون وانمـــا جـــاء التصـــرف وـفــق صـــريح الـقــانون ال تشـــوبها ثمـــة شـــائبة وـلــيس ـبــه 

ردت واضـــحة دون لـــبس أو وأحكامـــه ولـــيس أدل علـــي ذلـــك مـــن العبـــارات الـــواردة بالتوكيـــل والتـــي و
 .غموض 

 :أما الثانية 
ببيعهــا مــرة ثانيــة ولكــن هــذه ) بوصــفه مالــك للعــين(قيامــه .. فقــد نســب المجـنـي عليــه للمــتهم 

 .وقبض الثمن .. المرة قد باعها للغير 

 وهنا زعم اQني عليه 
عتبرهــا وايمثــل جريمــة فــي حقــه .. أن قــبض المــتهم لــثمن الفــيال التــي يملكهــا المــتهم أيضــا  
 !!. تبديد وخيانة أمانة ؟؟جريمة

 وهذا االتهام هو اتهام 
وان انتقـال الملكيـة .. فالمتهم باع ما يملك يقينا ولم يقم ببيـع ملـك الغيـر .. مناهض للقانون  

 .له وفقا لالتهام كان بناء علي سند صحيح وفقا للثابت بالتوكيل محل الدعوى 

 فالثابت 
لـم يكـن ..  الفـيال سـالفة الـذكر للغيـر واسـتالمه ثمنهـا مـن المشـتري أن المتهم حينما قـام ببيـع 

 .بل كان مالكا لها بموجب عقد مكتمل األركان .. وكيال عن المجني عليه في شأن هذه الفيال 
 !!فأين إذن التبديد وخيانة ا�مانة المزعومين ؟

 ملا كان ذلك 
وحصـلت .. وراق هذا االتهـام وواقعاتـه وكانت النيابة العامة لم تفطن لهذه الحقائق وخلطت أ 

.. بـأن المـتهم قـام بتبديـد المبلـغ المـالي النـاتج عـن بيـع الفـيال .. بالمخالفـة للحقيقـة والقـانون .. منها 



                                                       

 

 

 

 ١٨٧

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 .فإن تحصيلها هذا يكون مخالفا لألوراق وقاصر ومخالفا للقانون 

 وقد ساهم يف ذلك 
إليها وعدم تحريهـا الدقـة فـي بحثـه وتمحيصـه قصور النيابة العامة في تحقيقها للبالغ المقدم  

فضــال عــن عــدم مطالبتهــا للمجنــي .. وعــدم إصــدار أمرهــا بــالتحري عــن صــحة الواقعــة مــن عدمــه 
 .عليه إثبات ادعائه 

 بل أنها اختذت من أقواله 
 .المرسلة المفتقرة للدليل سندا وركيزة في تحريك االتهام الواهي الماثل ضد المتهم  

 د ذاته وهو أمر يف ح
يخــالف القــانون والدســتور ويعـيـب قــرار النياـبـة العامــة بتحريــك هــذا االتهــام بالقصــور والعــوار  

 الذي ينحدر به إلي حد البطالن 

 الدليل الثاني علي براءة املتهم 

قيام املتهم ببيع الفيال لنفسه نفاذا لعقد وكالة يبيح لـه كافـة أنـواع التصـرف  

البدل وغريهـا مـن التصـرفات وتبـيح لـه قـبض ومنها البيع والرهن واهلبة و

وـهـو ـمـا يؤـكـد ـصـحة ـهـذا التـصـرف .. اـلـثمن ونـقـل امللكـيـة لنفـسـه أو للـغـري 

 .وقانونيته 

 بادئ ذي بدء 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٢٤فقد نصت املادة 
 .الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم  

  من ذات القانون علي أن ٩٣١ا نصت املادة كم
تثبـــت للوكيـــل بمقتضـــي عقـــد الوكالـــة واليـــة التصـــرف فيمـــا يتناولـــه التوكيـــل دون أن يتجـــاوز  

 .حدوده إال فيما هو أكثر نفعا للموكل 

  من القانون ذاته علي أن ٩٥٣نصت املادة .. وأخريا 
ا القـــانون علـــي عالقـــة الموكـــل تســـري أحكـــام النيابـــة فـــي التعاقـــد المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذ 
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 .والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل 

 ومن أحكام النيابة 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٤٩نصت املادة 
 .يكون التعاقد باألصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك  

  من ذات القانون علي أن ١٥٠كما نصت املادة 
 .تكون النيابة في التعاقد اتفاقيه أو قانونية  -١
ويحدد سند اإلنابة الصادر من األصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابـة اتفاقيـه كمـا  -٢

 .يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية 

  علي أن ١٥٣كما نصت املادة 
فإن أحكام هـذا العقـد ومـا ينشـأ عنهـا مـن إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم األصيل  
 .تضاف إلي األصيل ) التزامات(حقوق 

  علي أن ١٥٦وأيضا نصت املادة 
ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو أم  

علـي أنـه يجـوز لألصـيل فـي هـذه الحالـة أن يجيـز دون تـرخيص مـن األصـيل لحساب شـخص أخـر 
 .التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعـات االتهـام الماثـل مـع مراعـاة مـا  

وهــو عقــد األمانــة الــذي زعمــت .. تضــمنه عقــد الوكالــة الصــادر مــن المجنــي عليــه لصــالح المــتهم 
 .لنيابة العامة أن المتهم خالفه ومن ثم نسبت إليه خيانة األمانة ا

 فبمطالعة هذه الوكالة 
.. يتضح أن تخول المتهم الحق في إبرام كافة التصرفات القانونية في العقار محـل التـداعي  

 .والمجني عليه لم يترك ألفاظ الوكالة عامة ومجهلة ولم يكتف بقاله 

 "فة أوجه التصرف كا" 
 قائال بأن التصرفات التي أوكل المتهم في إبرامها هي .. بل حددها باللفظ والمعني  
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 الھبة .. وا#كثر من ذلك كله .. البيع ، الشراء ، الرھن ، البدل 

  ذلك من األشكال وغري.. ثم أردف 

 القانونية للتصرف 
 ه بأن أوكل إليهبل تعدت.. ولم تقف حدود وكالة المتهم عن المجني عليه عند هذا الحد  

 ا0تفاق علي الثمن ، قبضه ، نقل ملكية العين &سمه أو &سم الغير 

 ومن هذه العبارات 
لـم تكـن مجــرد .. الواضـحة الداللـة علـي أن الوكالـة المنصـرفة مـن المجـنـي عليـه إلـي المـتهم  

م المجنـي عليـه كمـا زعـ.. وكالة لينيب عنه المتهم فـي إبـرام التصـرفات النشـغاله وغيابـه عـن الـبالد 
 .وتنصرف آثارها لصالح الموكل .. زورا وبهتانا 

 بل هي وكالة صادرة لصاحل املتهم 

 وتنصرف أثارها لصاحله 
أنـه قـد جـرى العـرف والعمـل .. ومنهـا نسـتقي العلـم .. فالمعلوم يقينا لعدالـة المحكمـة المـوقرة  

 .علي يتم البيع وملكية العقارات بموجب عقود وكالة 

 لبائع مبنح املشرتي يف عقد الوكالة كافة السلطات ويقوم ا

 والصالحيات يف كافة أنواع التصرفات علي العني املبيعه 

 وتكون هذه السلطات عادة أكرب وأوسع نطاقا من حدود الوكالة

 بل هي نقال للملكية مبوجب الوكالة 

 وهو ما قد كان 
م فـي الوكالـة محـل االتهـام الماثـل فالسلطات والصالحيات الممنوحـة مـن المجنـي عليـه للمـته 

بـــل ســـلطات مالـــك لـــه الحـــق فـــي .. لـــيس مجـــرد ســـلطات وكيـــل يبـــرم التصـــرفات لصـــالح الموكـــل 
 .استعمال ملكه والتصرف فيه كيفما يشاء 

 وذلك واضح جبالء تام 
 .في تخويل المتهم بالبيع والشراء وتحديد الثمن وقبضه ونقل الملكية لنفسه أو للغير  
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 من ذلك فهو مصرح له باهلبة واألكثر 
 .أي أنه يحق له أن يهب العقار لنفسه أو للغير بدون ثمة مقابل يذكر  

 وهو األمر الذي تصرف املتهم علي أساسه 
وبـات هـو المالـك لـه .. إذ قام وفـق صـحيح الوكالـة بنقـل ملكيـة العقـار محـل التـداعي لنفسـه  

بـل هـو تصـرف قـانوني صـحيح ال تشـوبه .. الـة وليس في ذلـك ثمـة تعـدي أو تجـاوز لحـدود الوك.. 
 .شائبة ويجب أن تنصرف آثاره للموكل الموافق والراضي بذلك تمام الموافقة والرضا 

 وهو عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 
 مـــن قـــانون المعـــامالت المدنيـــة أن ١٥٣ ، ١٤٩مـــن المقـــرر وفـــق مـــا تقضـــي بـــه المادتـــان  

باألصــالة ويجــوز أن يكــون بطرـيـق النياـبـة ـبـأن يـقـوم الوكـيـل نياـبـة عــن األصــل ـفـي التعاـقـد أن يكــون 
األصيل بإجراء التصرف باسم األخير وأنه إذا أبرم الثابت في حدود نيابتـه عقـدا باسـم األصـيل فـإن 

 .أحكام العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلي األصيل 
 )١٦/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (

 املعني ويف ذات 
إذا أـبـرم الناـئـب ـفـي حــدود نيابـتـه عـقـدا باســم األصــيل ـفـإن أحكــام العـقـد مــن حـقـوق والتزامــات  

 .تضاف إلي األصيل 
 )٢٤/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١ تجاري ، الطعن ٢٠٠٤ لسنة ٢الطعن رقم (

 )٢١/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٣٠٦الطعن (
 )٢٦/٩/١٩٩٩لسة  حقوق ج١٩٩٩ لسنة ٢٥٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ومـــن خـــالل جمـلــة مـــا تقـــدم مـــن أحكـــام وأصـــول أرســـتها محكمـــة التميـيــز ونصـــوص القـــانون  

 :تطبيقا علي واقعات االتهام الماثل تتجلي الحقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 
 أن عداـلـة المحكمــة المــوقرة لهــا مــن ســلطة ـفـي فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى وتـقـدير أدلتهــا وبحــث 

المســتندات المقدمــة فيهــا وتفســيرها للتعــرف علــي حقيقــة مقصــود الطــرفين منهــا طالمــا لــم تخــرج فــي 
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 .تفسيرها عن المعني الذي تتحمله عبارات العقد 
 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ عمال جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦طعن تمييز رقم (

 ومن ثم 
.. لــة عاديــة ومــن خــالل عبــارات الوكالــة الصــادرة مــن المجنــي عليــه يتضــح أنهــا ليســت وكا 

 .وهي تعد في أصلها عقد بيع ناقل للملكية ) المتهم(ٕوانما هي وكالة مقررة لمصلحة الوكيل 

 وسبب حتريرها من اQني عليه 
لنقـل ملكيـة العقـار لصـالح المـتهم ... أن يوفر علي نفسه الوقت والجهـد فـي االنتقـال لشـركة  

كالة بأوسع السلطات والصالحيات ليقوم المـتهم فقام بتحرير هذه الو.. أو اتخاذ أي إجراءات أخري 
 .بذلك بنفسه ولنفسه وللغير دون أن يعوقه عائق 

 وهو األمر الذي يؤكد
مشــــروعية التصــــرف المبــــرم مــــن المــــتهم وعــــدم تعديــــه أو تجــــاوزه مثقــــال ذرة حــــدود الوكالــــة  

 .الصادرة لصالحه 

 احلقيقة الثانية 
.. ســيرها وتحصــيلها وـفـق اإلرادة الصــحيحة للموكــل أـنـه باســتقراء الوكاـلـة يتضــح أـنـه يجــب تف 

ٕوانما هي وكالة بسلطات واسعة وغيـر محـدودة .. فهي أبعد ما تكون عن الظن بكونها وكالة عادية 
 .تصل إلي حد أن تكون سندا لنقل الملكية .. 

 ) املتهم(حيث توسع املوكل يف منح السلطات إيل حد منحه الوكيل 

 �#و������2ل سواء لنفسهحق هبة العقار بال مقاب
نقـل ملكيـة العـين محـل التـداعي لصـالح المـتهم ... مـن قبـول شـركة .. وليس أدل علي ذلـك  

فــإذا كاـنـت هــذه الوكالــة ال تـبـيح ذـلـك مــا كاـنـت الشــركة قــد قبـلـت إتمــام هــذا .. بموجــب هــذه الوكاـلـة 
 .التصرف 

بصحة التصرف الصادر مـن المـتهم .. وهو ما يقطع يقينا 

 .استخدام هذه الوكالة لنفسه ب
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 احلقيقة الثالثة 
ٕأن التــزام المــتهم بحـــدود الوكالــة واتـمــام التصــرف بموجبهــا وهـــو نقــل ملكـيــة العقــار لنفســـه ال 

 .يمكن بحال من األحوال اعتباره خيانة لألمانة 

 فهذه الوكالة 
 .لم تقف عند حد تسليمه العقار لحفظه أو إدارته أو تأجيره أو شيء من هذا القبيل 

 بل أن حدودها أوسع وأرحب من ذلك 
 .بأن منحته الحق في البيع والرهن والهبة ونقل الملكية لنفسه أو للغير 

 فحينما يقوم الوكيل بذلك 
ال يمكـن اعتبـاره خائنـا لألماـنـة أو مبـددا بـل يـكـون متصـرفا وفـق حــدود وكالتـه ووفـق صــحيح 

 .القانون 

 ومن مجلة هذه احلقائق 
 وهـو –لمتهم حينما أتـي الفعـل األول الـذي يـزعم المجنـي عليـه أنـه جريمـة يتجلى ظاهرا أن ا 

نقل ملكية العقار لنفسه كـان ملتزمـا بصـحيح القـانون وبسـند الوكالـة المنصـرف لصـالحه ولـم يصـدر 
 .عنه ما يصح عقابه أو مؤاخذته عليه جزائيا 

 .براءة المتهم منه وهو األمر الذي يجعل االتهام الماثل قائم علي غير سند بما يوجب  

 الدليل الثالث علي براءة املتهم 

قيام املتهم بوصفه مالك للعقار حمل هذا االتهـام ببيعـه للغـري وقـبض مثنـه  

 تصرف قانوني صحيح ال تشوبه شائبة إثم أو جرم يصح حماكمته عليه جزائيا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١١٣٣فقد نصت املادة 
 ســــلطة الماـلـــك ـفـــي أن يتصــــرف ـفـــي ملكــــه تصــــرفا مطلـقـــا عيـنـــا ومنفعــــة حــــق الملكـيـــة هــــو -١

 .واستغالال

ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فـي عينهـا  -٢
 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 
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  من ذات القانون علي أن ١١٣٦كما نصت املادة 
مطلقـا مـا لـم يكـن تصـرفه مضـرا بغيـره ضـررا فاحشـا أو للمالك أن يتصرف في ملكه تصـرفا  

 .مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الـذكر علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح انعـدام  

 .در معه القول بتهاتر االتهام الماثل وبانعدام سنده وجود ثمة جرم يمكن نسبته للمتهم وهو ما يج

 فالثابت 


���'�א�"���ن��&��ل�א$�����מ������� 
�ن�א������מ�&�����������מ�

�����و��+�*�ن�א��������������..�א���(ل���)�����
���"�

�מ��,מ�

����*.�
 وإمنا قام ببيعها بوصفه مالكها 

 واالنتفـاع بهـا كيفمـا وصاحب الحق القانوني الكامل في إتمام أي تصـرف بشـأنها واسـتغاللها 
 .يشاء 

 وهو األمر الذي يقطع 
جـاء عـلـي ســند مـن الـقـانون والواـقـع وأن الـقـول بـأن التصــرف اـلـذي أبرمـه الـمـتهم هــو تصــرف  

 .بغير ذلك يهدر نصوص القانون وأحكامه 

 وإذا كان اQني عليه 
فعليـه أوال إثبـات .. يزعم بأن المتهم قام بتبديد المبلغ المتحصل من بيع العقار محل االتهـام  

 .أن المتهم ليس مالكا لهذا العقار 

 أما وأن الثابت 
وذـلـــك عـلـــي النحــــو الســــالف (أن الـمـــتهم هــــو الماـلـــك للعـقـــار بســــبب صــــحيح ال غـبـــار علـيـــه  

وحيــث قــام المــتهم ببيــع .. ولــم يثبــت المجنــي عليــه مخالفــة هــذا الســبب للقــانون ) إيضــاحه تفصــيال
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ي يؤكــد مشــروعية موقــف المــتهم وصــحة تصــرفاته ونفاذهــا فــي حــق فهــو األمــر الــذ.. ملكــه للغيــر 
 .الكافة 

 ومن ثم 
ومما تقدم جميعه يتأكد وبجالء تام انهيار االتهام الماثل جملة وتفصـيال وانعـدام سـنده األمـر 

 .الذي يؤكد براءة المتهم منه 

 الدليل الرابع علي براءة املتهم 

 املتهم حيث أن هذه اجلرميـة جيـب أن عدم انعقاد جرمية خيانة األمانة يف حق 

قـائم علـي تبديـد عقـار ) بفرض صحته(تهام املاثل إلترد علي مال منقول أما ا

وهو أمر غري جائز قانونا ويؤكد مدنية النزاع املاثل واحنصـار اختصـاص احملـاكم 

 .اجلزائية عن نظره 

 بداية 

  من قانون العقوبات علي أن ٤٠٤فقد نصت املادة 
أو أي م�ال  أو سـندات مب�الغلحبس أو بالغرامة كـل مـن اخـتلس أو اسـتعمل أو بـدد يعاقب با 

 إضــرارا بأصــحاب الحــق علـيـه مـتـي كــان ـقـد ســلم إلـيـه عـلـي وجــه الوديعــة أو اإلجــارة أو أخ��ر منق��ول
 .الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 

 وباستقراء نص املادة سالفة الذكر
أـمــا العـقــارات ـفــال .. األماـنــة تـقــوم عـلــي المنـقــول فـقــط يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن جريـمــة خياـنــة 
 .يمكن أن يتصور حدوث تبديد أو اختالس لها 

 وهو عني ما قررته حمكمة النقض املصرية بقوهلا 
 .تقع جريمة خيانة األمانة علي كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر 

 )٢٦٠ ص ٤٧ ق ١٩ أحكام النقض س ٢٠/٢/١٩٦٨(

 بأن كما قضي 
يشترط للتبديد المعاقـب عليـه أن تكـون األشـياء المنقولـة سـلمت للمـتهم علـي وجـه الوديعـة أو 

 .اإلجارة أو عارية االستعمال أو الرهن أو سلمت له بصفة كونه وكيال بأجره أو مجانا 
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تسـليم المحـل التجــاري إلـي شـخص لـكـي يبيـع ويشـتري فـيـه ويعـود ربحـه علـيـه بشـرط أن ـيـرده 
لوم إلي صاحبه كـامال ال بحسـب علـي األوجـه المـذكورة بـل هـو حـق انتفـاع والمسـئولية في ميعاد مع

 .فيه مدنية ال جنائية 
 )٧٦ ص ٢٩ ق ٣١ الحقوق سنة ١٩/١/١٩٨٨جلسة (

 ملا كان ذلك 
وكانـت الوكاـلـة المنصـرفة ـمـن المجنـي علـيـه للمـتهم تخــص عقـارات وـلـيس منقـوالت أو أـمـوال  

 .ه بأن المتهم قام بتبديد هذا العقار بأن قام بنقل هذا العقار إلي ملكه ويزعم المجني علي .. ةمنقول

 فهو أمر ميثل نزاع مدني ال جنائي 
وال يســـوغ بحـــال مـــن األحـــوال قـيــام جريمـــة خياـنــة األماـنــة عـلــي أساســـه إذ أن الشـــيء المـبــدد  

 .عقار وليس منقول ) بفرض حصول ذلك(

 وال ينال من ذلك 
العامة من تحريف لواقعات االتهام الماثل والزعم بأن الشيء المبدد هو ما ذهبت إليه النيابة  

 .الثمن المحصل من ثمن العقار 

 إذ أن 
مستقلة تمامـا عـن واقعـة قيـام المـتهم بوصـفه مالـك يبيـع .. واقعة نقل العقار إلي ملك المتهم  

ار باســمه وهــي الواقعــة فالواقعــة األوـلـي وهــي نـقـل الـمـتهم ملكـيـة العـقـ.. العـقـار والحصــول عـلـي ثمـنـه 
األساســية ـقـد تمــت وـفـق صــريح العـبـارات اـلـواردة بالتوكـيـل وأن هــذا التصــرف هــو تصــرف ـفـي عـقـار 

أما الواقعـة الثانيـة .. وليس في منقول وبالتالي ال ينطبق علي هذا التصرف وصف تبديد المنقوالت 
ي رسـمه القـانون ومـن ثـم فـإن فإن المتهم قد قام بالتصرف في العقار وهو مالكا له وفـي اإلطـار الـذ

 .هذا التصرف ال يندرج تحت وصف االتهام الماثل

 ناهيك عن 
 وفي حـدود التصـرفات التـي رسـمها القـانون علـي النحـو السـالفكال الواقعتين مشروعتين أن  

 .إيضاحه تفصيال 
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 ومن ثم 
م بمــا يجــدر يتجـلـى ظــاهرا انتـفـاء جريمــة خياـنـة األماـنـة ـفـي حــق الـمـته.. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

 .معه الحكم ببراءته مما هو مسند إليه 

 الدليل اخلامس علي براءة املتهم 

كافة تصرفات املتهم تتسم حبسن النية وباستعمال حق مشروع لـه ممـا يـدعو  

 .تهام املاثل برمتها إلللشك والريبة يف واقعات ا

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
 اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون وـفـي نطــاق هــذا ةالفـعـل بنـيـة ســليمال جريـمـة إذا وـقـع  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه نقضا أنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي  

 أن المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ويف ذات املعني 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام الصــادرة باإلداـنـة  

 . أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين يجب
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ومن املقرر يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  

 .وب التسبيب مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عي
 )٤/٤/٢٠١٠ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (
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 ملا كان ذلك 
ومن جملة األصول واألحكام والمفاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات اإلتهـام  

 .الماثل وفق الحقائق واألدلة السابق سردها في مذكرتنا الماثلة 

 يتأكد وجبالء تام
فـــي  كافـــة التصـــرفات الصـــادرة عـــن المـــتهم اتســـمت بالمشـــروعية ولعدالـــة الهيئـــة المـــوقرة أن 

الحــدود التــي رســمها القــانون وأن المــتهم قــد تصــرف هــذه التصــرفات وفقــا للحقــوق المشــروعية التــي 
 :كفلها له القانون وليس أدل علي ذلك من الحقائق اآلتية 

كـان باسـتخدام وكالـة .. سـمه ابقيـام المـتهم بنقـل ملكيـة العقـار محـل هـذا االتهـام  : احلقيقة األويل
 مـن المجنـي عليـه وتبـيح لـه نقـل ملكيـة العقـار لنفسـه أو للغيـر وهـو لصالحهصريحة صـادرة 

 .ما يؤكد مشروعية هذا التصرف ومشروعية سنده 

تهم بوصـفه مالـك للعقـار ببيعـه للغيـر والتحصـل علـي ثمنـه هـو تصـرف قيـام المـ: احلقيقة الثانية 
 . شبهه مخالفة القانون مالك في ملكه وليس فيه

 الماثـل هـي تصـرفات مدنيـة بحتـه انتفـي فيهـا ثمـة تهـامالكافـة التصـرفات محـل ا: احلقيقة الثالثة 
ٕقصد جنائي األمر الذي يؤكد مشروعيتها واذا ما فرضـنا بأحقيـة المجنـي عليـه الطعـن عليهـا 

 .فإن ذلك يكون بالطريق المدني ال الجنائي والجزائي 

 ومن ثم 
ة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا وبجـالء أحقيـة المـتهم فـي الحصـول علـي البـراءة مـن هـذا ومن جمل

 .سنده والمخالف للحقيقة والقانون والمستندات نهار الماالتهام 

 وقد قضت حمكمة التمييز بأن 
 مجـــرد الـتـــأخير ـفـــي رد الشــــيء أو – ماهيـتـــه – الحـنـــائي ـفـــي جريمـــة خياـنـــة األماـنـــة القصـــد 

حـقــق ـبــه القصـــد الجـنــائي ـفــي جريـمــة خياـنــة األماـنــة ـفــال يتحـقــق إال إذا ثـبــت االمتـنــاع عـــن رده ال يت
تصرف الجاني في المال بقصد حرمـان صـاحبه منـه مجـرد التـأخير فـي رد الشـيء أو االمتنـاع عـن 
رده مــا لــم يكــن مقرونــا بانصــراف نيــة الجــاني إلــي إضــافة المــال الــذي تســلمه إلــي ملكــه واختالســه 

 .لنفسه 
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 )٢٥/١٢/١٩٩٩ جلسة ١٠  عدد٥٤القاعدة (

 الدليل السادس علي براءة املتهم 

عنـد هـام املاثـل وأن نيـة اQنـي عليـه تالتعددت األدلة والقرائن علي تهـاتر ا 

قـد اجتهـت منـذ الوهلـة األويل حنـو إصـدار التوكيـل بغـرض إصدار التوكيـل 

تصـرفات التخلي عن ملكية العقار لصاحل املتهم مبا مينحه احلق يف إبرام كافة ال

وهو مـا يؤكـد أن للواقعـة صـورة أخـري علـي خـالف .. إيل حد يصل إيل اهلبة 

 .أن يرمسها بأوراق الدعوى الصورة التي حاول اQني عليه 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
إلـي الـدليل المقـدم إليـه طمئنانـه االقاضـي وقتنـاع االعبرة في اإلثبات في المـواد الجنائيـة هـي ب 
 لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدتـه مـن أي دليـل أو قرينـه فالقانون

 .تقدم إليه 
 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض جلسة (

 وعلي ذات النهج قضت حمكمة التمييز بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  
 .تهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة إسناد ال

 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
مــن مـبـرأة وكاـنـت األوراق قــد طوـيـت علــي العديــد مــن األدلــة والقــرائن عـلـي أن ســاحة المــتهم  

لح المـتهم  منـذ اليـوم األول لتحريـره الوكالـة لصـااتجهتمزاعم وأباطيل المجني عليه وأن نية األخير 
 .أنها ليست وكالة عادية تمنح الحق في إبرام التصرفات لحسابه 
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  لصاحل املتهم ة صادرةإمنا هي وكالو

 وال جيوز إلغائها ملا ترتبه من حقوق لصاحل املتهم 

 وأهم هذه احلقوق التصرف يف العقار حمل التداعي 

 وإجيار  ور التصرفات من بيع ورهنة صبكاف

 للغري ونقل ملكية لنفسه و

 فضال 

 عن اهلبة 

 وهذه احلقوق 
 :ومن هذه األدلة والقرائن ما يلي .. لوكيل بل أنها تمنح لمالك لال تمنح  

أن المجنـــي عليـــه لـــم يـــزعم بوجـــود عالقـــة وطيـــدة بينـــه وبـــين المـــتهم تجعلـــه مطمئنـــا لـــه تمـــام : أوال 
ٕوانمــا جــاءت .. الــة ليمنحــه وكالــة بالصــالحيات الواســعة جــدا المســطرة بتلــك الوكمئنــان طاال

األوراق لتؤكـــد أن الوكالـــة المبرمـــة لصـــالح المـــتهم هـــي أول تعامـــل فيمـــا بـــين المجنـــي عليـــه 
 .والمتهم وبداية تعارف بينهما

 فكيف يعقل 
أن تشــمل الوكالــة كافــة الصــالحيات ومــنح الحـــق فــي إبــرام كافــة التصــرفات الناقلــة للملكـيــة 

 !!. ال تربطه به ثمة عالقة ؟؟؟من شخص ألخر) الهبة(بمقابل وبدون مقابل 

 وهو ما يؤكد 
فت منـذ الوهـلـة األولـي نحـو إـبـرام الوكالـة كسـند نـقـل ملكيـة وـلـيس انصـرأن نيـة المجنـي علـيـه 

 .سند وكالة 

ـا  مــن الواضــح الجلــي مــن خــالل عـبـارات الوكالــة ذاتهــا والصــالحيات الممنوحــة مــن المجنــي : ثانـي
 ي عليه لصالح المتهم وتخويل األخير حق ف

 البيع ، الشراء ، الرھن ، ا�يجار ، قبض الثمن ، الھبة 
 



                                                       

 

 

 

 ٢٠٠

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 فضال عن 

 م��ع ا$تف��اقالت��راخيص اس��تخراج ق ف��ي البن��اء وح��منح��ه ال
المھندس���ين والمق���اولين والوف���اء بتك���اليف البن���اء وإدخ���ال 
المرافق من مياه وكھرب�اء وھ�اتف وغ�از طبيع�ي وغيرھ�ا 

 ف��ي ب��ل منح��ه الح��ق.. م��ن المراف��ق ل��يس ھ��ذا ك��ل ش��يء 
 وتوقي�ع عق�ود ةي�ا$يجاروقبض القيمة ا$ستثمار التأجير و

ا�يج�����ار وتحري�����ر ا�يص�����ا$ت والمخالص�����ات وإخ�����5ء 
 .الطرف وكافة السلطات المحصورة قانونا في المالك 

وتـلـك الســلطات والصــالحيات ال يمكــن أن تـمـنح ســوي إذا كــان الـغـرض مــن الوكاـلـة هــو نـقـل 
 .عين وليس مجرد وكيل ال تربطه باألصيل ثمة عالقة أو ثقةمالكا للعتباره االملكية للمتهم و

زعم المجني عليه أن سبب تحريره للوكالـة سـالفة الـذكر أن يقـوم المـتهم بـإدارة مـا يملكـه مـن  :ثالثا 
 .عقارات في دبي لعدم تواجده في البالد علي نحو مستمر 

 ثم يعود ليقرر 
فقـط ولـم يكـن يملـك غيـره ولـم يمتلـك غيـره بأنه ال يملك فـي دبـي سـوي العقـار محـل التـداعي 

 .فيما بعد 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن الغـــرض ـمـــن الوكاـلـــة هــــو نقـــل ملكـيـــة العـقـــار للـمـــتهم وتخلـــي المجـنـــي علـيـــه عـنـــه نهائـيـــا 

 .الماثل برمته االتهام وهو ما يهدر .. لصالحه 

 .سمهامتهم بنقل ملكية العقار ببأمر قيام ال  أقر المجني عليه أنه قد علم يقينا منذ عام : رابعا 

 ومع ذلك 
ســـوي خـــالل العـــام الحـــالي ) بفـــرض صـــحة ذلـــك(لـــم ينـــتفض مـــن غفوتـــه للـــدفاع عـــن ملكـــه 

 .بتقديمه البالغ الماثل 
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 وهو تراخي يف اإلبالغ 
 .يؤكد صحة دفاع المتهم من أن الغرض من الوكالة هو نقل الملكية للمتهم  

 وهو ما علم به اQني عليه 
 .ًولم يحرك ساكنا لكون ذلك هو الغرض من الوكالة والمتفق عليه  

 وبعد ثالث سنوات من علم اQني عليه 
حـوال مـن المؤكـد أنـه ألوفـي كـل ا.. يقوم بتحرير بالغه الماثل لغرض في نفسه غير معلـوم  

 .غرض مجافي للقانون والحقيقة 

 الدليل السابع علي براءة املتهم 

Qني عليه ووكيله وتضـاربها وتناقضـها مـع بعضـها الـبعض من خالل أقوال ا

تتجلـي واضـحة .. ومن أقوال الشهود ومـع العديـد مـن املسـتندات واحلقـائق 

 .براءة املتهم مما هو مسند إليه بهتانا 

 بداية 
سناد واالستدالل أن األحكام الجنائية يجب أن يكـون مبناهـا الجـزم واليقـين ن من أصول اإلإف 

تداخل الشـك والتخمـين فـي وجـدان المحكمـة فهـذا أمـر يكفيهـا تمامـا لتقضـي ببـراءة المـتهم أما إذا .. 
إذ ال يجوز لها إدانته بناء علي أمور ظنية تحتمل الخطـأ والصـواب بـل يجـب .. مما هو مسند إليه 

 .أن يبني الحكم باإلدانة علي دالئل قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 ويف ذلك 

 التمييز وحمكمة النقض املصرية علي أن تواترت أحكام 
المقــرر قانوـنــا أـنــه يكـفــي فــي المحاكـمــات الجزائـيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضـــوع ـفــي صـــحة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 
 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 .قاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه األصل فيها باقتناع ال. المحاكمات الجنائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (
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 وقضي أيضا بأن 
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة إسـناد  

 تقـدير الـدليل التهمة إلي المتهم كمـا تقضـي لـه بـالبراءة إذ مرجـع األمـر فـي ذلـك مـا تطمـئن إليـه فـي
مادام حكمها يشمل علي ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت التـي 
قام عليها االتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحـت دفـاع المـتهم أو داخلتهـا الريبـة فـي عناصـر 

 .اإلثبات 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق المفـــاهيم واألصـــول القانونيـــة والقضـــائية أنفـــة الـــذكر علـــي أوراق وواقعـــات االتهـــام 

يتأكــد لعدالــة .. وعـلـي األخــص منهــا مــا أدـلـي بــه المجـنـي علـيـه نفســه ووكيـلـه بالتحقيقــات .. الماـثـل 
 الهيـئـة الـمـوقرة ـمـدي التضــارب والتـنـاقض ـفـي هــذه األـقـوال ـمـع بعضــها اـلـبعض وـمـع الحـقـائق المثبـتـة

بمـا ينـبـئ عـن تشــكك فـي صـحة الواقـعـة المسـندة للـمـتهم وأن لهـا صـوره مـغـايرة لمـا حــاول . بـاألوراق 
 .المجني عليه إلصاقه زورا وبهتانا بالمتهم 

 وقد تأكد الشك والريبة يف صحة هذا االتهام

 باستقراء التناقضات اآلتية 

 : التناقض األول 
ات االتهــام الماـثـل ـبـأن ثمــن الـفـيال محــل هــذا ـقـرر وكـيـل المجـنـي علـيـه ـفـي أقواـلـه أـبـان تحقيقــ

 ).مليونين وخمسمائة ألف درهم ( درهم ٢٥٠٠٠٠٠االتهام مبلغ قدره 

 يف حني أكدت شركة إعمار

 البائعة للفيال
مليـــون ( درهـــم ١٠٨٢٦٨٠أن إجمـــالي الـــثمن محمـــال بفواـئــد التـــأخير لـــم يتجـــاوز مبـلــغ قـــدره 

 )مواثنان وثمانون ألف وستمائة وثمانون دره

 وهو ما يؤكد 
وأن ما قررت به وكيلـه المجنـي عليـه يـنم عـن عـدم .. أن ثمن الفيال لم يجاوز المليون درهم 
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 .علم بالفيال وقيمتها 

 ويؤكد أيضا 
/ ... بـل هـي مملوكـة ابتـداء لمـن يـدعي.. أن هذه الفيال لم تكن يومـا مملوكـة للمجنـي عليـه  

 .لكون القانون يمنعه من تملك أكثر من فيال .. المجني عليه الذي قام باستعارة اسم 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا مـن هـذا الخطـأ الفـادح الـذي هـوي فيـه المجنـي عليـه أنـه لـيس مالكـا للفـيال وأن  

 .ادعاءاته برمتها مخالفة للحقيقة 

 :التناقض الثاني 
.. لمجنـي عليـه لصـالح المـتهم ورد بالبالغ المقدم من المجني عليه أن الوكالة الصادرة من ا 

 .إدارة العقار محل التداعي .. غرضها 

 يف حني أن الثابت عقال ومنطقا 

 ومن عبارات الوكالة ذاتها 
فلـــم يكتـــف المجنـــي عليـــه بتوكيـــل المـــتهم فـــي .. أنهـــا تجـــاوزت كـــل حـــدود اإلدارة المزعومـــة  

 أعمال اإلدارة المتمثلة في 

 ها البيع للغري واإلجيار والرهن وغري
 .من التصرفات التي يمكن أن تنصرف آثارها لألصيل والتي ال تتعدي حدود إدارة المال 

 بل ذهبت إيل حد توكيل املتهم 

 بالبيع للنفس والغري ، قبض الثمن ، نقل امللكية 

 واألكثر من ذلك كله 

 فقد تضمنت الوكالة أن يقوم املتهم باهلبة 
أن هـــذه .. ا يؤكـــد وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك وهـــذ.. أي التصـــرف فـــي العقـــار بـــال عـــوض  

ومــنح الحــق للمــتهم فــي .. الوكالــة لــم تصــدر بغــرض اإلدارة بــل بغــرض التخلــي نهائيــا عــن العقــار 
 .التصرف في العقار تصرف المالك وليس المدير 
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 وإذ خالفت مزاعم اQني عليه 
 معــه ظــاهرا بهتــان مــا الثابــت بــاألوراق وبصــلب التوكيــل ذاتــه وعباراتــه األمــر الــذي يضــحي 

 .يدعيه المجني عليه ومخالفة للحقيقة 

 :التناقض الثالث 
 أن – بالتحقيقـــات –ورد عـلــي لســـان وكيلـــة المجنـــي عليـــه وعـلــي لســـان المجنـــي عليـــه ذاتـــه  

الوكاـلــة المنصـــرفة مـــن المجـنــي عليهـــا لصـــالح المـــتهم صـــدرت قـبــل عـــام واحـــد ســـابق عـلــي اـلــبالغ 
 .المقدم

 يف حني الثابت 
أي قبـل   أن عقد الوكالة المشار إليه سلفا محرر من المجني عليه لصـالح المـتهم منـذ عـام  

 .تقديم البالغ بأكثر من أربع سنوات 

 وهذا ينم ويؤكد بأن 
ن األوراق ون والثابتــــة مــــالواقعــــة محــــل هــــذا االتهــــام برمتهــــا خالفــــت الحقيقــــة والواقــــع والقــــان 
  .الرسمية

 :التناقض الرابع 
قرر المجني عليه من خالل أقواله في تحقيقات االتهام الماثل أنـه فـوجئ فـي تـاريخ معاصـر  
 ) .علي حد زعمه(بقيام المتهم بخيانة األمانة للبالغ 

 ثم عاد وتناقض مع نفسه 

  مبا قام به املتهم منذ عام قائال بأنه علم
 :ؤكد أمرين وهو ما ي 

 تناقض المجني عليه مع نفسه إذ أنه حينما يقرر بأنه فـوجئ بشـيء فـإن ذلـك يفيـد التالحـق :األول 
    أما وأن يأتي ليقرر بأن علمه بتصرفات المتهم كانت منذ عام .. والتزامن مع البالغ 

 .فإن ذلك تناقض يثير الشك والريبة فيما يزعمه المجني عليه        

ـاني ـا األـمـر الـث وعــدم تحركــه وتـقـديم    ـفـإن عـلـم المجـنـي علـيـه بتصــرفات المــتهم مـنـذ عــام :  أـم
وهو ينم عن تراخي غير مبرر في اإلبـالغ يـدعو للشـك أيضـا    بالغه إال في غضون عام 
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 .فيما يدعيه المجني عليه 

 التناقض اخلامس 
بـأن كـان يرسـل .. قرر المجني عليـه بالتحقيقـات أن ثمـن الفـيال محـل النـزاع كـان يسـدد نقـدا  

 ... .وكان األخير يقوم بسدادها بشركة / ..... مبالغ لمن يدعي 

 يف حني أن الثابت 
أن  .. -/-/-المؤرخــة ) الماـلـك األصــلي الـبـائع للـفـيال ... (ـمـن اإلـفـادة الصــادرة عــن شــركة  

 :الثمن كان يسدد بموجب شيكات بيانها كالتالي 

 ك المسحوب عليه البن المبلغ  تاريخه  رقم الشيك 

   درهم١٦١٢٧٥ ٩/٧/٢٠٠٤ 

   درهم١٦٤٢٨٥ ٢٨/٤/٢٠٠٥ 

   درهم٣٢٥١٣١ ٧/٩/٢٠٠٥ 

   درهم٤٣١٩١٧ ٢٢/٥/٢٠٠٦ 

 ومن ثم 
ي معلومــات يتجـلـى ظــاهرا بهتــان جمــاع مــا قــرر بــه المجـنـي علـيـه بمــا ـيـنم عــن عــدم علــم ـبـأ 

 .صحيحة عن الفيال محل التداعي سواء ثمنها أو كيفية سداد هذا الثمن 

 واألكثر من ذلك كله 
ومســحوبة عـلـي حســابات / ...  بمعرفــة الســيد ....أن الشــيكات ســالفة اـلـذكر ســلمت لشــركة  

 / ... .خاصة بالمدعو

 وهو ما يؤكد 
نحــو يجعلهــا ســاقطة ال ـتـنهض دلــيال مخالفــة أقــوال المجنــي علـيـه للحقيقــة وللمســتندات عـلـي  

 .علي صحة هذا االتهام 

 وليس أدل علي ذلك
واستشــهاد ـبـه / ... ـمـن أن المجـنـي علـيـه ـلـم يســع ـلـدي النياـبـة العامــة نحــو اســتدعاء المــدعو  

 ... .في إثبات مزاعمه وأنه هو القائم بسداد دفعات الثمن لشركة 
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 التناقض السادس 
الفيال محل النزاع مملوكه له وأنه قام بإصدار التوكيـل للمـتهم قرر المجني عليه وتمسك بأن  

 .إلدارتها فقط 

  ....وهذا خيالف ما قرر به الشاهد
وأنها سجلت باسـم المحنـي عليـه ) شريك المتهم / ... ( الذي أكد بأن الفيال مملوكه للمدعو  

كمــا ـقـرر صــراحة .. ســمه مــن تســجيل أكـثـر مــن ـفـيال با/ ... إذ أن الـقـانون يمـنـع المــدعو ) صــوريا(
 .بأن المجني عليه ال يعلم أي شيء عن الفيال ولم يسدد درهما واحدا من ثمنها 

 وهذه الشهادة أكدتها 
وهــو مــا .. األوراق والحقــائق والتناقضــات التــي هــوي فيهــا المجنــي عليــه أبــان إدالئــه بأقوالــه  

 .يجعل هذه األقوال جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 ناقض السابع الت
أنـه قـام بإصـدار الوكالـة للمـتهم بسـبب إدارة مـا يملكـه .. قرر أيضا المجنـي عليـه فـي أقوالـه  

 .من عقارات في دبي 

 يف حني أن الثابت 
وملكيـه (أنه ال يملك سوي العقـار محـل النـزاع الماثـل .. ومن أقوال المجني عليه ذاته أيضا  
 .ي عليه بعيده علي الحقيقة والواقع وهو ما يجعل جميع أقوال المجن) صورية

  ملا كان ذلك
خالل جمله التناقضـات الواضـحة التـي شـابت أقـوال المجنـي عليـه وتضـاربها مـع أقـوال ومن 

 .تتأكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه .. الشهود ومع ما هو ثابت باألوراق 

 بناء عليه 

  يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم
 .ته مما هو مسند إليه براء: أصليا 

إحالة األوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا مختصـا لتكـون مهمتـه : احتياطيا 
والبنــوك المســحوب عليهــا الشــيكات الموضــحة بصــلب هــذه المــذكرة ... االنتقــال إلــي شــركة 



                                                       

 

 

 

 ٢٠٧

 ة ــدي خليفـــمح
��������	�
 א

 جمموعة السهالوي
���	���� 

 وذلـــك للتأكـــد علـــي زور ...لبيـــان ســـاحب هـــذه الشـــيكات وشـــخص القـــائم بتســـليمها لشـــركة 
 .وبهتان مزاعم المجني عليه 

 وكيل المتهم 
 

  المحامي
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