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 مقدمة
 

اســتطاع أحمــس أن يطــرد الهكســوس بعجالتــه الحربيــة ؛ .. فــي بلــد تخطــت حضــارتها ســبعة أالف عــام 
كون مصـر قـد أطلـت برأسـها علـي العـالم كلـه مـن نافـذة ًمحققا آنذاك أول إنجاز في تطور الحروب عالميا وبهذا ت

 .ال حدود لها 
المعماريـة التـي وثم يقف العالم كلـه أمـام عجائـب األهـرام عـاجزين عمـا صـنعه المصـريون وقـدرتهم الفنيـة 

وفــي كرســي القداســة بــالكرازة المرقســية بالعباســية الــذي مــازال .. تجـلـت فــي عظمــة مســجد الســلطان حســن وغيــره 
إن عظمـة المصـريين فـي تـاريخهم الـذي لديـه معطيـات بـأن هـذه األرض ..  عـام ١٥٠٠ية منذ أكثـر مـن تحفه فن

والمتأمـل لتـاريخ .. بها خصوبة قادرة علي إنبات النسيج الطيب والقادر علي اجتيـاز المحـن مهمـا كانـت العقبـات 
وح الوشــائج القويــة التــي تــنظم مصــر ال يتعــذر عليــه إدراك التــرابط االجتمــاعي بــين أبنــاء شــعبها ، ويلمــس بوضــ

ٕواذا .. ًنســيج مجتمعهــا ، ممــا جعلهــا عقبــة كــؤودا أمــام كــل مــن يحــاول النيــل مــن وحــدة هــذا النســيج االجتمــاعي 
 فـي الوقـت – وجـذور العقيـدة ؛ فإنهـا – زمـن اخنـاتون –كانت مصر قد شـهدت فـي مهـد تاريخهـا مالمـح التوحيـد 

سـماوية التـي انتشـرت علـي أرضـها ، ونعمـت بوجـود وزيـارة عـدد مـن األنبيـاء ً كانـت متفيئـا ظلـيال للعقائـد ال–ذاته 
وما أن تم التبشير بالمسيحية حتى اعتنقها عدد كبيـر .. فحق لها أن تكون مهد األديان واألنبياء ) عليهم السالم(

 م عـلـي ٦٢٧ هـــ ٦ولـمـا بـعـث محـمـد صــلي اهللا وســلم ـبـادر بإرســال حاطــب ـبـن أـبـي بلتـعـه عــام .. ـمـن المصــريين 
" القبطيـة وشـقيقتها " ماريـا "الذي أحسـن االسـتقبال وأهـدي الوفـد ) قيرس(   حاكم مصر –رأس وفد إلي المقوقس 

وبعض الهدايا األخرى فتزوج النبي الكريم من ماريا التـي أنجبـت لـه إبـراهيم وزوج سـيرين إلـي الصـحابي " سيرين 
ًالشـــاعر حســـان ـبــن ثاـبــت اـلــذي أحـــب مصـــر بـلــدا وشـــعبا ـفــي وبضـــدها تتمـيــز األشـــياء ، إذ إن شـــعب ..  أشـــعاره ً

الحــارث بــن عميــر (الغساســنة وملــوكهم لــم يحســنوا اســتقبال وفــد رســول اهللا الكــريم ، بــل وقتلــوا رســول رســول اهللا 
ًذـلـك مؤشــرا طيبــا جعــل النبــي صــلي اهللا عليــه وســلم يبشــر بــأن مصــر ســتفتح وأن أهلهــا خيــر أجنــاد ) ..  األزدي ً

وهــذا مبعـث التأكـد للوحـدة المشـتركة ، حـتـى فـي مواجهـة عـدو واحــد .. ًب فـيهم خؤولـة وصـهرا األرض ؛ وأن للعـر
هـــو اليهـــود ، وـقــد حـــرص قداســـة الباـبــا شـــنودة الثاـلــث عـلــي تأكـيــد هـــذه اـلــروح المشـــتركة بمقاطعـــة زـيــارة األمـــاكن 

حيين كمـا تؤـكـد ذـلـك المقدسـة ـفـي فلسـطين المحتـلـة حـتـى تتحـرر ـمـن أـيـدي الصـهاينة وتـعـود إلـي المســلمين والمســي
ومصر هي بلد األمن واألمان منذ بدء الخليقة فحينما جاءت المسيحية إليها في وقت مبكر ، .. الكتب السماوية 

وـلـم تمضــي ســنوات عشــر .. جــاءت العائـلـة المقدســة إـلـي مصــر هرـبـا مــن غطرســة اليهــود ومـلـيكهم ـفـي فلســطين 
ر بن الخطاب علي فتح مصر ، وكان قائد الفـاتحين آنـذاك حتى أقدم عم) صلي اهللا عليه وسلم(علي وفاة النبي 

وللتاريخ هنا وقفه ، حيث تؤكد المصادر التاريخية علي حسن استقبال أهل مصـر للفـاتحين .. عمرو بن العاص 
الـذي يعـد رؤيـة قبطيـة للفـتح اإلسـالمي ) تاريخ مصر ( ، وهذا ما أفصح عنه األسقف يوحنا النقيوسي في كتابه 

 أية مشاركة فـي حكـم بالدهـم ، - في ذلك الوقت –ما تشير المصادر إلي أن المصريين لم تكن لهم ك.. لمصر 
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أو أي حقوق مدنية ، وحرموا من االشتراك في الجـيش ، بـل وخضـعت لغـتهم لجبـروت وقهـر اللغـة اليونانيـة التـي 
 –تسـلم المصـريون للظلـم وقـد اس.. صارت هي اللغة الرسمية بمصر منـذ عصـر البطالمـة حتـى الفـتح اإلسـالمي 

ثـم سـرعان مـا اسـتراح المصـريون فـي ظـل الحكـم اإلسـالمي مـن .. في غالب األحيان تحت وطأة القهـر والـبطش 
االضــطهاد اـلـديني اـلـذي عاشــوه ـفـي ظــل اإلمبراطورـيـة الرومانـيـة ، وتمتعــوا بالحرـيـة الدينـيـة ، وأمـنـوا عـلـي أنفســهم 

ة الدينية والتعايش السلمي تنفس الجميع الصعداء وشاركوا فـي صـنع وفي ظل هذه الحري.. وممتلكاتهم وكنائسهم 
وعـلـي الــرغم مــن أن الفــاتحين كــانوا قلــة إذا مــا قورنــوا بأبنــاء الــوطن ..  بعمــق االنتمــاء والوطنيــة االقــرار ، وأحســو

بحـكـم المتواجـدين إال أـنـه ـمـع مضــي الوـقـت وـمـرور اـلـزمن حـدث اـنـدماج ـبـين هــؤالء وأولـئـك ، وامتزجــت مشــاعرهم 
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم لتجـدن أشـد النـاس عـداوة للـذين أمنـوا اليهـود والـذين " القرابة والمودة المؤكـدة بقولـه تعـالي 

أشـــركوا ، ولتجـــدن أقـــربهم مـــودة للـــذين آمنـــوا الـــذين قـــالوا إنـــا نصـــارى ذلـــك بـــأن مـــنهم قسيســـين ورهبانـــا وأنهـــم ال 
فتمخضـت عبـر هــذه " مبـارك شـعبي مصـر " ر إشــعياء النبـي وكمـا ذكـر بالكتـاب المقـدس فـي سـف" .. يسـتكبرون 

القرون عن هذا النسيج المتالحم من عنصري األمة ، فربما ال يعـرف كثيـرون مـن النـاس إن كانـت جـذورهم زمـن 
الـفـتح ـمـن أولـئـك الـعـرب الـفـاتحين ، أم أجــدادهم ـمـن أقـبـاط مصــر ، وعلـيـه فإنـنـا نؤـكـد أن وجــود الشــعب أســبق مــن 

 فالشعب المصري ضارب بجـذوره فـي االنتمـاء لهـذه األرض الطيبـة ، ثـم اعتنـق المسـيحية حينمـا دخول األديان ،
وتـكــاد تشـــير ..  واعتنــق بعضـــهم اإلســـالم حينمــا وـفــد إليــه ـمــع الـفــتح اإلســالمي – كمــا أشـــرنا قـبــل –وفــدت إلـيــه 

حيـــث ـلــم يهـــرع . .ٌالمصـــادر إـلــي مـــا يؤكـــد وحـــدة اللحمـــة المصـــرية ووحـــدة مصـــير شـــعبها فـــي مواجهـــة أعـــدائهم 
ًمسيحيوا مصر إلي الوقوف إلي جانب أبناء ملتهم من الغـزاة الـذين اتخـذوا الصـليب شـعارا لهـم السـتمالة الكثيـرين 

وغلبــت .. ، تنبــه مســيحيوا مصــر إلــي ذلــك ، ووقفــوا إلــي جانــب أشــقائهم مــن أبنــاء الشــعب ولــم يقفــوا إلــي الغــزاة 
ـثـم نجــح الشــعب المصــري كـلـه ـفـي التصــدي لـهـؤالء وغـيـرهم ـمـن وـمـن .. ًوطنـيـتهم كثـيـرا عـلـي شــيء ـمـن عــواطفهم 

 وامتزجـت دمـاء الشـعب كلـه بقياداتـه –المغول إلي أن قيض اهللا له النصر علـي اليهـود فـي حـرب أكتـوبر المجيـد 
العســكرية دون فصــل ـبـين عنصــري األمــة ، الكــل يضــحي بروحــه مــن أجــل وطنــه اـلـذي تفـيـأ ظالـلـه وترـبـي تحــت 

وعال أسم القائد فؤاد عزيز غـالي إلـي جانـب إخوانـه مـن قـادة ..  منذ فجر التاريخ إلي اآلن شمسه وتغذي بخيراته
ٕواذا وثبنــا علــي درج ســنوات تاريخنــا لنصــل إلــي عصــرنا الحــديث ، نجــد القلــوب قــد اجتمعــت .. معركــة التحريــر 

.. ر مــن القــرن الماضــي والتفــت مــؤازرة الــدكتور بطــرس غــالي ليكــون أمينــا عامــا لألمــم المتحــدة فــي العقــد األخيــ
وخالصة القول بأن الشـعب المصـري عـاش .. وبوصوله إلي هذا المنصب عمت الفرحة الشعب المصري بأكمله 

ًعلي أرض واحدة شاءت األقدار أال تكون هناك أية حواجز طبيعية بين جميع أبنائه شـماال أو جنوبـا  ًشـرقا أو .. ً
الشـعب المصـري تعامـل بـروح واحـدة أمـام مـا يفـد إليـه .. م حـواجز ًغربا ، فالكـل يلتـف حـول النيـل ال تفصـل بيـنه

من عقائد فيعتنق من شاء ما شاء له أن يعتنق دون إكراه ، سواء حينما دخلت المسيحية مصر ، أو حينما دخـل 
.. الذي أكد حرية العقيدة ، ومنح أبناء الشعب كله حرية األديـان فـي ظـل تعـايش سـلمي وأمـن ورخـاء .. اإلسالم 

والعـــادات والتقاليـــد ، ال تســـتطيع أن تميـــز بـــين .. الشـــعب المصـــري توحـــد فـــي كـــل مواقفـــه فـــي األفـــراح واألتـــراح 
مصريين ال بأسمائهم وال بألوانهم وال بأزيائهم ، عاداتهم في األفـراح واحـدة ، وتقاليـدهم فـي المـآتم واحـدة ، التـزاور 

الشـعب المصـري متوحـد فـي .. المـودة التـي أكـدها التـاريخ بين الجميع سمت دائم تحكمه تقاليد الجوار ، ووشـائج 
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 فـي صـنع القـرار ومؤسســات – فـي ظـل الديمقراطيـة الممنوحـة –تقريـر مصـيره ، وفـي صـنع قـراره الجميـع يشـترك 
.. الحكــم ، ـفـي دور العـلـم وكاـفـة مؤسســات الدوـلـة ، وتمثيلهــا الخــارجي وســلطاتها التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة 

ًساس يتأتى من خالل عبث العابثين أو هرطقة بعض المغرضين ، لن يجد له مسارا ، ولن يشـق وحـدة ٕوان أي م
وكم من محاوالت تحاول النيل من هذه الوحدة لكون .. الجسد المصري ، وهو عبث سيذهب إدراج الرياح ، وكم 

 بفضل اهللا عز وجل ، ثـم بيقظـة مصر رائدة في منطقتها والظن بأن النيل منها سيؤذن بانهيار المنطقة كلها لكن
هيهــات لمــا يحلمــون واهللا غاـلـب عـلـي .. وهيهــات .. شــعب مصــر وحكامــه ؛ ـلـن يـنـال أحــد مــن المغرضــين هدـفـه 

 .وهو بما تعملون بصير .. أمره 
 اللهم أدم علي مصر وحدتها ، وقوي عزائم أبنائها ، وأشدد من أزرهم 

 ًنا لكل زائريها ًلتظل مصر خير بقاع األرض ، ولتظل أمنا وأما
 )أدخلوا مصر إن شاء اهللا أمنين ( تصديقا لقوله تعالي 

 وليظل أهلها خير أجناد األرض 
 .إنك نعم المولي ونعم النصير 

 حمدي خليفة

 نقيب المحامين 

 ربرئيس اتحاد المحامين الع                                                                                
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 المحامي بالنقض    جابر جاد نصار /  السيد األستاذ الدكتور -١

 المحامي بالنقض    حسنين عبيد/  السيد األستاذ الدكتور -٢

 المحامي بالنقض     مدحت رمضان /  السيد األستاذ الدكتور -٣

 المحامي بالنقض       حمدي خليفة/ لسيد األستاذ  ا-٤

          

 

 واهللا ولي التوفيق 
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 جابر جاد نصار / الدكتور 

 محكمة النقض 

 الجنائية الدائرة 
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 بأسباب الطعن بطريق النقض
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 ضــد 

 سلطة اتهام          النيابة العامة -١
 مدعي بالحق المدني        / ...........  السيد -٢

لسنة ..... ة النيابة العامة رقم  في قضي٢٤/٥/٢٠٠٦عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 
  كلي والقاضي بـ٢٠٠٢لسنة ........  جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم ٢٠٠٢

عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف بالسجن لمدة ثالث سنوات ............ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة 
 . المختصة ٕالجنائية واحالة الدعوى المدنية بحالتها إلي المحكمة المدنية

 برقم تتابع وذلك ٣/٦/٢٠٠٦هذا وقد قام الطاعن شخصيا بالتقرير بالطعن بالنقض من محبسه بتاريخ  
 .في الميعاد المقرر قانونا 

جابر جاد الحق نصار /  تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعه من الدكتور ٢٠/٧/٢٠٠٦واليوم  
 .يال عن الطاعن بتوكيل خاص مرفق باألوراق المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وك

 الواقعات 

 :أسندت النيابة العامة للطاعن 
 . بدائرة قسم مدنية نصر أول محافظة القاهرة ١٦/٥/٢٠٠٢أنه في يوم 

عمدا بأن توجه إليه حيث يرقد بمستشفي منشية البكرى وقام بنزع األنبول الصدري الخاص ...... شرع في قتل 
صدا من ذلك قتله وخاب أثر جريمته لسبب ال دخل إلرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالتنفس منه قا

 .ومداركته بالعالج 
 .بأن قام ذلك المجهول ....... سرق وأخر بطريق اإلكراه الهاتف الجوال المملوك 

ان المتهم مهددا بها إياه وتعدي عليه بها فأحدث ما به من إصابات بينما ك) مطواة(بإشهار سالح أبيض 
ما بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من اإلكراه من سرقة .. الطاعن يشد من أزره فألقيا الرعب في قلبه 

 .المنقول سالف البيان 
 . قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم محل الطعن الماثل ٢٤/٥/٢٠٠٦وبتاريخ 

سبيب ومخطأ في اإلسناد األمر الذي يستتبع ولما كان هذا الحكم قد جاء فاسد في االستدالل وقاصرا في الت
  من قانون اإلجراءات الجنائية وحيث أن الطاعن لم يرتض هذا الحكم فإنه ٣١٠بطالنه عمال بنص المادة 



 ١٠

 :يطعن عليه بطريق النقض لألسباب اآلتية 
 أسباب الطعن 

 الخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق : السبب األول 

  الفساد في االستدالل :السبب الثاني 

 القصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع من ثالثة أوجه : السبب الثالث 

 عدم الرد علي أوجه دفاع الطاعن : الوجه األول  

 ٕعدم تدليل الحكم واثباته ألركان جريمة السرقة باإلكراه : الوجه الثاني 

 ته واألدلة الدالة عليه عدم بيان الحكم لعناصر االشتراك وطريق: الوجه الثالث 

 وفيما يلي تفصيل أسباب الطعن الماثل 
 السبب األول 

 الخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق 

 لما كان المقرر فقها أنه 
 :يتحقق الخطأ في اإلسناد بتوافر شرطين هما 

  أن يكون ما أثبته الحكم من أدلة ال مصدر لها في أوراق الدعوى -١
 الخطأ في اإلسناد مؤثرا ويتحقق إذا شاب هذا الخطأ أدلة تؤثر في عقيدة المحكمة أن يكون -٢

 )١١٩ رقم ٢١٧ النقض الجنائي ص –أحمد فتحي سرور / د(
 لما كان األمر كذلك

وكان بمطالعة الحكم الطعين نجده أسند للشاهد أقوال لم ترد بشهادته بل وتخالف شهادته متدخال الحكم الطعين 
  ومغيرا الشهادة عما ورد بالتحقيقات األمر الذي أثر هذا اإلسناد الخاطئ علي عقيدة المحكمة بدور إيجابي

   منه٢حيث أورد الحكم الطعين في مدونته ص 
  منه ٢٣ و ٢٢ السطر -١

 .وشهد أنه حال مرافقته للمجني عليه بالمستشفي أبصر المتهم يعدو مسرعا من غرفته 
  منه ١٢ ، ١١ السطر -٢

 لمرافق له بالمستشفي والذي شاهد المتهم يغادر الغرفة مسرعا قيام ا
 أي أن 

 الحكم الطعين قرر بالمخالفة للحقيقة والواقع والثابت من األوراق أن الشاهد قد شاهد المتهم يغادر غرفة المدعي 
 .المدني مسرعا 

 علي الرغم من
ص الذي شاهده يغادر غرفة المدعي هو المتهم أن الثابت من شهادة الشاهد أنه لم يستطع تحديد أن الشخ     

باإلضافة الي أن الشاهد لم يشر من قريب أو بعيد علي أن المتهم هو ذاته الشخص الذي التقي به خارجا من 
 .غرفة المدعي المدني مسرعا 



 ١١

 : حيث أورد نصا ٤/٦/٢٠٠٢ويظهر ذلك من أقوال الشاهد بمحضر التحقيقات المؤرخ 
  .٩ و ٨طر  دوسيه األس٢٩ ص -١

الـواردة بالشـهادة ) واحـد(لقيت واحد خارج منها بيجـري وخـبط فيـا وجـري ولفـظ .... وأنا راجع وطالع األوضة عند 
 .تدل علي أن الشخص مجهول بالنسبة للشاهد 

  .٥ و ٤ دوسيه األسطر ٣٠ ص -٢
 .هل يمكنك التعرف عليه ؟ : س 
 .أيوه أنا لو شفته أعرفه ألن شكله مميز جدا : ج 

 .دليل أخر علي أن الشاهد ال يعرف المتهم 
 وأمرنا الحرس ١٥و١٢ دوسيه األسطر ٤٥ ص ٩/٦/٢٠٠٢ العرض الذي أجرته النيابة بتحقيقاتها المؤرخة -٣

بإحضار الشاهد بعد أن تم وضع اآلخرين في مكان محجوب عن الرؤية فقرر أن المتهم ليس من بيـنهم 
مجموعة األخرى ومن بينهم المـتهم فقـرر الشـاهد بـأن المـتهم لـيس ثم أخرجناهم وأمرنا الحرس بإحضار ال

 .من بينهم 
 أي أن 

أنه ال يعرف المتهم ولم يستطع تحديده أثناء عرض النيابة علي الـرغم مـن تأكيـده بتحقيقـات .. الثابت من شهادة 
 . أيوه أنا لو شفته أعرفه ألن شكله مميز جدا ٥ دوسيه سطر ٣٠ ص ٤/٦/٢٠٠٢

  ٩/٦/٢٠٠٢شاهد اتضح أنه لم يتمكن من التعرف علي المتهم بمحضر عرض إال أن ال
 والسؤال المثير للدهشة

 .من أي مصدر أتي الحكم الطعين أن الشاهد أبصر المتهم وهو خارج من غرفة المدعي المدني مسرعها 
 علي الرغم من

 .أن الشاهد لم ترد بشهادته من قريب أو بعيد  -١
 .عرض النيابة عدم تعرفه علي المتهم في  -٢

 األمر الذي يتضح معه
أن الحكم الطعين قد نسب للشـاهد شـهادة لـم تـورد علـي لسـانه مخالفـة ألقوالـه ولعـرض النيابـة العامـة وللثابـت مـن 

 .األوراق 
ولمــا كــان ـتـدخل الحكــم الطعــين ـفـي شــهادة الشــاهد لتغييرهــا يعــد دورا إيجابـيـا مـنـه أـثـر ـفـي تكــوين عقـيـدة المحكمــة 

 .دانة لقضائها باإل
بــالرغم مــن أن شــهادة الشــاهد بتســاندها مــع أدلــة الثبــوت األخــرى والتــي ال يعــرف مبلــغ أثرهــا مــع تلــك األدلــة فــي 

 تكوين عقيدة المحكمة لكون الحكم الطعين قد دان المتهم من تلك األدلة مجتمعه وذلك ثابت من مدونة الحكم 
  .١١ و ٩ األسطر ٣ص 

كــار المــتهم بالتحقيقــات إزاء اطمئنانهــا إـلـي أدـلـة الثبــوت التــي ســاقتها النيابــة وحيــث أن المحكمــة ال تعــول علــي إن
 العامة علي النحو السالف بيانه والتي تطمئن إليها المحكمة كل االطمئنان ومن ثم تأخذ المتهم بما خلصت منها 



 ١٢

 ولما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن 
قال مــن أدلــة الــدعوى فيتعــين إيراداهــا دون إحالــة وال األصــل فــي شــهادة كــل شــاهد أن تكــون دلــيال مســت -١

 .اجتزاء وال نسخ فيما هو من جوهر الشهادة 

 ٦٦ لســنة ١١٣٠٧ الطعـن رقـم ١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٩٩٨ ـنـوفمبر ١٦علـي سـبيل المثـال نـقـض جنـائي جلسـة (
 )١٨٣/٢ق قاعدة 

لف صـريح عباراتهـا ال يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات روايـة الشـاهد وتأخـذها علـي وجـه خـاص مخـا -٢
 .بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها 

 )١٦/٣/٤٩ ق جلسة ١٩ لسنة ١٣٢الطعن رقم (
األدلــة ـفــي الـمــواد الجنائـيــة متســـاندة والمحكـمــة تكـــون عقـيــدتها منـهــا مجتمـعــه بحـيــث إذا ســـقط أحـــدها أو  -٣

ذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه وهو مـا يعيـب استبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر ال
 .الحكم المستوجب نقضه 

 )ق٤٩ لسنة ١٥٠ الطعن رقم ١١٤ القاعدة ر قم ٥٣٤ ص ٣٠ س ٦/٥/١٩٧٩سة جنائي جلنقض (
 )١٤/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٦٠١٦٤الطعن رقم (

يل ما فإن ذلك يستتبع بطالن الحكم استقر قضاء محكمة النقض علي أنه متى سقط استدالل الحكم بدل -٤
برمته وال يغني عن ذلك استدالل الحكم بأدلة أخري ألن األدلة في المواد الجنائيـة متسـاندة يشـد بعضـها 
بعضا ومنها مجتمعه تتكـون عقيـدة القاضـي بحيـث إذا سـقط أحـدها أو اسـتبعد تعـذر التعـرف علـي مبلـغ 

 .ي في الذي انتهت إليه المحكمة األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأ

وممـــا ) ١٢٠٧ طعـــن رـقــم ١٣٩ قاعـــدة رـقــم ٦٣٢ ص ٣٥ س ٨/١٠/١٩٨٤عـلــي ســـبيل المـثــال نـقــض جـنــائي (
 سبق جميعه يتضح أن الحكم الطعين قد أخطأ في اإلسناد وخالف الثابت باألوراق 

 السبب الثاني

 الفساد في االستدالل 

 . بالفساد في االستدالل إذا نطوي علي عيب يمس سالمة االستنباط لما كان من المقرر أن الحكم يكون مشوبا
.. ولمــا كــان الثاـبـت مــن الحكــم الطعــين أـنـه اســتنبط ـتـوافر نـيـة القـتـل مــن تقرـيـر الطــب الشــرعي وشــهادة اـلـدكتورة  

  .١٥ و ١٢ منه األسطر ٣حيث قرر ص 
رير الطبـي الشــرعي ومـا ـقـررت بـه الطبيـبـة وحيـث أنـه عــن نيـة القـتـل فهـي مـتـوافرة لـدي الـمـتهم ممـا هــو ثابـت ـبـالتق

ســوزان محمــد ســليمان المعالجــة للمجنــي عليــه مــن أن المــوت هــو النتيجــة الحتميــة للمجنــي عليــه فــي حالــة نــزع 
 .األنبول الصدري منه وأنه لوال قيامها علي وجه السرعة بإسعافه لكان الموت هو مصيره الحتمي 

لتقريـر الطبـي هـو نتيجـة توقيـع الطبيـب الكشـف الطبـي لبيـان اإلصـابات ولما كان المقرر أنه علي الرغم مـن أن ا
الموجـــودة بجســـم المجنـــي عليـــه إال أنـــه ال يمكـــن اعتبـــاره شـــاهد للواقعـــة أو اآللـــة المســـتخدمة وال يعـــرف محـــدث 

 .اإلصابات فهو شاهد إصابة وليس شاهد واقعة 
 .حداث اإلصابة للمتهم كما أن المقرر أن التقارير الطبية ال تدل بذاتها عن نسبة إ



 ١٣

 )٨٤٣ ص ١٧ س ٦/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٣٣الطعن رقم ( راجع 
 )٨٥٢ ص ١٢ س ٣٠/١٠/١٩٦١ ق جلسة ٣١ لسنة ٦٣٨الطعن رقم (

ٕكمـــا أن األصـــل أن الـــرأي الفنـــي ـلــيس بشـــهادة فاألصـــل أن الشـــهادة مـــن المشـــاهدة والمشـــاهدة رؤى وادراك بأحـــد 
تقريـر الشـخص لمـا قـد يكـون رآه أو سـمعه بنفسـه أو أدركـه علـي وجـه العمـوم  األصل في الشـهادة هـو –الحواس 

 .بحواسه فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة علي التميز ألن مناط التكليف بأدائها هو القدرة علي تحملها 
 )٤٢٦ ص ٣٠ س ٢/٤/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٢٠٠٣رقم (

 فـإن كـل مـا قررتـه ٦/٦/٢٠٠٢سليمان بتحقيقـات النيابـة المؤرخـة وهذا يتنافى مع ما قررته الطبيبة سوزان محمد 
الطبيـبـة هــو إـبـداء لـلـرأي الطـبـي لحاـلـة المــدعي المــدني ووصــف لحالتهــا وـلـيس شــهادة منهــا عـلـي أن الطــاعن هــو 
محدث الواقعة وهذا الوصف أيضا ينطبق علـي تقريـر الطـب الشـرعي والـذي وصـف اإلصـابة ولكنـه ال يمكنـه أن 

 . ألن الطبيب محرر التقرير وأن شاهد اإلصابة إال أنه لم يشاهد محدثها يوصف محدثها
 هذا ولما كان المقرر أن 

ٕالنية تمثل لـدي الجـاني حالـة ذهنيـة ألنـه فـي نهايـة المطـاف مجـرد إرادة وعلـم وارادة نتيجـة معينـة وعلـم بواقعـة أو 
 .بوقائع معينة والحاالت الذهنية ال تثبت مباشرة بشهادة الشهود 

 )٥٤ ضوابط تسبيب األحكام ص –رؤف عبيد / د( وارد ب 
 )٨٧ ص ١٣ رقم ١٢ أحكام النقض س ١٦/١/١٩٦١نقض (راجع كذلك 

واألصل في ذلك أن النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فهو من خائنة األعين وما تخفـي الصـدور 
 .بما ال يثبته شهادة شاهد 

 استظهاره لنية القتل استند إلي أدلة غير مقبولة قانونا وغيـر صـالحة مـن الناحيـة هذا ولما كان الحكم الطعين في
الموضــوعية لالقتنــاع بهــا وهــي تقرـيــر الطــب الشــرعي وشــهادة الطبيبــة ســـوزان محمــد ســليمان فــي أمــر ال يمـكــن 

 بـأي حـال مـن استنباطه منهما وأن األصل أنه يمكن استبناط القصد الجنائي من سلوك الجاني ومن أفعاله والتي
األحــوال ال يجــوز أن تــدل عليهــا شـــهادة الطبيبــة وال تقريــر الطــب الشـــرعي ألن كالهمــا ال يجــزم بنســبة أي فـعــل 
ٕللمتهم الطاعن وانما هما مجرد مشاهدي إصابة وال يستطيعا أن يشهدا علي سلوك صادر من الطاعن وال يعرفـاه 

 .عرضها بصفتهما خبيران في هذا المجال الطبي ٕمن قريب أو بعيد وانما أبديا رأيا فنيا في حالة تم 
 هذا وقد قضت محكمة النقض بأن 

ٕقصــد القـتــل أـمــر خـفــي ال يــدرك ـبــالحس الظـــاهر وانـمــا ـيــدرك بــالظروف المحيطـــة باـلــدعوى واألـمــارات والظـــروف 
 الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه 

 )٢٠/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٠ لسنة ٧١٤٣الطعن رقم (
 األمر الذي يتضح منه أن الحكم الطعين قد أتي فاسدا في االستدالل 

 السبب الثالث 

 القصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 يكون الحكم مشوبا بالقصور في البيان إذا انطوى علي عيب يمس سالمة استقراء األدلة والعناصر الواقعية 



 ١٤

 للجريمة 
 )٢٢٩جنائي وتسبيب األحكام ص  أصول النقض ال–مجدي الجندي / م (

 :وبمطالعة الحكم الطعين نجده أتي قاصرا في البيان وذلك من خالل األوجه اآلتية 
 عدم الرد علي أوجه  دفاع الطاعن : الوجه األول 

 أركـان  أن الحاضر مع المتهم التمس البراءة تأسيسا علي انتفاء١٨/٤/٢٠٠٢لما كان الثابت من مجضر جلسة 
 .نتفاء صلة المتهم بالجريمة وكيدية االتهام وتلفيقه وبطالن تحريات المباحثالجريمة وا

وبذات الجلسة تقدمت الحاضرة مع المتهم بمذكرة دفاع أثبتت فيها دفاع المتهم هذا وباستقراء الحكم الطعين نجده 
 بعـيـد فـقـد اقتصــر رد عــن الـمـتهم ســواء ـمـن قرـيـب أوأـتـي خالـيـا ـمـن ثمــة رد عـلـي أوجــه اـلـدفاع المـثـارة ـمـن الـمـدافع 

  .١١ و ٩ األسطر ٣الحكم الطعين علي دفاع الطاعن وذلك بقالته ص 
وحيــث أن المحكمــة ال تعــول عــن إنكــار المــتهم بالتحقيقــات إزاء اطمئنانهــا إلــي أدـلـة اإلثبــات التــي ســاقتها النيابــة 

 . المتهم بما خلصت منها علي النحو السالف بيانه والتي تطمئن إليها المحكمة كل االطمئنان ومن ثم تأخذ
 هذا ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن 

 الدفاع يصبح واقعا مسطورا تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا ما اثبت بمحضر  -١
 )٤٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٧٠٢ ص ٣٥نقض جنائي س (

 .الدفاع الوارد في مذكرة يعتبر تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة  -٢
 )٦٣ ص ٢٨ س ٧٧٣ ص ٢٢ س ٧٦٥ ص ١٥ س ٣٦٤ ص ٢٦ س ٥٧٩ ص ٢٩نقض جنائي س (

 مناقشة أوجه الدفاع الجوهرية والرد عليها في أسباب الحكم من المسائل الضرورية التي يترتب علي  -٣

 .إغفالها قصور في الحكم وبالتالي بطالنه 

 )٧١٩ ص ٧٦٤ رقم ٧ مجموعة القواعد ص ٢٨/٩/١٩٤٨نقض (
  إخالل بحق الدفاع وقصور –رض للدفاع الجوهري أو إيراده عدم التع -٤

 )٢٩٠ ص ٢٠ س ٥٢١ ص ١٦نقض جنائي س (
 ١١ و ٩ األســطر ٣هــذا ولمــا كــان مــا ســاقه الحكــم الطعــين فــي مجــال تعرضــه لــدفاع الطــاعن فــي مدونتــه ص 

 .والسابق اإلشارة إليه ال تنهض أسبابا أو ردا سائغا علي دفاع الطاعن 
 :ي النحو التالي ويظهر ذلك عل

أن المــدافع عــن المــتهم نفــي اتصــال المــتهم بالجريمــة وأركانهــا والفعــل المكــون لهــا ســواء فــي شــكل دفــع  -١
ثابــت بمحضــر جلســة المحاكمــة أو أورده بمــذكرة الــدفاع المقدمــة بــذات جلســة المرافعــة األخيــرة ولــم يــرد 

 .الحكم الطعين علي هذا الدفاع 

 هذا وقد قضت محكمة النقض بأن 
ٕلما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة والي إثبات اسـتحالة حصـول الواقعـة كمـا 

 مما .. رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى إلظهار وجه الحق فيه 
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 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه كان يقتضي من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسائل 
 ) ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١٩٨٨ سبتمبر سنة ١١نقض (

أن دفاع الطاعن سواء بمحضر الجلسة أو الوارد بمذكرة الدفاع تضمن دفاعا ببطالن تحريات المباحـث  -٢
 .ولم يرد الحكم الطعين علي هذا الدفاع 

 هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه 
 المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار اإلذن بالتفتيش موكوال إلـي سـلطة التحقيـق لئن كان من

التي أصدرته تحت رقابة محكمـة الموضـوع إال أنـه إذا كـان المـتهم قـد دفـع بـبطالن هـذا اإلجـراء فإنـه يتعـين علـي 
 .المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة

 )٥٩/٤ قاعدة رقم ٤٠٩ ص ٤٨ س ٣١/٣/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٢١٠الطعن رقم (
 )٢٥/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٨٧٩٢الطعن رقم (

 .هذا علي الرغم من كون الحكم الطعين قد عول علي تلك التحريات ضمن أسباب قضائه 
 . قالته ٣١ و ٢٩ األسطر ٢حيث أورد نصا ص 

ابط بقسـم مكافحـة المخـدرات بمديريـة أمـن اإلسـكندرية أن تحرياتـه أسـفرت عـن وشهد النقيب زيـاد أحمـد علـي الضـ
 .صحة ارتكاب المتهم للواقعة علي نحو ما شهد به الشاهد األول 

  ١٠ و ٩ منه األسطر ٩ثم أردف ص 
 نيابة وحيث أن المحكمة ال تعول علي إنكار المتهم بالتحقيقات إزاء اطمئنانها إلي أدلة اإلثبات التي ساقتها ال

 .العامة 
 أي أن 

 الحكم الطعين عول ضمن أسبابه علي تلك التحريات دون التعرض للرد علي ما أثير بشأنها من أوجه دفاع 
 هذا وقد قضت محكمة النقض 

  يجب الرد عليها ما دامت المحكمة قد عولت علي الدليل المستمد منها – جوهري –الدفع بعدم جدية التحريات 
 )٣٥٠ ص ٢٩ س ٥٥٨ ص ٢٥نقض جنائي س (

 ٕعدم تدليل الحكم الطعين واثباته ألركان جريمة السرقة باإلكراه : الوجه الثاني 

 :الثابت من أوراق ومفردات الطعن الماثل أن النيابة العامة أحالت المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمتين لما كان 
 الشروع في قتل المدعي : األولي 
 ول بطريق اإلكراه الهاتف الجوال المملوك للمدعي المدني سرقة مع أخر مجه: الثانية 

  قالته ٢ و ١ األسطر ٤هذا وقد أورد الحكم الطعين في مدونته ص 
وحـيـث أن الجــريمتين المســندتين إـلـي المــتهم ـقـد جمعهمــا نشــاط إجرامــي واحــد ومــن ـثـم ـتـرتبط كــال منهمــا ـبـاآلخرى 

 .ة جريمة واحدة ارتباطا ال يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرها المحكم
ٕهذا وباستقراء الحكم نجده أتي خاليا من بيان أركان جريمة السرقة باإلكراه واثباتها في حق المتهم الطاعن وجودا 

 .وعدما 
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هـــذا وحيـــث أن قضـــاء محكمـــة اـلــنقض جـــرى علـــي أن تماســـك الجريمـــة المرتبطـــة وانضـــمامها بقـــوة القـــانون إلـــي 
 .يحول دون تصدي المحكمة والتدليل علي نسيبتها للمتهم ثبوتا ونفيا الجريمة األخرى ال يفقدها كيانها وال 

 ) ق٤٢ لسنة ١٥٠٩ طعن ٤٣/٢ قاعدة رقم ٢٠١ ص ٢٤ س ١٢/٢/١٩٧٣نقض جنائي (راجع في ذلك 
 ) ق٤٥ لسنة ٦٢٤ طعن ٨٣/٢ قاعدة رقم ٣٥٨ ص ٢٦ س ٢٧/٤/١٩٧٥نقض جنائي (

 كما قضت 
 أركان الجريمة المنسوبة إلي المتهم والدليل علي توافرها في حقه يجب لصحة الحكم باإلدانة أن يتضمن بيان 

 )٦/١/١٩٤٨ ق جلسة ٧١ لسنة ٢١٧٦الطعن رقم (
 عقوبـات والخاصـة بالسـرقة واإلكـراه دون ٣١٣علي الرغم من أن الحكم الطعين عاقب الطاعن علي نص المـادة 

 ب أو بعيد أن يدلل علي توافر أركانها ونسبتها إلي المتهم الطاعن من قري
 عدم بيان الحكم لعناصر االشتراك وطريقته واألدلة الدالة عليه : الوجه الثالث 

لما كان الثابت أن المتهم الطاعن قد وجهت إليه جريمة السرقة باإلكراه مـع أخـر مجهـول كمـا أن الثابـت  
 : علي الرغم من اآلتي  عقوبات وذلك٣١٣من الحكم الطعين أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة بنص المادة 

بمحضــــر / ...... أن الثاـبـــت وجــــود شــــخص أخــــر عـلـــي مســــرح األحــــداث وذـلـــك وفـقـــا لشــــهادة الشــــاهد  -١
  .١٠ و٨ دوسيه األسطر٣٣ حيث أورد نصا ص ٤/٦/٢٠٠٢التحقيقات المؤرخ 

لقيت واحد خارج منهـا بيجـرى وخـبط فيـا وجـري وكـان معـه واحـد تـاني ... وأنا راجع وطالع األوضة عند 
 .يجري ب

وقد تكرر ذكر هذا الشخص أكثر من مرة في محاضـر التحقيـق علـي الـرغم مـن عـدم معرفـة هـذا الشـاهد 
 .للمتهم الطاعن حال عرضه عليه في النيابة 

أن الثابت من أقوال المدعي المدني بكافـة محاضـر التحقيـق تثبـت أن محـدث إصـابته هـو شـخص أخـر  -٢
  .٩/٧/٢٠٠٢ ، ٤/٦ ، ١٨/٥ ، ١٦/٥يق المؤرخة وفقا للثابت من محاضر التحق...... يدعي 

 أي أن 
علـي الـرغم مـن عـدم (الثابت من األوراق ومن أقوال الشهود أن الواقعة تمت بمعرفة شخصـين اشـتركا فـي اقترفهـا 

 ) .تحديد أيا منهم للطاعن شخصيا
آخــر مجهــول وأن الحكــم كمــا أن الثاـبـت مــن أن النياـبـة العامــة ـقـد حركــت اـلـدعوى الجنائـيـة ضــد المــتهم الطــاعن و

 عقوبـات ولـم يشـر مـن قريـب أو بعيـد علـي ذلـك األخـر المجهـول علـي اـلـرغم ٣١٣عاقـب المـتهم الطـاعن بالمـادة 
 عقوـبــات وارد عـلــي اجتـمــاع أكـثــر مـــن شـــخص وحـمــل ســـالح والجمـيــع بـمــا ـفــيهم ١٣١ـمــن أن مـفــاد ـنــص الـمــادة 

 .وليس المتهم الطاعن ..... / المدعي المدني قرر أن من قام بضربه بالمطواة هو المدعو 
كـــل هـــذا بمـــا يســـتتبعه يؤكـــد أن الحكـــم الطعـــين أتـــي قاصـــرا فـــي التســـبيب لعـــدم اإلشـــارة مـــن قريـــب أو بعـيــد لهـــذا 

 عقوبـات ال يجـوز تطبيقهـا إال فـي حالـة اجتـمـاع ٣١٣الشـخص األخـر والـوارد باالتهـام علـي الـرغم مـن أن المـادة 
ن فــرد مــن حمــل الســالح كــل ذلــك ينبــئ عــن إقــرار الحكــم الطعــين أيــا مــن شــروطها الخمــس مــن اجتمــاع أكثــر مــ

 بوجود شخص أخر علي مسرح األحداث إال أن الحكم الطعين لم يبين مبلغ أثر هذا األخر علي الحكم ودوره في 
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 .الواقعة 
 .األمر الذي أتي معه الحكم الطعين قاصرا في البيان 

 هذا وقد قضت محكمة النقض 
حكمــة اـلـنقض أـنـه مـتـي دان الحكــم المــتهم ـفـي جريمــة االشــتراك باالتـفـاق والمســاعدة ـفـإن مــن المـقـرر ـفـي قضــاء م

عليه أن يستظهر عناصر االشتراك وطريقته وأن يبين األدلة الدالة علي ذلـك بيانـا يوضـحها ويكشـف عـن قيامهـا 
 .من واقع الدعوى وظروفها 

 )١٢٢ ق ٦١٩ ص ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (
وعليه ومن جماع ما سبق فقد كان حقا علينا إبراز عيوب الحكم المطعون عليـه بالنسـبة لجميـع الجـرائم التـي دان 

 .الطاعن بها 
 مــن ٣٥فلهــذه األســباب ولألســباب األخــرى التــي قــد تراهــا عدالــة المحكمــة عمــال بــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 .طعن أمام محكمة النقض كان هذا الطعن ٕ بشأن حاالت واجراءات ال٥٩ لسنة ٥٧القانون 
 عن طلب وقف التنفيذ 

يبين من أسـباب الطعـن أن الحكـم المطعـون فيـه مـرجح نقضـه بـإذن اهللا تعـالي حسـبما يتضـح مـن تحسـس ظـاهر 
 .تلك األسباب 

حريـتـه وال مــراء ـفـي أن اســتمرار تنفـيـذ هــذا الحكــم يلحــق بالطــاعن أبـلـغ األضــرار الـتـي ال يمكــن ـتـداركها ســواء ـفـي 
 .المسلوبة أو في سمعته بين أقرانه وبين أهله وذويه وزمالئه في الدراسة باإلضافة إلي ضياع مستقبله الدراسي 

 لسـنة ٥٧ مكـرر مـن القـانون رقـم ٣٦وكل ذلك يحفز بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتا عمـال بالمـادة 
 والمعدلـة ١٩٨١ لسـنة ١٧٣افة بالقرار بقـانون رقـم ٕ بشأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المض٥٩

  .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم 
 ومن أجل كل ما تقدم 

 يلتمس الطاعن القضاء 

 .بقبول الطعن شكال : من حيث الشكل : أوال 
بطلـب الطـاعن وقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه مؤقتـا لحـين الفصـل فـي طعنـه : بشأن طلـب وقـف التنفيـذ : ثانيا 

 مـــن قـــانون حـــاالت ٣٦/٣ثـــل واإلفـــراج عنـــه بـــأي ضـــمان تـــراه عدالـــة المحكمـــة عمـــال بـــنص المـــادة الما
 .ٕواجراءات الطعن أمام محكمة النقض 

 وفي الموضوع : ثالثا 
 بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه : أصليا  -١
ى اـلـي محكمــة جناـيـات الـقـاهرة ـبـدائرة مغــايرة ٕـبـنقض الحـكـم المطعــون فـيـه واحاـلـة اـلـدعو:  احتياطـيـا  -٢

 .للفصل فيها من جديد 

 وكيل الطاعن                                                     مع حفظ كافة الحقوق األخرى 
 المحامي بالنقض واإلدارة العليا 
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 مكتب           

 حسنين عبيد /   الدكتور 

   أستاذ القانون الجنائي 

  جامعة القاهرة –كلية الحقوق 

 المحامي بالنقض      

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية

 مذكرة

 :بأسباب الطعن بالنقض المقدم من 

 اعن متهم ثان ط      ----------------- 
 سلطة اتهام         النيابة العامة -١
 مدعين بالحق المدني         --------- -٢
 جنايات قسم إمبابة ، والمقيدة تحت رقم ٢٠٠٤لسنة .... وذلك علي الحكم الصادر في القضية رقم  

شرة سنة ،  ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس ع٢١/٣/٢٠٠٧ كلي شمال الجيزة ، بتاريخ ٢٠٠٤ لسنة ....
 .فضال عن المصادرة والمصاريف وقبول الدعوى المدنية ، مع إحالتها للقضاء المدني 

  ، وفقا لألوضاع المقررة قانونا ٣/٤/٢٠٠٧ بتاريخ .... لسنة ...قرر المحكوم عليه بالنقض تحت رقم  
أمام محكمة النقض ، حسنين عبيد المحامي المقبول للمرافعة / واليوم يتقدم محاميه األستاذ الدكتور  

 بهذه المذكرة ، عارضا فيها األسباب التي يستند إليها ، في طلب نقض الحكم المذكور ، والتي تنحصر فيما يلي 
 القصور في تحصيل الواقعة علي نحو يغاير الثابت في األوراق : أوال 

اعتبارا من منتصف  – حسبما استقرت في وجدانه –يبادر الحكم الطعين بتحصيل وقائع هذه الدعوى  
 : وذلك علي النحو اآلتي –صفحته الثانية وحتى مطلع الرابعة 

 المحامي من ناحية ، والمتهم ---وجود خالفات مالية ومنازعات قضائية بين المجني عليه ونجله  -١
 . من ناحية أخرى ، بسبب قسمة عقار ---الطاعن 

 واضعا له خطة الجريمة ، ومنها –ني عليه  المج– علي قتل أبيه ---/ تحريض المتهم الثاني لألول  -٢
 بذات المسكن ، وذلك نظير مبلغ مالي ، قدم له ---إحراق ملفات القضايا التي يضمها مكتب شقيقه 

 إلي قسم الشرطة – عقب تمام الجريمة –منه خمسين جنيها كدفعة أولي ، وناصحا إياه بالذهاب 
 .نه للعدالة ، حتى يفلت من المسئولية الجنائية لإلبالغ عن جريمة سرقة وقعت عليه ، وتضليال م

 ١٢/٥/٢٠٠٤ صباح يوم ١٢,٣٠أعد المتهم األول عدته ، وذهب إلي مسكن المجني عليه الساعة  -٣
بعد أن تناول أقراصا مخدرة تساعده علي تنشيط شعوره ، فاستقبله األخير ، ثم غافله بالضرب بيديه 

 .ضع متعددة من جسده ، قاصدا قتله ، فمات وببعض األدوات واآلالت الحادة ، في موا

 أشعل النار في فراش المجني عليه ثم غادر مسكنه ، بعد أن يتقن من وصول اللهيب إليه ، ذاهبا إلي  -٤
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زاعما تعرضه لجريمة سرقة في الطريق العام ، ذاهبا من بعد إلي قسم شرطة إمبابة  ‘ ---صديقه 
 .لإلبالغ عنها 

 إلي صحة هذا االتفاق الجنائي ، فاستأذن النيابة في – حسبما يقول الحكم –توصلت تحريات المباحث  -٥
 . اعترف له بتفاصيله ---ضبط طرفيه ، وعقب القبض علي المتهم األول 

 :خلصت التقارير الفنية إلي ما يلي  -٦

 يفيد أن إحراق مسكن المجني عليه كان نتيجة سكبه كمية من :تقرير إدارة الحريق  - أ
 .اشة ، ثم إشعال النار فيها السوالر علي فر

 .ليه عيفيد وجود أثار السوالر بأقمشة فراش المجني : تقرير المعمل الجنائي -ب

 يفيد أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة إصابته الذبحية : تقرير الصفة التشريحية -ج
بمقدم العنق ، فضال عن تعدد اإلصابات في مواضع متعددة من جسده ، وجميعها 

 .ن جسم صلب ذي حافة حادة يحدث م

 بمضمون هذا االتفاق مع المتهم ١٢/٩/٢٠٠٤ ، ١٣/٥إقرار المتهم األول بالتحقيقات ، وبجلستي  -٧
 الثاني 

 :وترد علي هذا التحصيل مالحظتان 

 بالنسبة ألقوال الشهود ، حيث ١٢/٥/٢٠٠٤أنه أغفل عن ذكر ما ورد بمحضر تحقيقات النيابة في  :األولي 
ياتهم في شأن سوء العالقة بين المتهم الطاعن ووالده المجني عليه ، وفي شأن تمام الصلح اختلفت روا

 من أن المتهم الثاني لم يحرضه ---أو بالنسبة ألقوال المتهم األول ، بينهما ، ما بين مؤيد ومعارض 
 –ي  المحام---ٕ وانما علي إحراق مكتب شقيقة – من ملف الدعوى ٣٠ ، ٢٩ ص –علي قتل والده 

  .٤١ ، ٣٠ ، ٢٩ص 
 :وفي ذلك تقول محكمة النقض إنه 

يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها حين قضت في الدعوى باإلدانة ، بأن المحكمة قد ألمت  
إلماما صحيحا بكافة األدلة القائمة فيها ، وأنها تبينت األساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما 

ة غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه ال يحقق الغرض الذي قصده الشارع من وضع الحكم في صيغة عام
 .تسبيب األحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 

  .٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٦ مارس سنة ٢٢نقض  -
  .٨٨٥ ص ١٨٣ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ أكتوبر سنة ٣٠نقض  -

 ، عدل فيه المتهم عن ١٩/٥/٢٠٠٥ عن ذكر ما ورد في محضر الحق بتاريخ – كذلك –أنه غفل : الثانية 
 ليس له عالقة بتلك الواقعة ، وأن اعترافه – الطاعن –اعترافه السابق ، مؤكدا علي أن المتهم الثاني 

 –السابق كان بناء علي توجيهات من بعض األشخاص المقربين إليه ، وبسبب تعذيبه بإدارة المباحث 
  .٩٥ص  : ٧٤ص 

  إنما يكشف عن سوء – وغيرها كثير –وال ريب أن قعود الحكم الطعين عن اإللمام بهذه األمور  
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 .تحصيله لوقائع الدعوى ، وعدم إدراكه لتفاصيلها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه  
راه كافيا لتكوين حقيقية أن من حق محكمة الموضوع أن تشكل الوقائع التي استخلصتها وفقا لما ت 

 وكما تقول محكمة النقض منذ ما يقرب من قرن من الزمان –معتقدها في الدعوى ، ولكن ذلك مشروط 
 بأن تكون متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود ، بحيث إذا كان ال أثر لها في شيء منها ، فإن –

 .لخيال عمل القاضي في هذه الصورة ، يكون ابتداعا للواقع ، وانتزاعا من ا
  .٤١٦ ص ٣٦ رقم ١ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٠ يناير سنة ٩نقص  -

  .١٠٤ ص ٥٦ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنة ٩نقض  -

 :وتؤكد محكمتنا العليا علي أن 

األحكام الجنائية يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى ، فإذا أقيم الحكم علي سند أو 
اق ، كان باطال البتنائه علي أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة في استداللها علي قول ال أصل له بتلك األور

أدلة أخري ، ألنها متساندة ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ، بحيث إذا بطل أحدها ، تعذر الوقوف علي 
 .مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل في تقدير المحكمة لسائر األدلة األخرى 

  .٦٧٧ ص ١٢٠ رقم ٣٦ س ١٩٨٥يو سنة  ما١٦نقض  -
  .٨٠٦ ص ١٤٠ رقم ٤١ س ١٩٩٠ يوليو سنة ٧نقض  -

  .٢٤٦ ص ٣٢/٨ رقم ٤٤ س ١٩٩٣ مارس سنة ٩نقض  -

  .٧٩ ص ٤ ، ٢٧/١ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ فبراير سنة ٦نقض  -

أسباب غامضة مبهمة يستحيل أو يصعب فهمها ، خاصة حين يعتريها ذاك " حيث نكون حيال 
ا هو ثابت في أوراق الدعوى ، ومن ثم يغدو الحكم الذي يستند إليها معيبا لعدم تحقيقها العلة التعارض ، مع م

من تطلبها ، وألن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم ، فال تتمكن من االستيثاق من أن 
 ".القانون قد طبق تطبيقا صحيحا 

  .٥٨٥ ص ١٦٨ رقم ٧ س ١٩٥٦ إبريل سنة ١٧نقض  -
  .٤٣٢ ص ٧٣ رقم ٤٠ س ١٩٨٩ مارس سنة ٢٢ض نق -

 ) :ذكر الدليل دون مؤداه ( القصور العام في التسبيب : ثانيا 

 إلي مرحلة التدليل علي ثبوت – بعد فراغه من مرحلة التحصيل المتقدم ذكرها –ينتقل الحكم الطعين  
 من األدلة القولية والفنية ، التي تبرر  عددا– في مطلع صفحته الرابعة –قناعته بإدانة المتهم الطاعن ، فيحشد 

 . سالمة ما خلص إليه – من وجهه نظره –
 :ونستطيع تأصيل هذه األدلة إلى فئتين  

 :قولية وتشمل أقوال كل من : أوالهما 

 ، فضال عن إقرار المتهم األول بالتحقيقات ، وتصويره ارتكاب --- ، --- ، --- ، ---/ المقدم  
 .لواقعة 
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 :فنية : ما وثانيته

 ، فضال عن معاينة النيابة للشقة محل الواقعة ، وتقريري الصفة ---وتشمل أقوال الطبيب الشرعي  
 .التشريحية ، والمعمل الجنائي 

نالحظ أن الحكم قد وقف عند مجرد السرد ، دون أدنى قدر من المناقشة والتحليل ، بل إنه : وفي الحالتين 
حيث  ---كما هو الحال بالنسبة ألقوال الشاهدة حالة إلي أقوال الغير اكتفي في بعض األحيان ، باإل

 بجلسة --- ، وبالنسبة ألقوال الضابط --- إلي أقوال الشاهد – من الحكم ٥ ص –أحال في شأنها 
 . محمولة علي أقواله بالتحقيقات ١٨/٢/٢٠٠٧المحاكمة في 

 دون أدني -- ، --- من شهود النفي ، هما  باإلشارة إلي اثنين–أخيرا  –أكثر من هذا أنه أكتفي  
 .إشارة إلى ما قااله 

وال يوهن من سالمة هذا النعي ، ما سطره الحكم في منتصف صفحته الثامنة ، من حق محكمة  
 الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما – وغيرها من األدلة –الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود 

وأن نطرح ما يخالفها ، وأنه ال يشترط أن نرد هذه األقوال علي الحقيقة بأكملها ، إذ يكفي يؤدي إليها اقتناعها ، 
أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي هذه الحقيقة ، باستنتاج سائغ ، ألن التسليم بهذا الحق لقضاء الموضوع ، 

 وغيرها من –هذه األقوال مشروط بسالمة الفهم وصواب االستنتاج ، وهو ما ال يتحقق إال بعد مناقشة لكافة 
ومن ثم بات هذا التسبيب غير ..  مناقضة متأنية ومنطقية ، وهو ما لم تلحظه في الحكم المطعون فيه –األدلة 

 .سائغ بكل يقين ، ومستوجبا لنقضه 
 :وفي ذلك تقول محكمة النقض  

ا ، وكان إيراده لهذه األقوال إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التي استند إليه"  
علي تلك الصورة باإلحالة في صددها علي واقعة الدعوى ، التي كان قد حصلها ، يكتنفها الغموض واإلبهام ، 
فال يعرف منه ما إذا كان من من هؤالء الشهود يشهد علي واقعة رآها بنفسه ، أم أنه يروي رواية أبلغت من 

 .با بالغموض واإلبهام ، والخطأ في اإلسناد ، الذي يستوجب نقضه آخر ، فإن الحكم يكون معيبا ومشو
  .٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ س ١٩٧٦ مارس سنة ٢٢نقض  -

ٕوال ريب أن مثل هذا اإلجمال في اإلشارة إلي أقوال هؤالء الشهود ، والي مضمون تلك األدلة الفنية علي 
 مؤداها في تكوين –تسبيب لقعوده عن استظهار هذا النحو المجرد ، إنما يعيب الحكم بعيب القصور العام في ال
 :-كما استقر قضاء النقض  –معتقدة في الدعوى ، هو ما يستوجب نقضه ، ذلك أنه يتعين 

بيان األدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم ، بيانا كافيا ، وال تكفي مجرد اإلشارة " 
، وذكر مؤداه ، بطريقة وافيه ، يبين منها ، مدي تأييده للواقعة ، كما إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل 

 .اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدالله بها
  .٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنة ٦نقض  -
  .١١٤ ص ٢٧ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يناير سنة ٢٩نقض  -

  .٦١٨ ص ١٣١ رقم ٣٠ س ١٩٧٩يو سنة  يون٤نقض  -
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  .٦٤ ص ٨ رقم ٣٢ س ١٩٨١ يناير سنة ١٤نقض  -

  .٢٢٨ ص ٣١/٢ رقم ٤٨ س ١٩٩٧ فبراير سنة ٢٤نقض  -

  .٢٨٥ ص ٤١/٣ رقم ٤٨ س ١٩٩٧ مارس سنة ٥نقض  -

 :القصور في التسبيب : ثالثا 

ابه في تسبيب أركان  أن ثمة قصورا قد أص– في صفحته التاسعة –يبين من مطالعة الحكم الطعين  
 وهو المتهم الثاني الطاعن – أو الشريك – وهو المتهم األول –الجريمة ، سواء في ذلك جريمة الفاعل األصلي 

 -: وذلك علي النحو اآلتي –
 :بالنسبة لجريمة الفاعل األصلي ) ١(

واإلبهام ، نالحظ أن حديث الحكم عن ركني هذه الجريمة ، قد جاء مشوبا بقدر كبير من الغموض  
 .سواء في ذلك ركنها المادي ، أو المعنوي 

 : أما عن ركنها المادي ) أ(

فنراه يتحدث عنه بطريقة خاطفة ، تتجافي مع أصول البحث العلمي ، والتحليل المنطقي ، حيث يبادر 
وك السل:  وهما – عن عالقة السببية دون سبق حديث عن طرفيها – في نهاية صفحته الثامنة –بالحديث 

والنتيجة ، مخالفا بذلك ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الخصوص من وجوب أن يثبت القاضي في حكمه 
السلوك والنتيجة :  أي ركنيها المادي بعناصره الثالثة –كل األفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة " 

 .العمدية وغير العمدية : وعالقة بينهما والمعنوي بصورتيه 
  .٤٠ ص ١١ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ يناير سنة ١٠نقض  -

  .٩٧٥ ص ٢١٩ رقم ٢٧ س ١٩٧٦ ديسمبر سنة ٢٠نقض  -

  .١٣٠٣ ص ١٦٨ رقم ٣٩ س ١٩٨٨ ديسمبر سنة ١١نقض  -

 :وبالنسبة لركنها المعنوي ) ب(

بحسبانها جوهر الركن المعنوي ، مقررا توافرها استنادا " نية القتل " نراه يردف ذلك بحديث عابر عن  
  ووالده من خصومات وأنزعه قضائية ، وهو قول ينطوي علي إقحام لفكرة – الطاعن – بين المتهم الثاني إلي ما

 .الباعث في البنيان القانوني للجريمة من ناحية 
  .٩٧٥ ص ١٥٠/٢ رقم ٣٩ س ١٩٨٨نقض أول نوفمبر سنة  -

  .٣٠٤ ص ٤٥/٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ مارس سنة ٣نقض  -

استعمال سالح قاتل "  في هذا الخصوص من أن –  كذلك–اء النقض استقر عليه قضويتجافى مع ما 
 – أو ذاك –بطبيعته ، أو طعن المجني عليه في مقتل ، ال يعتبر دليال قاطعا علي توافرها ، إذ قد يعتبر هذا 

 . هو المساس بسالمة الجسم ليس أكثر – فحسب –مقترنا بقصد عام 
 :وفي ذلك تؤكد محكمتنا العليا علي أن  

هاتين األمارتين ليستا دليال حاسما ، علي توافر نية القتل ، إذ أن ما أورده الحكم الطعين ال يفيد حتما  
، سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ، الحتمال أال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب 
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ي ذاتها لثبوت نية القتل ، إذا لم يكشف الحكم أو التعدي ، كما أن إصابة المجني عليه في مقتل ، ال تكفي ف
عن قيام هذه النية بنفسه ، ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمدي ، وال يغني في ذلك ما 
قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليه ، إذ أن قصد إزهاق الروح هو القصد الخاص ، المطلوب 

 .د األدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه استظهاره ، بإيرا
  .٤٥٤ ص ٣٣٢ رقم ٦ ج ١٩٤٤ إبريل سنة ١٠نقض  -

  .١١٧٤ ص ٢٦٦ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ نوفمبر سنة ١٢نقض  -

  .٦٨٦ ص ٣١ رقم ٣١ س ١٩٨٠ مارس سنة ٢٦نقض  -

  .٨٨٧ ص ١٨٣ رقم ٣٣ س ١٩٨٢ نوفمبر سنة ١٦نقض  -

  .١٠٩٥ ص ٣ ، ١٥٩/٢ رقم ٤٦  س١٩٩٥ أكتوبر سنة ١٠نقض  -

  .٨٠٦ ص ١١٥ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ يوليو سنة ١١نقض  -

 . ق ٦٦ لسنة ٢٥٠٦٣ الطعن رقم ٤٩ س ١٩٩٨ نوفمبر سنة ٨نقض  -

 تدارك ما فاته في شأن الحديث عن عنصري السلوك – ٩ ص –ويحاول الحكم الطعين من بعد 
ابرة نقال عن التقارير الفنية ، بصورة وصفية مجردة ، والنتيجة في الركن المادي ، فنراه يشير إليهما إشارة ع

 . بعيدة عن أدني مراتب التحليل والتأصيل ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه 
  .٨٤٧ ص ١٧٤ رقم ٣٣ س ١٩٨٢ نوفمبر سنة ٤نقض  -

  .٨٤ ص ١٤٩ رقم ٣٦ س ١٩٨٢ أكتوبر سنة ١٠نقض  -

  .٦٤٧ ص ٩٤ رقم ٤٢ س ١٩٩١ ابريل سنة ١١نقض  -

  .٩٦٥ ص ١٤٩/٢ رقم ٤٤ س ١٩٩٣مبر سنة  نوف٩نقض  -

  .١١ ص ٢ رقم ٤٦ س ١٩٩٥ يناير سنة ٨نقض  -

 :وتقول محكمتنا العليا في حكم جامع شامل 

يجب أال يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام ، مما قد يتعذر معه تبين مدي صحته أو فساده ، في 
لما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة ، فيما أثبته أو التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك ، ك

نفاه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان أركان الجريمة وظروفها ، أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع ، أو 
كانت أسبابه يشوبها االضطراب الذي ينبيء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى ، 

ال يمكن معه استخالص مقوماته ، سواء فيما يتعلق منها بواقعة الدعوى ، أو بالتطبيق وعناصر الواقعة ، مما 
 .القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

  .٦٦٣ ص ١٤٦ رقم ٢١ س ١٩٧٠ ابريل سنة ١٩نقض  -
 بالنسبة لجريمة الشريك ) ٢(

االشتراك "  حديثا عاما مبهما ، حيث يقول إن – ١١ ص –ا نالحظ أن الحكم الطعين قد تحدث عنه 
 وما –يتم غالبا دون مظاهر خارجية ، إال أن المحكمة يستخلصه من إقرار المتهم بالتحقيقات ، دون تحديد 

 من تحريض المتهم الثاني لألول علي ارتكاب الجريمة بقتل والده ، ووضع – دون تحديد –أوردته التحريات 
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سكنه ، بعد أن اطمأنت إلي وقوع ذلك التحريض واالتفاق ، وذلك استخالصا من أقواله ، ومن النار في م
 ".التحريات ، ومن أقوال مجريها 

 : ما يلي – من جانب الحكم –ويؤخذ علي هذا التسبيب  

 وهما –أنه بالغ القصور ، والتجهيل ، حيث يتحدث عن صورتين من صور السلوك اإلجرامي للشريك  ) أ(
 دون بسط لمدلول أي منهما ، ومحاولة تطبيقه علي واقعات هذه الدعوى ، فبات –ض واالتفاق التحري

 .حديثا مرسال ، غامضا ، مجهال ، يجاوز مقتضيات التسبيب بكل يقين 

 – والمكتوبة – من محاضر الجلسات ١٧ ص –أنه يتجاهل تماما أبرزه الدفاع في مرافعته الشفوية  )ب(
 من حديث مفصل عن هاتين الصورتين ، من حيث جوهر –لمذكرة المودعة  وما بعدها من ا٤٥ص 

كل منهما ، ومدي انطباقها علي واقعات الدعوى ، ولو كان قد أجهد نفسه في اإللمام بها ، لخلص إلي 
 حسبما تقول محكمة النقض –حيث ال يصدق علي سلوكه : انتفاء كليتهما معا في حق المتهم الطاعن 

المثير لشعور الفاعل األصلي ، بحيث يشحذ عزيمته ويدفعه إلي اإلجرام ، بما يوفر  ذلك التأثير –
 .التحريض في حقه

  ٣٠٨ ص ٣٦٢ رقم ١ مجموعة القواعد ج ١٩٢٩ مايو سنة ١٦نقض  -

 .كما ال يصدق في حقه االتفاق النتفاء نية التدخل في المشروع اإلجرامي 
  ٣١١ ص ٥٨ رقم ١٩ س ١٩٦٨ مارس سنة ٤نقض  -

تدخل الشريك مع " التالي ينهار الركن المادي لجريمة الشريك ، التي عرفتها محكمة النقض بأنها وب
 الفاعل تدخال مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ، ويتحقق به معني تسهيل الجريمة ، الذي جعله القانون مناطا 

 .لعقاب الشريك 
  .٨١٨ ص ١٥٤ رقم ١٧ س ١٩٦٦ يونيو سنة ١٤نقض  -

  .١٠٨ ص ٢٤ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ر سنة  يناي١٣نقض  -

نخلص إلي تعييب الحكم الطعين بعيب القصور الخاص في تسبيب قضائه بإدانة المتهم .. وعليه 
الطاعن ، عن جريمة االشتراك في جريمة الفاعل األصلي ، بل وعن تسبيب تلك األخيرة ، وهو ما يستوجب 

 .نقضه 
  .٩٧٤ ص ١٧٣ رقم ٤١ س ١٩٩٠نقض أول نوفمبر سنة  -

 وراجع كذلك 

  .٩٧٣ ص ١٥/١٢ رقم ٤٦ س ١٩٩٥ سبتمبر سنة ٢٧نقض  -

  .٦١٦ ص ٩٢/١٠ رقم ٤٨ س ١٩٩٧ مايو سنة ٢٠نقض  -

  .١٤٦٨ ص ٢٠٨/٧ رقم ٤٩ س ١٩٩٨ ديسمبر سنة ١٥نقض  -

 :القصور في التسبيب والفساد في االستدالل في شأن سبق اإلصرار : رابعا 

 بانتفاء سبق اإلصرار في حقه ، مفصال هذا الدفاع شفاهه – ضمن ما أعتصم –أعتصم دفاع المتهم  
 وقد حاول الحكم الطعين – ٤٢ : ٣٦ في مذكرته المودعة ص – وكتابة – من محاضر الجلسات ١٣ ص –
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إقرار المتهم األول : ثبوته ، استنادا إلي :  مقررا في عجز صفحته التاسعة –الرد عليه ، بما ال يصلح ردا 
ٕفاقه مع المتهم الثاني ، واعمال فكرهما في روية واتزان ، وذلك بتوجهه إلي مسكن المجني بالتحقيقات من ات

 . عليه وارتكاب الجريمة ، وأنه تناول أقراصا مخدرة ، يقوي بها قلبه ، وينشط شعوره وعاطفته 
 : ويؤخذ علي هذا التسبيب ما يلي  

 الزمني –صري هذا الظرف المشدد أنه بالغ التجهيل ، وبالغ القصور ، حيث لم يتحدث عن عن )١(
 صراحة أو ضمنا ، وال تكفي تلك العبارة اليتيمة التي أوردها في اإلفصاح عن توافر عنصره –والنفسي 

 .النفسي قط 
أنه يجهر بالقول بأن المتهم األول كان قد تناول حبوبا مخدرة يستزيد بها من قدرته البدنية والنفسية ،  )٢(

 وليد إدمان من جانبه يفقده – إن صح –ادته ، ولو كان ذلك إداريا ، ألنه وهو ما يؤكد علي تعييب إر
 . سالمة تلك اإلرادة 

 التي لم يثبت منها في محضر الجلسة إال –أن دفاع المتهم الطاعن كان قد فصل في مرافعته الشفوية  )٣(
لك فإن الحكم  الحديث عن هذين العنصرين ، ومع ذ– وما بعدها ٤٦ ص – والكتابية –النذر اليسير 

الطعين لم يحفل بمجرد اإلطالع عليها ، ولو كان قد فعل لخلص إلي انتفائه بكل يقين ، أما وأنه لم 
يفعل ، فقد بات قضاؤه مشوبا ، فضال عن القصور والفساد ، باإلخالل بحق الدفاع ، وهو ما يعيبه 

 .ويستوجب نقضه 

 : وفي ذلك تقول محكمة النقض إنه 

ٕوان توافرت له في ظاهر األمر مقوماته ، كما ‘ ما أرده الحكم عن توافر سبق اإلصرار أنه لما كان "  
هو معروف به في القانون ، إال أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن ، من عبارات مرسلة ، ليس في حقيقته إال 

 يعدو أن يكون ترديدا لوقائع الدعوى ، كما أوردها في صدره ، أو بسطا لمعني سق اإلصرار وشروطه ، وال
تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني ، والتي يتعين علي المحكمة أن تستظهرها ، بما يدل عليها ، وأن 
تبين الوقائع واألمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف كيف انتهت إلي ثبوت توافر سبق اإلصرار في حق 

 .جب نقضه الطاعن ، ومن ثم يكون معيبا ، بما يبطله ويستو
  .١٠٢٧ ص ١٨٨ رقم ٣٣ س ١٩٨٢ نوفمبر سنة ٢٠نقض  -

  .١٠٧٢ ص ١٩٨ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ ديسمبر سنة ٥نقض  -
 :القصور في التسبيب والفساد في االستدالل في شأن اعتراف المتهم األول : خامسا 

 شفاهةتمسك الدفاع ببطالن اعتراف المتهم األول ، استنادا إلي جملة حجج أسهب في تفصيلها ،  
 ومجهلة وغامضة في سطور الحكم ، حيث – ١٦ –وكتابة ، إال أنها جاءت مبتسرة تماما في محضر الجلسة 

 ، وكان ---/  أنه أقر بأقواله أمام النيابة العامة ، وفي حضور محامية معه هي األستاذة – ١٠ ص –يقرر 
 .مدركا لحقيقة ما يقول ، بما ال يتناقض مع ماديات الدعوى 

 : ٧  ص –ارض هذا القول مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ، ومع ما أثبته الدفاع في مذكرته ويتع 
 :  حيث أكد علي شواهد البطالن مؤصال إياها إلي – ٢٢
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إذا " محكمة النقض من أنه لتناوله حبوبا مخدرة ، اعتصاما بما قررته : صدوره عن إرادة غير مميزة  )١(
ي صدر فيه االعتراف من نوبة جنون ، أو كان سكرانا ، فال قيمة كان المتهم يعاني من الوقف الذ

 .العترافه ، حتى لو كان في وقت ارتكابه للجريمة متمتعا بقواه العقلية 
  .٧٤٤ ص ٢٤٢ رقم ٦ س ١٩٥٥ ابريل سنة ٥ نقض –

ت ،  إجراءا٣٠٢ من الدستور ، والمادة ٤٢، بالمخالفة لنص المادة صدوره وليد أكراه مادي ومعنوي  )٢(
االعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى ، يجب أن " ولقضاء النقض المستقر علي أن 

 .يكون اختياريا ، صادرا عن إرادة حرة 

  .٢١٨ ص ١٤٦ رقم ٤ س ١٩٥٣ يونيو سنة ٢نقض  –
  .٨٨٠ ص ١٥٤ رقم ٣١ س ١٩٨٠ يونيو سنة ١٦نقض  –

 . ق ٥٩ة  لسن٧٧١٨ الطعن رقم ٤١ س ١٩٩٠ نوفمبر سنة ٢٢نقض  –

 :عدم مطابقته للحقيقة والواقع  )٣(

مثل عدد الضربات ، : حيث أبرز الدفاع ذاك التعارض مع الدليلين القولي والفني ، من جملة نواح 
  –واألداة المستخدمة في االعتداء ، ووقت اإلصابة ، ووجود دماء للمتهم األول بالشفة ، وفصائل الدم 

 .ت الدعوى وسطورها مع بيان مواضع هذا التعارض في صفحا
 عدم صدوره أمام مجلس القضاء  )٤(

حيث عدل عنه في المحكمة ، مؤكدا علي ما شابه من عوار إرادي سلف الحديث عنه ، ومن ثم فهو 
 .ال يعتبر اعترافا بالمعني القانوني الدقيق 

  .٦٣٨ ص ٣٣٢ رقم ٤ س ١٩٥٣ مارس سنة ١٧نقض  -
  .٥٠ ص ٧ رقم ١٧ س ١٩٦٦ يناير سنة ١٧نقض  -

 ولم يحفل –وال ريب أن مثل هذه الشروط الجوهرية لالعتراف ، إنما هي جد منعدمة في واقعتنا الماثلة 
الحكم الطعين بالتحقق من توافرها ، أو بالقليل في تسبيب قناعته بسالمته ، علي الرغم مما فصله الدفاع في 

ر ، والفساد ، واإلخالل بحق الدفاع شأنها من حديث قولي وكتابي ، غفل عن مطالعته ، فبات مشوبا بالقصو
 .علي سواء 

 :وفي ذلك تقول محكمتنا العليا 

إن االعتراف يتعين أن يكون صادرا عن إرادة حرة ومختارة ، وال يجوز التعويل عليه إذا كان وليد إكراه 
 .أو تهديد ، كائنا ما كان قدره ، ولو كان صادقا 

  .٢٠٠ ص ٥١ رقم ٣٦ س ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥نقض  -
 : كما تقول 

أنه ال يصح في منطق العقل أن يرد الحكم علي الدفع ببطالن االعتراف الحاصل أمام جهة من " 
جهات التحقيق ، بأنه كان وليد اإلكراه ، باالطمئنان إليه لحصوله أمام تلك الجهة ، أو لعدم ذكر المتهم أمامها 

 ية أثارا ، تفيد التحقيق ، ألن ذلك كله ، ال ينفي حتما وقوع أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أ
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 . معنوية واإلكراه ، في أنه صورة من الصور ، مادية كانت أ
  .٢٧٤ ص ٥٣ رقم ٣٤ س ١٩٨٣ فبراير سنة ٢٣نقض  -

 :القصور في التسببب والفساد في االستدالل في شأن التحريات : سادسا 

 ببطالن محضر التحريات البتنائها علي دالئل أو أمارات غير – الطاعن –تمسك دفاع المتهم الثاني 
ٕكافية ، ومن ثم فقد جاءت مفتقرة إلي شرطي الكفاية والجدية من ناحية والي قصر مدتها من ناحية أخري ، 

 : ٢٣ من محاضر الجلسات ومن ص ١٧ ، ١٦ ص –فضال عن تعارضها مع الدليل الفني من ناحية ثالثة 
 .اع  من مذكرة الدف٣٠

ولقد حاول الحكم الطعين تسبيب قناعته بصحتها تسبيبا مجهال ، وغامضا ، وسطحيا ، حيث يقرر في 
صفحته الحادية عشرة أنها صريحة وواضحة وتكفي الستصدار إذن النيابة العامة بالقبض وما تاله من إجراءات 

ٕل صانعها عقب الحادث ، والي  مسندا إياها إلي أقوا–، دون بيان لمصدر هذه الصراحة أو ذاك الوضوح 
 .اعتراف المتهم األول المطعون عليه بالبطالن كما سلف البيان 

ونعاود التأكيد علي أن الدفاع كان قد فصل الحديث عن هذه النقائص بمواضعها في صفحات الدعوى 
اؤه مشوبا  عليها ، فبات قض– ولو عابرة –، وسطورها ، ومع ذلك فقد أحجم الحكم عن مجرد إلقاء نظرة 

 .بعيوب ثالثة هي القصور ، والفساد ، واإلخالل بحق الدفاع 
 :وفي ذلك تقول محكمتنا العليا  

ٕإن تقدير جدية التحريات وكفايتها ، وانما هو من إطالقات محكمة الموضوع ، وهي ال تعدو إال أن  
 أن يعرف مصدرها ، تكون مجرد رأي شخصي لصانعها يحتمل الصحة والبطالن ، والصدق والكذب ، إلي

واألمر في ذلك موكول إلي سلطة التحقيق ، تحت رقابة محكمة الموضوع ، إال أنه إذا كان المتهم قد دفع 
ببطالنها ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري ، وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما 

ا الدفاع بعبارات قاصرة ، دون أن تبدي المحكمة رأيها فيه ، كان الحكم المطعون فيه قد أكتفي بالرد علي هذ
وفي عناصرها ، مع أنها أقامت قضاءها ضمن ما أقامت ، علي الدليل المستمد منها ، فإنه يكون معيبا 

 .مستوجبا النقض 
  .١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ ديسمبر سنة ٤نقض  -

  .٤١٢ ص ٨٥ رقم ٣٧ س ١٩٨٦ مارس سنة ١٣نقض  -

 . ق ٥٩ لسنة ٢٣٧٥٧ الطعن رقم ١٩٩٠مارس سنة  ٨نقض  -

  .١١٣١ ص ١٦٣/٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٣نقض  -

فإذا ما أسلست هذه التحريات إلي صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والضبط وما تالهما من 
الستنتاج يعيبه إجراءات باطلة ، فإذا ما خلص الحكم إلي التعويل عليها بات قضاؤه منطويا علي تعسف في ا

 .ويستوجب نقضه 
  .٤٤ ص ٦ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنة ١٥نقض  -
 . ق ٦٠ لسنة ٥٢٩ الطعن رقم ١٩٩١ مايو سنة ٧نقض  -
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 :اإلخالل بحق الدفاع : سابعا 

مثل ) أخرى( إعراضه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع – في مطلع صفحته الثانية عشرة –يسجل الحكم  
لمخالفته األصول الفنية . يقه وعدم معقولية الواقعة ، وبطالن تقرير الصفة التشريحية كيدية االتهام ، وتلف

والعالمية المتعارف عليها ، ويبرر الحكم هذا االستبعاد بمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته وتقدير 
 .أدلة الدعوى المطروحة عليه 

 : ونورد علي هذا القول المالحظات اآلتية  

 ينطوي علي مصادرة لحق الدفاع ، حيث عزف عن ذكر الكثير من مناحيه وعن الرد عليها  أنه  )١(

ًأنه لم يسقط واحدا من الدفوع اإلجرائية والموضوعية التي فصل الدفاع الحديث عنها ، أدني قدر  )٢(
من المناقشة والتحصيل ، علي الرغم مما انطوت عليه مرافعته الشفوية والمكتوبة من تفصيل 

ٕي واجرائي ، بالغ األهمية في فهم جوانب هذه الدعوى عن بصر وبصيرة ، وبالتالي فقد موضوع
حقت عليه شائبة اإلخالل بحق الدفاع ، فضال عن القصور في التسبيب التي سلف الحديث عنه 

 .في مواضعه 

  .٢١ ص ٢/١٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ يناير سنة ٨ نقض -
  .١٣٢٨ص  ١٨١/٨ رقم ٤٩ س ١٩٩٨ نوفمبر سنة ٢٢ نقض -

 :وتؤكد محكمتنا العليا  

علي إن الدفاع المكتوب في مذكرة تتمة للدفاع الشفوي المبدي بالجلسة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن "  
ًقد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، وأي دفاع يرد فيها يعتبر دفاعا 

ًواقعا مسطورا بأوراق الدعوى  .ًفإنه يكون مطروحا علي المحكمة ، مستوجبا للرد عليه في الحكم  ، ً
  .١١٣٠ ص ٢٠٦ رقم ٣٤ س ١٩٨٣نقض أول ديسمبر سنة  -
  .٩٢٦ ص ٣٩ رقم ٣٩ س ١٩٨٨ أكتوبر سنة ٢٠نقض  -

 . ق ٥٨ س ٧٧٣ الطعن رقم ٤٠ س ١٩٩٠ فبراير سنة ٢٥نقض  -

 . ق ٦٠ س ١٧٢٧ الطعن رقم ٤٣ س ١٩٩٢ يناير سنة ١٦نقض  -

 بطلب احتياطي جازم يتمثل في انتداب لجنة ثالثية – ٥٦ ص –ن الدفاع كان قد اختتم مذكرته أ )٣(
من مصلحة الطب الشرعي لمناقشة االعتراضات المبداه منا ، ومع ذلك فإن هذا الطلب الحاسم 
 الجازم ، لم يحظ بأدنى قدر من الرد ، أو المناقشة ، مخالفا بذلك ما استقر عليه قضاء النقض من

الطلبات الواردة بمذكرة مكتوبة قبل قفل باب المرافعة ، أو تلك الثابتة بمحضر الجلسة ، إنما " أن 
تحتل ذات األهمية في وجوب تمحيص المحكمة لمحتواها ، والتزامها بأن تتعرض لما تحتويه من 

سندة إليه ، ًدفاع ، بحيث يتعين عليها أن تقسطه حقه في البحث ، مادام المتهم منكرا للتهمة الم
وكانت الصفة الجوهرية منسحبة علي هذا الدفاع ، خاصة إن كانت تستطيل إلي تفويض أحد أو 

 ".ًبعض أو كل أركان الجريمة تماما ، وحينئذ يتعين علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع 
  .١٠٥ ص ٢٦ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ يناير سنة ١٨نقض  -
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 . ٤٢٠ ص ٨٤ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ ابريل سنة ٢٤نقض  -

  .٤٢٠ ص ٧٦ رقم ٣١ س ١٩٨٠ مارس سنة ١٧نقض  -

وحيث أن الحكم الطعين مرجح نقضه بمشيئة اهللا ، فإن المتهم الطاعن يلتمس تحديد أقرب جلسة للنظر 
 في ١٩٥٩ لسنة ٥٧ مكرر من القانون رقم ٣٦في شأن إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه ، إعماال لحكم المادة 

 .عن بالنقض ٕشأن حاالت واجراءات الط
 بناء عليه

 . الحكم بقبول الطعن شكال ، وتحديد جلسة لنظره موضوعيا ---/ يلتمس المتهم الثاني الطاعن  
 واهللا الموفق

                 وكيل المتهم الثاني الطاعن        
 ) يد حسنين عب. د   (                                                                     

 لمحامي     ا                           
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 مكتب                                       

 مدحت رمضان/ الدكتور                                                     

  جامعة القاهرة-                   أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق                                     

 المحامى بالنقض                                                  

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية

 لنقضمذكرة بأسباب الطعن با

 

  طاعن–محكوم ضده        ....   : المقدم من
 شارع أبو ٦٣مدحت عبد الحليم رمضان المحامى بالنقض / وموطنه المختار مكتب األستاذ الدكتور 

 . القاهرة–داود الظاهرى بمدينة نصر 
سنة ل... رقم  من محكمة جنايات أمن الدولة العليا فى قضية النيابة العامة ١٩/٦/٢٠٠٣ الصادر فى فى الحكم

 . ك ش الجيزة٢٠٠٢لسنة ...  ورقم ٢٠٠٢
 الوقائع

أنه ارتكب الجرائم الواردة .... شركة برئيس قطاع المصانع ..... اتهمت النيابة العامة 
ًثانيا وثالثا / ٤٠بقرار اإلحالة والمعاقب عليها بالمواد  ً١١٥ ، ٢-١١٣/١ ، ١١١/٦ ، ٤١/١ ، 

 من ٢-١/  مكرر ٢١٤هـ ، /  مكرر ١١٩ز ، / ١١٩، ، مكرر ١١٨، ١١٨ ، ١/  مكرر ١١٦
 .قانون العقوبات

 القسم األول 

 : اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث مع المتهمين األول والثاني  والخامس والسادس والسابع والتاسع  -١
حصــلوا للمــتهم الخــامس عشــر علــى ربــح مــن عمــل مــن أعمــال وظيفــتهم بصــفتهم مــوظفين عــامين  «-أ 

 ـبـأن اســتغلوا ســلطات  والخاصــة باســتيراد زهــر خــام مخصــوص٩٤ -٩٣ لســنة ٢٧المناقصــة رـقـم  ـفـي دون حــقـبـ
وظيفتهم وأخلوا بواجباتها كأعضاء اللجنـة الفنيـة ولجنـة البـت واتخـذوا متعمـدين إجـراءات مـن شـأنها إتمـام الترسـية 

ـفــة لالئحـــة المشـــتريات وبمواصـــفات عـلــى العـــرض المـقــدم مـنــه ـبــأن ـبــالغوا ـفــي تـقــدير الكمـيــات المطروحـــة بالمخال
وشـــروط ال تتناســـب وطبيعـــة الخـــام المطـلــوب وقواعـــد حـــق المعرفـــة الفنيـــة لتتفـــق والعـــرض المقـــدم منـــه قاصـــدين 
استبعاد العروض األخرى المطابقة للمواصفات واألقل سعرا فمكنوه مـن تقـديم عرضـين لشـركة واحـدة يعمـل وكـيال 

سـية عليـه حـال كونـه األعلـى سـعرا فظفـروه بـربح غيـر مسـتحق علـى النحـو لها حصروا المنافسة بينهما فتمت التر
 .  » المبين بالتحقيقات

بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم ًأضروا عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بصفتهم آنفة البيان  «-ب   
ًمما ألحق ضررا لتهمة السابقة وأساءوا استعمالها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وارتكبوا المخالفات موضوع ا
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الذي ... بأموال الشركة يتعلق بقيمة فارق سعر التوريد لعرض شركة المتهم الخامس عشر وعرض شركة 
 . » استبعد بدون حق على النحو المبين بالتحقيقات

 بأن استغلوا سلطات ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حق حصلوا للمتهم السابع عشر على -ج   
يفتهم وأخلوا بواجباتها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا متعمدين إجراءات من شأنها إتمام الترسية وظ

على العرض المقدم منه بأن طرحوا شرائها بالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية وبعد استبعادهم عرض شركة 
ارسة بالمخالفة لالئحة المشتريات وقرار الطرح ًاألقل سعرا ومكنوه من تقديم أربعة عروض أجروا معها مم.... 

 » وأسندوا إليه تنفيذها فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات
 بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم ًأضروا عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهمبصفتهم آنفة البيان  «-د 

لجنة البت وطرحوا شراء كميات مبالغ فيها من خام زهر وأساءوا استعمالها بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية و
 دون حاجة الشركة إليه وبالمخالفة لالئحة المشتريات وقواعد حق المعرفة الفنية وبغرض استخدامه Iالمسابك 

 I ألف طن زهر مسابك ٧٥ًبديال عن خردة الصلب األنسب فنيا واألقل سعرا وقاموا بتنفيذ الجزء الخاص بشراء 
ألحق  واعتمدوا شرائها من مجلس اإلدارة مما ٩٤-٩٣/ ٢٧المتهم السابع عشر في المناقصة رقم من شركة 

 . » على النحو المبين بالتحقيقات...  هو فارق سعر عرض شركة المتهم السابع عشر وعرض شركة ضررا
بواجبـــات  بـــأن أخلـــوا ًاضـــروا عمـــدا بـــأموال ومصـــالح الشـــركة جهـــة عملهـــمبصـــفتهم آنفـــة البيـــان  «-هــــ    

وظائفهم وأساءوا استعمالها كأعضاء اللجنة الفنيـة ولجنـة البـت وغـالوا فـي تقـدير احتياجـات الشـركة مـن خـام زهـر 
 ألف طن من هذه الخامة بالمخالفة لالئحة المشتريات وأسـندوا شـرائها بسـعر أعلـى ٢٠ وطرحوا شراء IIالمسابك 

 ٥٢٦٩٦٧٧ًألحــق ضــررا بــأموال الشــركة بلــغ قــدره  ممــا ٩٤ -٩٣/ ٢٧مــن الســعر المطــروح فــي المناقصــة رقــم 
يمثـل قيمـة فـارق سـعر عـرض شـركة ) خمسة ماليين ومائتان وتسع وسـتون ألـف وسـتمائة وسـبعة وسـبعون جنيـه(

 . » على النحو المبين بالتحقيقات....  الذي تمت الترسية عليه وعرض شركة ... 

 : لخامس والسادسة والسابع  اتهمت النيابة العامة  األول والثاني والثالث وا-٢
حصــلوا للمــتهم الخــامس عشــر عـلـى رـبـح مــن عمــل مــن أعمــال وظيـفـتهم ـبـدون بصــفتهم آنـفـة البـيـان  «-أ   

  ـبــأن أخـلــوا بواجـبــات وظيـفــتهم وأســـاءوا اســـتخدام ســـلطاتها بصـــفتهم أعضـــاء اللجـنــة الفنـيــة ولجـنــة الـبــت ـفــي حـــق
مـبــالغ فيهـــا ـمــن خـــام الزهـــر المخصـــوص دون حاجـــة  ـبــأن طرحـــوا للشـــراء كمـيــة ٩٦-٩٥ لســـنة ٢المناقصـــة رـقــم 

 ورغم وجود مخزون كافي وبمواصـفات وشـروط ال تتناسـب مـع طبيعـة –الشركة إليه بالمخالفة لالئحة المشتريات 
فمكنـوه مـن الخام المطلوب وبالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية لتتفق والعرض المقدم مـن المـتهم الخـامس عشـر 

 وأســندوا إلـيـه تنفـيـذها وأعــادوا طـلـب شــحنة أخــرى مــن ذات  واحــدة وقصــروا المنافســة بينهمــاتـقـديم عرضــين لشــركة
 . » الخام دون مقتضى قاصدين تظفيره بربح غير مستحق له على النحو المبين بالتحقيقات

 بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظيفـتهم ًأضروا عمدابصفتهم آنفة البيان  «-ب   
أعضــاء اللجنــة الفنـيــة ولجنــة البــت وخـــالفوا قواعــد الئحــة المشـــتريات وحــق المعرفــة الفنـيــة بارتكــابهم المخالـفــات ك

 للمــتهم الخــامس عشــر بأســعار مغــالى ٩٦ -٩٥/ ٢ٕموضــوع التهمــة الســابقة بطــرح واســناد وتنفيــذ المناقصــة رقــم 
 شر واألسعار السائدة في هذه الفترة ًفيها مما ألحق ضررا بلغ قيمة فارق سعر عرض شركة المتهم الخامس ع
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 .» على النحو المبين بالتحقيقات
 :  وجهت النيابة العامة للمتهمين األول والثالث والرابع والسادسة والثامن أنهم -٦
حصلوا للمتهم السادس عشـر علـى ربـح مـن بصفتهم آنفة البيان والثامن بصفته المستشار القانوني  « -أ   

بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم وأساءوا استعمالها بصفتهم أعضاء اللجنة الفنيـة تهم بدون حق عمل من أعمال وظيف
 ٢٠٠٠ لســـنة ١المناقصـــة رقـــم  فـــي I أـلــف طـــن مـــن زهـــر المســـابك ٢٠ولجـنــة البـــت وقـــاموا بطـــرح شـــراء كميـــة 

رغـم وجـود عـرض يـة بالمغاالة في تقدير احتياجات الشركة وبالمخالفة لالئحة المشتريات وقواعد حـق المعرفـة الفن
 وأسندوا إليه التوريـد دون إلزامـه بشـرط تسـهيالت السـداد بالمخالفـة للمنصـوص عليـه بكراسـة ًاألقل سعرا... شركة 

 »                                     الشروط والمواصفات فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات
ًدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظيفـتهم بصفتهم آنفة البيان أضروا عم «-ب

 بكميـات مغـالى Iوأساءوا استعمالها بصفتهم أعضـاء اللجنـة الفنيـة ولجنـة البـت وطرحـوا شـراء خـام زهـر المسـابك 
يمـثـل ًـفـي تـقـديرها وبالمخالـفـة لقواعــد حــق المعرـفـة الفنـيـة والئحــة المشــتريات ممــا رـتـب ضــررا لحــق ـبـأموال الشــركة 

وكذا تكلفة حرمان الشركة من مزية .... قيمة فارق السعر بين عرض شركة المتهم السادس عشر وعرض شركة 
 . » تسهيالت السداد الواردة بكراسة الشروط والمواصفات على النحو المبين بالتحقيقات

 :  وجهت النيابة العامة للمتهمين  األول والثالث والخامس والسادسة أنهم-٨
 بــأن أخلــوا بواجبــات وظيفــتهم ًأضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــمفتهم آنفــة البيــان بصــ«   

 الخاصــة باســتيراد خــردة صــلب عــن طرـيـق ٩٤-١/٩٣وأســاءوا اســتعمالها ـبـأن تعـمـدوا إفشــال تنفـيـذ المناقصــة رـقـم 
 ٩٤-٢٧/٩٣خـــام رـقــم لجـنــة الخـــردة لشـــركات الصـــناعات المعدنـيــة وـقــاموا بطرحهـــا رـفــق مناقصـــة شـــراء الزهـــر ال

قاصــدين مــن ذلــك وأســندوا تنفيــذها للجنــة الخــردة ســالفة الــذكر رغــم إمكانيــة تنفيــذها بمعرفــة الشــركة جهــة عملهــم 
االنتـهــاء ـمــن إســـناد مناقصـــة الزهـــر الخـــام قـبــل الخـــردة الصـــلب وـكــان ذـلــك ـبــأن قاـمــت المتهـمــة السادســـة بتحرـيــر 

يـد خـردة الصـلب المخـالف للمواصـفات المنصـوص عليهـا بتور.... خطاب يفيد قبـول الشـركة جهـة عملهـا عـرض 
بقواعد حق المعرفة الفنية وقبلت والمـتهم الثالـث هـذا العـرض رغـم سـابقة رفضـهما إيـاه قاصـدين مـن ذلـك اسـتبعاد 

ًاألفضـــل فنيـــا واألقـــل ســـعرا والـــذي تمـــت الموافقـــة عليـــه مـــن لجنـــة الخـــردة ووقـــع المـــتهم األول ... عـــرض شـــركة  ً
 أـلــف طـــن حديـــد خـــردة مـــن مجمـــع حديـــد مصـــراته رغـــم علمهـــم بعـــدم صـــالحيته ٤٠اء كميـــة والخـــامس عقـــد شـــر

لالســتخدام بهــذه النســبة مــن المنجنـيـز وقامــا المتهمــان الخــامس والسادســة بـفـتح اعتمــاد مســتندي بالجنـيـه المصــري 
 إحـالل خـام بالمخالفة لنصوص العقد قاصدين من ذلك إفشال تنفيـذها والوقـوف بإجراءاتهـا عنـد هـذا الحـد بغـرض

ًثمانـيـة عشــر مليوـنـا وماـئـة ( جنـيـه ١٨١٠٠٨٧٥ً محــل الخــردة الصــلب ممــا رـتـب ضــررا بـلـغ ـقـدره Iزهــر المســابك 
 والخـردة الصـلب Iوالذي يمثل فارق سـعر التكلفـة بـين خـام زهـر المسـابك ) ًألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها

 . » التحقيقاتفي ذات المناقصة على النحو المبين ب.... محل عرض شركة 

  -: اتهمت النيابة العامة  األول والثالث والرابع والسادسة والثامن وآخر متوفى بأنهم -٩
 بصفتهم آنفة البيان حصلوا للمتهم السادس عشر على ربح مـن عمـل مـن أعمـال وظيفـتهم بـدون حـق -أ   

ـبــأن أخـلــوا بواجـبــات )  مـلــيم٦/١٠٠ًأربـعــة آالف وســـبعمائة وخمســـة وأربعــون جنيـهــا ، ( جنـيــه ٤٧٤٥,٦بلــغ ـقــدره 



 ٣٥

 ٢/٢٠٠٠المناقصـة رقـم  طن خردة صلب فـي ٢٠وظيفتهم وأساءوا استعمال سلطاتها بأن أسندوا إليه تنفيذ كمية 
دون أن يكــون مــن ضــمن المتقــدمين فــي المناقصــة وبســعر مغــالى فيــه رغــم عــدم حاجــة الشــركة إلــى تـلـك الكميــة 

 . » التحقيقاتفظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين ب
ً بصفتھم آنف�ة البي�ان أض�روا عم�دا ب�أموال ومص�الح الش�ركة جھ�ة عملھ�م ب�أن أخل�وا -ب  

المناقص�ة واجبات وظيفتھم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة الب�ت وطرح�وا ش�راء خ�ردة ص�لب ف�ي 

بمواصفات تخالف حق المعرف�ة الفني�ة وق�اموا بإلغائھ�ا رغب�ة م�نھم ف�ي اس�تمرار  ٢/٢٠٠٠رقم 

ً وإح?له محل الخردة الصلب ا>نسب فنياً◌ وا>ق�ل س�عرا وأس�ندوا Iتماد على زھر المسابك ا7ع َ

 ط�ن خ�ردة بأس�عار مغ�الى فيھ�ا مقارن�ة با>س�عار ٢٠لشركة المتھم الس�ادس عش�ر توري�د كمي�ة 

ًالسائدة خ?ل تلك الفترة رغم عدم حاجة الشركة إلى تلك الكمية مما ألحق ضررا بأموال الشركة 

ملھ���م تمث���ل قيم���ة ف���ارق س���عر ش���رائھا وا>س���عار الس���ائدة خ���?ل تل���ك الفت���رة والبالغ���ة جھ���ة ع

عل��ى النح���و )  مل���يم١٦/١٠٠خمس��ة آ7ف وث?ثمائ���ة وأربع��ة وعش���رون جني��ه ،  (٥٣٢٤٫١٦

 » المبين بالتحقيقات

  : اتهمت النيابة العامة  األول والثاني والثالث والرابع والسادسة والثامن وآخر متوفى أنهم -١٠
حصـــلوا للمـــتهم الســـادس عشـــر عـلــى رـبــح ـبــدون حـــق مـــن عمـــل مـــن أعمـــال بصـــفتهم آنـفــة البـيــان  « -أ   

 ـبـأن أخـلـوا بواجـبـات وظيـفـتهم وأســاءوا اســتعمال ســلطاتها كأعضــاء اللجـنـة الفنـيـة ولجـنـة الـبـت ـبـأن اتخــذوا وظيفـتهم
 ، ٨/٢٠٠٠،  ٣٨/١٩٩٩ ، ١٤١/٩٩ ، ٥٨/٩٩ ، ١٣١/٩٩ ، ١٥٣/٩٩إجـــــــراءات فـــــــي المناقصـــــــات أرقـــــــام 

 والخاصــة باســتيراد قطــع غيــار وبعــض المــواد المســاعدة مــن شــأنها تعمــد ٢/٢٠٠٠ ، ٦٨/٢٠٠٠ ، ٥٠/٢٠٠٠
مناقصـــات محـــدودة بادعـــاء الحاجـــة العاجلـــة لتبريـــر الشـــراء وذلـــك بـــالطرح فـــي ... و ... الترســـية علـــى شـــركتيه 

ًمــة منــه رغــم أنهــا ـلـم تكــن األقــل ســعرا وقبــولهم حصــر المنافســة بــين شــركاته فقــط وبالترســية عـلـى العــروض المقد
وباإلفصـــاح ـلــه عـــن أســـعار المنافســـين اآلخـــرين فـــي بعـــض تلـــك المناقصـــات وبإعـــداد تقـــارير فنيـــة تفيـــد مالئمـــة 

 . »عروضها للتوريد عن غيرها على خالف الحقيقة  فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات
بأن ارتكبوا الجناية موضوع ًمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم البيان ضروا عبصفتهم آنفة  « -ب   

ًاالتهــام الســابق ممــا ألحــق ضــررا بأموالهــا والــذي يمثــل فــارق األســعار بــين عــروض شــركتيه والعــروض األخــرى 
 . » المتنافسة على النحو المبين بالتحقيقات

 



 ٣٦

 :١٥٣/٩٩ العملية -أوال
  .٤٤طبقا لالئحة مادة ) يرالتصد(طلب الشراء من القسم الطالب * 
ًالموافقة من رئيس قطاع المصانع على الشراء المباشـر بنـاء علـى طلبيـة سـوريا وبصـفة عاجلـة تالفيـا لغرامـات * 

 ) .٤٢م( وقرار اللجنة الفنية سليم بالعرض على لجنة البت ٤١ و ٤٠و )  د-ح  (٣٩التأخير المواد 
ارنـة األسـعار التـى تـم الترسـية بهـا أقـل مـن أسـعار شـركة تيسـن عـام وما قـول سـلطة االتهـام ولجنـة الخبـراء بمق* 
 . آالف مارك لمصلحة شركة النصر للمسبوكات؟ ٥ بحيث أن وفرت الترسية حوالي ٩٢

 .على علم اللجنة الفنية بالعالقة بين ريفا وسيل انفست؟) الخبراء(وما هو دليل اللجنة * 
رغم مــن أنهــا قــررت أنــه ال توجــد أســعار أخــرى لقيــاس حجــم وكيــف توصــلت اللجنــة إلــى وجــود ضــرر علــى الــ* 

 .من التقرير ) ١/١١٢ص(الضرر 
 : ١٣١/٩٩ العملية –ثانيا 

موافقة قطاع المصانع من خ?ل مناقصة محدودة بين موردين مقيدين بالس�جل س�ليم وص�حيح * 

 ) .٤٤م(ًوفقا ل?ئحة 

  .)٢٩م(ًخاطب قطاع ا7حتياجات ث?ث شركات وفقا ل?ئحة * 

  .٢٩توصية اللجنة الفنية صحيح وفقا للمادة * 

  .٢١ًتقرير لجنة البت بالترسية على أرخص ا>سعار سليم وفقا للمادة * 

ًلم يكن مجدي لطفي موجودا ولم يرأس اجتماع اللجنة الفنية آلتي أوصت بالترسية عل�ى س�يل * 

 .انفست حيث كان خارج الب?د 

 :٥٨/٩٩ العملية -ثالثا

 قطاعـــات ) قســـم الصـــيانة(شـــراء ـمــن طلبــات ال
 ، ١٠/١٢المصــــــــــــــــــــــانع مؤرخــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــى 

 وتأشيرة رئـيس قطـاع المصـانع ٢٧/١/١٩٩٧
 .بإحضار عروض أسعار فقط

  كـــــل ـمـــــا فعلـــــه رـئـــــيس قطـــــاع المصــــــانع هــــــو
التأشير بإحضار عروض أسـعار فقـط لتحديـد 

 .قيمة التقدير 



 ٣٧

  وافق علـى الشـراء بطريـق المناقصـة المحـدودة
ًين بالســـجل وفقـــا للمـــادة بـــين المـــوردين المقيـــد

 . من الالئحة ٤٤
  تمت الترسية على أقل األسعار. 

 :١٤١/٩٩ العملية -رابعا

 .مذكرة الطرح غير موجودة بالملف  -
  .٤٤ًالطلب من قسم صيانة ماكينات المواسير وفقا للمادة  -

  .٤٤لسجل مادة باًوافق رئيس قطاعات المصانع بالشراء وفقا لمناقصة محدودة بين موردين  -

 . . من الالئحة ٢٩ًكاتبت االحتياجات ثالث شركات وفقا لالئحة  -

 .قرار لجنة الفنية ولجنة البت صحيح  -

ًموافقة الشركة مـع مقـدم العطـاء المقبـول علـى زيـادة الكميـات مـع تخفـيض األسـعار صـحيح وفقـا للمـادة  -
  .٩ بند ١١

 .سيل أنفست قدمت أقل األسعار  -

 . مارك ألمانى ٢٠٠٠ من الواضح أنه تم توفير حوالى -

 .سيل أنفست قدمت أقل األسعار   - 

 .ال يشترط أن يوقع جميع أعضاء اللجنة عن الفاكس المرسل للشركة  -

 .التوصية المرفوعة من لجنة الفنية غير ملزمة للجنة البت  -

 .زيادة الكميات تم الحصول عليها مقابل تخفيض األسعار وفقا لالئحة المشتريات -
 :٣٨/١٩٩٩  العملية-خامسا
 . من الالئحة٢٩الطرح بين ثالث شركات طبقا للمادة * 
أوصت اللجنة الفنية بالترسية على أفضل العروض مع األخذ فى االعتبار شـروط الـدفع والتكلفـة التمويليـة * 

 .للدفع مقدما وكان أفضل العروض شركة سيل انفست
 .وافقت لجنة البت على توصية اللجنة الفنية* 
ات مــن رئــيس اللجنــة الفنيــة للحصــول علــى أفضــل األســعار بعــد فــتح المظــاريف ولــم يخــف تمــت مفاوضــ* 

 .اتصاالته على اللجنة حيث ال توجد أسرار بعد فتح المظاريف
 .تمت الترسية على أرخص العروض المطابقة للمواصفات وبأفضل شروط الدفع* 

 :٨/٢٠٠٠ العملية -سادسا

اء من خ?ل مناقصة محدودة من بين موردين مقي�دين موافقة رئيس قطاع المصانع على الشر* 

 . من ال?ئحة٤٤بالسجل طبقا للمادة 



 ٣٨

أعمال اللجنتين الفنية والبت صحيحة وفقا ل?ئح�ة وتم�ت الترس�ية عل�ى أرخ�ص ا>س�عار طبق�ا * 

 . من ال?ئحة٢١للمادة 

 :٥٠/٢٠٠٠ مناقصة -سابعا

 .قطاعات المصانع ) قسم التشطيب(طلب الشراء من  -
 .دودةمحطبة رئيس قطاعات المصانع للعضو المنتدب للشراء عن طريق مناقصة مخا -

 . بعد تعديلها ٤٥ًموافقة عضو مجلس اإلدارة المنتدب صحيح وفقا للمادة  -

 .قرار لجنة فنية ولجنة بت صحيح وفقا لالئحة  -

 .لم يذكر فى تقرير لجنة الخبراء اعتذار شركة تيسن  -
 :٦٨/٢٠٠٠ العملية -ثامنا

 ) .قطاعات المصانع(لشراء من األفران طلب ا -
 .وافق عضو مجلس اإلدارة المنتدب على الشراء من خالل مناقصة محدودة  -

 . من الالئحة ٢٩تمت مخاطبة ثالث شركات وفقا للمادة  -

 الفة ذلك لمختمت الترسية على شركة كاسيكو ورفضت الترسية على شركة الفارج لتخفيضها األسعار  -

 .ن الئحة المشتريات م٧ بند ١١مادة لل
 :٢٢/٢٠٠٠ العملية -تاسعا

 .قطاعات المصانع ) صيانة ماكينات المواسير(طلب الشراء من قسم  -
 . من ال?ئحة ٢٩تمت مكاتبة ث?ث شركات وفقا للمادة   -
 .عرض وحيد من شركة سيل انفست  -
ي��د أوص��ت اللجن��ة الفني��ة بالترس��ية عل��ى الع��رض الوحي��د بع��د المقارن��ة ب��ين أس��عار التور -

الحالية وا>سعار السابق التوري�د بھ�ا والت�ى أك�دت أن ا>س�عار الحالي�ة أق�ل وع�دم وج�ود 
 ) . أ ٢٥م . (فائدة من إعادة الطرح 

 . من ال?ئحة ٢٥ًوافقت لجنة البت على توصية اللجنة الفنية وفقا للمادة  -
  مسئوليته  اللجنة الفنية لتقريرتم اختيار مجدى لطفى فقط من بين الموقعين على محضر -
 :  اتھمت النيابة العامة  ا>ول والثاني والثالث والسادسة والسابع بأنھم -١١

بصفتهم آنفة البيان حصلوا للمتهم السادس عشر على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهم  «-أ
عضـاء اللجنـة  والخاصـة باسـتيراد مـواد الكربنـة بـأن اسـتغلوا سـلطات وظيفـتهم كأ٩٤-١٤١/٩٣رقم في المناقصة 

توريـد الكميـات الـواردة بالمناقصـة وأصـدروا إليهـا أمـر التوريـد وعـدلوا ... الفنية ولجنة البت بأن أسندوا إلـى شـركة 
متعمدين عن ذلـك بـان ألغـوا أمـر التوريـد الصـادر لهـا وأسـندوه إلـى شـركة المـتهم المـذكور دون أن يكـون صـاحب 

ًالعرض األفضل فنيا واألقل سعرا فظفروه ب  .» ربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقاتً



 ٣٩

 بأن ارتكبوا المخالفات محـل ًأضروا عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهمبصفتهم آنفة البيان  «-ب   
ًالتهمة السابقة مما ألحق ضـررا بـأموال الشـركة والـذي يمثـل قيمـة فـارق سـعر عـرض شـركة المـتهم السـادس عشـر 

 . » ناقصة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقاتفي الم... وعرض شركة 
 :  المتهمون األول والثالث والرابع والسادسة والثامن -١٣
 حصـلوا للمـتهم السـادس عشـر علـى ربـح بـدون حـق مـن عمـل مـن أعمـال وظيفـتهمبصفتهم آنفـة البيـان «   

طات وظيفـتهم كأعضـاء لجنـة البـت  الخاصـة باسـتيراد مـواد الكربنـة بـأن اسـتغلوا سـل٥٣/٢٠٠٠المناقصة رقم في 
واتخــذوا إجــراءات مــن شــأنها تعمــد الترســية عليــه بــأن قــاموا بإلغــاء أمــر التوريــد الصــادر ـلـه عقــب تنفيــذ جــزء منــه 
وعاودوا تنفيذ المناقصة رغم مضي ثمانية أشهر علـى إلغائهـا دون العـرض علـى اللجنـة الفنيـة وبالمخالفـة لالئحـة 

 . » مخزون كاف فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقاتالمشتريات وبالرغم من وجود 
 :  اتهمت النيابة العامة األول والثاني والثالث والسادسة والسابع -١٤
 حصلوا للمتهم السادس عشر على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حقبصفتهم آنفة البيان  «-أ   

)  مـلـيم٢/١٠٠وثمانـيـة وعشــرون أـلـف ومائـتـان وســتة وثالـثـون جنـيـه ، أربعماـئـة ( جنـيـه ٤٢٨٢٣٦,٢بلـغـت قيمـتـه 
والخاصــة باســـتيراد مــادة الفيروســليكون ماغنســـيوم بــأن اســتغلوا ســـلطات  ٩٨-٩٧ لســنة ١٢٨رـقــم فــي المناقصــة 

شـركة غيـر  كونـه تعمد الترسية عليه حالوظيفتهم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا إجراءات من شأنها 
شــركات غـيـر منتجــة وأخــرى غـيـر مقيــدة بســجل المــوردين مــدعين  وذـلـك ـبـالطرح فــي مناقصــة محــدودة مــع جــةمنت

 وـقـاموا بإسـناد المناقصـة إلـى شــركته حاجـة الشـركة العاجلـة للشــراء رغـم وجـود مخـزون ـكـاف علـى خـالف الحقيقـة
 .»  فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات

بـأن ارتكبـوا الجنايـة موضـوع ًأضروا عمدا بأموال ومصـالح الشـركة جهـة عملهـم لبيان  بصفتهم آنفة ا-ب   
مائتــان وثالثــة ألــف وتســعمائة واثنــان وعشــرون ( جنيــه ٢٠٣٩٢٢ًاالتهــام الســابق ممــا رتــب ضــررا بلغــت قيمتــه 

رض  وعــ٥/٩/١٩٩٨والــذي يمثــل فــارق ســعر التوريــد الــوارد بعــرض شــركة المــتهم الســادس عشــر المــؤرخ ) جنيــه
 .»  على النحو المبين بالتحقيقات٩/١/١٩٩٩شركة ألكم النرويجية الساري المفعول حتى شطبها في 

 :  اتهمت النيابة العامة  األول والثاني والثالث والرابع والسادسة والثامن بأنهم -١٥
 حـق بصفتهم آنفـة البيـان حصـلوا للمـتهم السـادس عشـر علـى ربـح مـن عمـل مـن أعمـال وظيفـتهم بـدون«   

بــأن اســتغلوا ســلطات وظيفــتهم كأعضــاء اللجنــة الفنيــة ولجنــة البــت وتعمــدوا عــدم الترســية علــى شــركة فيــرو تريــد 
ًصاحبة العرض األقل سعرا والمناسـب فنيـا فـي المناقصـة   والخاصـة باسـتيراد مـادة الفيروسـيليكون ٢٦/١٩٩٩رقـم ً

ًيمـة العـرض المقـدم منـه ليصـبح مسـاويا للسـعر ًماغنسيوم بأن فاوضوا المتهم السادس عشر منفردا فـي تخفـيض ق
المنافس بالمخالفة لالئحة المشتريات مما ظفره بقيمة ما تربح به من وراء إسناد المناقصة إليه على النحو المبـين 

 .»بالتحقيقات
 :  وجهت النيابة العامة للمتهمين األول والثالث والرابع والسادسة والثامن وآخر متوفى أنهم– ١٦
ًصــفتهم آنفــة البيــان أضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــم بــأن أخلــوا بواجبــات وظيفــتهم ب«   

) ألكـم(  بتعمـدهم شـطب شـركة ٩٧-١١٥/٩٦المناقصـة رقـم وأساءوا اسـتخدام سـلطاتها كأعضـاء لجنـة البـت فـي 



 ٤٠

ا معهـــا دون اتخـــاذ مـــورد مـــادة الفـيــرو ســـيلكون ماغنســـيوم مـــن ســـجل المـــوردين دون مـبــرر مقـبــول وبافتعـــال خالـفــ
اإلجــراءات والقواعــد العلميــة الالزمــة فــي اخــذ أصــول العينــات قاصــدين مــن ذلــك إفســاح المجــال لشــركات المــتهم 
ًالسادس عشر لتوريـد هـذه المـادة حـال كونهـا ليسـت شـركات منتجـة لتلـك المـادة ممـا رتـب ضـررا بمصـالح الشـركة 

مائـة واثنـين ( جنيـه ١٠٢٠٠٠الميـة وضـياع مبلـغ جهة عملهـم تمثـل فـي شـطب مـورد منـتج وكـفء وذو سـمعة ع
 » قيمة ثالثون طن من المادة المذكورة عرض توريدها على النحو المبين بالتحقيقات ) ألف جنيه

 : اتهمت النيابة العامة المتهمين األول والثاني والثالث والخامس والسادسة والسابع أنه-١٧
 فـي ر على ربح من عمل من أعمـال وظيفـتهم بـدون حـقحصلوا للمتهم السادس عشبصفتهم آنفة البيان 

 الخاصة باستيراد مادة الفيروسليكون ماغنسيوم بأن استغلوا سلطات وظيفـتهم كأعضـاء ٩٦-٢/٩٥رقم المناقصة 
اللجنة الفنية ولجنة البت وتعمدوا الترسية على شركته حال كونها ليست شـركة منتجـة وباتخـاذهم إجـراءات الطـرح 

ودة دون حاجة عاجلة وحقيقية وتعمدوا إغفال الشركات المقيدة بسـجل المـوردين لقصـر المنافسـة في مناقصة محد
على شركته وشركة ألكم رغم كبر حجـم الكميـات المطلوبـة فـي المناقصـة فظفـروه بـربح غيـر مسـتحق علـى النحـو 

 .»  المبين بالتحقيقات
 :همة  وجهت النيابة العامة للمهندس محمد مجدى لطفى وآخرين ت-٢١

 بـأن أخلـوا بواجبـات وظـائفهم ًأضروا عمدا بـأموال ومصـالح الشـركة جهـة عملهـمأنهم بصفتهم آنفة البيان 
 ـبــإجراء I ،IIوأســـاءوا اســـتعمالها ـبــأن غـــالوا ـفــي تـقــدير االحتياجـــات ـمــن الزهـــر بأنواعـــه المخصـــوص والمســـابك  

 دون حاجـة فعليـة ٩٦-٣/٩٥ ، ٩٦-٢/٩٥ ، ٩٤-٢٧/٩٣المناقصات العامـة أرقـام الطرح واإلسناد والتنفيذ في 
للكمـيـات المشــتراة وبالمخالـفـة لالئحــة المشــتريات وقواعــد حــق المعرـفـة الفنـيـة وبغــرض تعظــيم اســتيراد الزهــر الخــام 
ًواالعتمــاد عليــه ـبــدال مــن الخــردة الصـــلب ممــا ألحــق بالشـــركة ضــررا تمثــل ـفــي قيمــة تكلفــة المخـــزون الزائــد عـــن  ً

 . لنحو المبين بالتحقيقاتاالحتياجات الفعلية على ا

 القسم الثاني 

 :ماتهمت النيابة العامة  المتهمين األول والثاني والثالث بأنه
إحــدى الشــركات التــى ( ..... رئــيس مجـلـس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة «  بصــفتهم مــوظفين عــامين األول 

ًأضروا عمـدا بـأموال ومصـالح الشـركة جهـة  بهاوالثالث رئيسا قطاع المصانع والثاني ) تسهم الدولة فيها بنصيب 
 ـبــأن أخـلــوا بواجـبــات وظيـفــتهم وأســـاءوا اســـتعمالها ـفــي تنفـيــذ تكنولوجـيــا تصـــنيع مواســـير الزهـــر المـــرن ـبــأن عملـهــم

اسـتخدموا خامـات غيـر مطابقـة للمواصـفات وأخـرى غيـر منصـوص عليهـا فـي وثـائق حـق المعرفـة الفنيـة وتعـمـدوا 
ًنســب فنـيـا واألرخــص ســعرا بغـيـة تعظــيم اســتيراد الزهــر الخــام ممــا جعــل مكوـنـات عــدم اســتخدام الخــردة الصــلب األ ً

شـحنة األـفـران غيـر صــالحة لمنـتج ســليم مـن المواســير بالمخالـفـة لقواعـد حــق المعرفـة الفنـيـة المعمـول بـهـا بمصــنع 
ـعــون خمســمائة وســتة وأرب( جنيــه ٥٤٦٧٣٧٢٢٠مواســير الزهــر المــرن ممــا ألحــق أضــرار بــأموال الشــركة بلغــت 
تمثـلـت ـفـي فاـقـد ـفـي الخاـمـات وزـيـادة ـفـي تكلفتهــا ) ًمليوـنـا وســبعمائة وســبعة وثالـثـون أـلـف ومائـتـان وعشــرون جنـيـه

وارتـفــاع تكلـفــة صـــيانة المـعــدات واألـفــران وزـيــادة اســـتهالك التـيــار ) الشـــرك (وارتـفــاع نســـبة المعـيــب ـمــن المواســـير 
 عن المنصوص عليه بقواعد حق المعرفة الفنية  ) الكواكيل( الكهربائي وزيادة استهالك قوالب صب المواسير 



 ٤١

 . » على النحو المبين بالتحقيقات

 القسم الرابع 

 :نسبت النيابة العامة للمتهمين من الثاني حتى الرابع ومن السادسة حتى الثالث عشر 
ة المبينــة أنهــم اشــتركوا بطريقــي االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم األول فــي ارتكــاب الجنايــة موضــوع التهمــ   

بأن اتفقوا معه على ارتكابها وسـاعدوه بـأن قـدموا إليـه مـذكرات صـرف ) التربح واإلضرار العمدى( أ، ب /١بالبند 
المكافآت والجهود غير العادية العتمادهـا وقـاموا بالحصـول علـى قيمتهـا رغـم علمهـم بعـدم اسـتحقاقهم لهـا فوقعـت 

 .»  لى النحو المبين بالتحقيقاتالجريمة بناء على هذا االتفاق وتلك المساعدة ع
 وجهت النيابة العامة لألول والثالث تهمة أنهما بصفتهما آنفة البيان سهال للمـتهم العشـرون االسـتيالء بغيـر -١٠

 وكـان ذلـك حيلـة والمملوكـة للشـركة جهـة عملهـا)  ثالثـون ألـف جنيـه( ألف جنيه ٣٠حق وبنية التملك على مبلغ 
كرات صــرف أتعــاب استشــارات فنيــة اثبــت بهــا علــى خــالف الحقيقــة حضــور المــتهم بــأن حــرر المــتهم الثالــث مــذ

العشرون إلى الشركة إلبداء استشارات فنية بالزيـادة عـن عـدد الزيـارات الحقيقيـة فاعتمـد المـتهم األول صـرفها وقـد 
صــــيب ارتبطــــت هــــذه الجناـيـــة بجـنـــايتي تزوـيـــر ـفـــي محــــررات إلحــــدى الشــــركات الـتـــي تســــهم الدوـلـــة ـفـــي مالهــــا بن

ًواستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا ال يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصـفتهما آنفـة 
مــذكرات اعتمــاد صــرف قيمــة االستشــارات الفنيــة الخاصــة بــالمتهم (البيــان زوروا فــي محــررات لجهــة عملهــا هــى  

 بطريـق االصــطناع وبجعلهمـا واقعـة مـزورة ـفـي وكـان ذلـك) ٢٠٠١ وحتـى ١٩٩٨العشـرون خـالل الفتـرة مـن عــام 
صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعها المتهم الثالث واثبت بها على خالف الحقيقة قيام المتهم العشرون بالحضور 

واسـتعمال هـذه المحـررات المـزورة فيمـا زورت . للشركة إلبداء استشـارات فنيـة بالزيـادة عـن عـدد الزيـارات الحقيقيـة 
هـا بتزويرهـا بـان قـدماها إلـى مسـئولي المراجعـة بالشـركة السـتخراج شـيكات بقيمتهـا قـام بصـرفها من أجلـه مـع علم

 . » ًالمتهم العشرون مستوليا على قيمتها بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات

أـمـن دوـلـه علـيـا جـنـوب  ) ١٤(  اـمـام اـلـدائرة ١٧/٧/٢٠٠٢وتـحـدد لنـظـر القضــية جلســة 

لجلســات وـتـم خاللـهـا مناقشــة شــهود اإلثـبـات وشــهود النـفـي ـمـن قـبـل الجـيـزة وـتـداولت القضــية با

عدالة المحكمة والنيابة العامة والدفاع وقدم الحاضر مع الطاعن مذكرة بدفاعه على االعتراضات 

قبـل مناقشـة الـشـهود ) لجنـة الخبـراء ( الخاصـة باللجنـة الفنيـة المشـكلة مـن قبـل النياـبـة العامـة 

نية استشـارية لفحـص أوراق الـدعوى ،إال أن المحكمـة التفتـت عـن هـذا ًطالبا فيها تشكيل لجنة ف

 .الطلب ولم تشر إليه وقررت عدالة المحكمة حجز القضية لمرافعة النيابة العامة والدفاع
وقدم الحاضر مع الطاعن بعد المرافعة الشـفوية مـذكرة بدفاعـه ألمـت بكافـة نقـاط الـدعوى، وخـالل مرافعـة 

محكمة تغيير الوصـف و القيـد لالتهـام الـوارد بالقسـم الثـاني البنـد األول لجعـل التهمـة مؤثمـة الدفاع قررت عدالة ال
 مكرر من قانون العقوبات ونبهت علي دفاع المتهم األول و الثاني والثالـث للمرافعـة بعـد التعـديل  ١١٦/١بالمادة 

همــة المعدـلـة وـقـدم مــذكرة ثالـثـة للوصــف والقـيـد الجديــدين للتهمــة حـيـث حضــر دـفـاع الطــاعن وأـبـدى دفاعــه عــن الت
 .بدفاعة



 ٤٢

 حيث صدر الحكم على المتهم الثالـث ـ ١٩/٦/٢٠٠٣قررت عدالة المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 
 الطاعن ـ باألتي

 بمعاقبته باألشغال الشاقة لمدة عشر "  ــ المتهم الثالث.... / حكمت المحكمة على السيد 

 مــن القســم األول مــن أمــر اإلحالــة ـ ٢١ ، ١١ ، ٢  ،١ســنوات عمــا أســند إليــه فــي البنــود 

ًوبالحبس مع الشغل لمدة ثالث سنوات عمـا أسـند إليـه فـي البنـد أوال مـن القسـم الثـاني مـن أمـر 

 ."وببراءته فيما عدا ذلكاإلحالة وبعزله من وظيفته و إلزامه بالمصاريف الجنائية 

 وكذلك

....... و ..... و .......  ومـع ـكـل ـمـن وبـإلزام المحـكـوم عـلـيهم متضـامنين فيـمـا بـيـنهم "

 ٦٦٠٠١,٠٥٩بصفتهما ورثة أحمد علي فـي حـدود مـا آل إلـي كـل منهمـا مـن تركتـه بـرد مبلـغ 

 .وبغرامة مساويه لهذا المبلغ)ًستة وستون مليون وألف وتسعة وخمسون جنيها ( مليون جنيه 

أحـد ( نيـه جمليـون ١١,٥٤٢,٦١٢بالزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بيـنهم بـرد مبلـغ  �

وبغرامة مسـاوية ) ًعشر مليون وخمسمائة وأثنين وأربعون وألف وستمائة وأثنى عشر جنيها 

 .لهذا المبلغ 

أربعـة وعشـرون (  جنيـه ٢٤,٨٦٠تضـامن فيمـا بيـنهم بـرد مبلـغ بالبإلزام المحكوم عليهم  �

 ."وبغرامة مساوية لهذا المبلغ) ًألف وثمانمائة وستون جنيها 
 الطاعن لم يرتض لنفسه هذا الحكم فانه يطعن علي هذا الحكم بالنقض لالسباب االتية وحيث ان 

 

 

 

 



 ٤٣

 أسباب الطعن

 : الخطأ فى تطبيق القانون–أوال 

الخطــأ فــى تطبيــق القــانون لتطبيــق عقــوبتين لمجموعــة مــن الجــرائم يجمــع بينهــا االرتبــاط الــذى ال يقبــل  -١
  :التجزئة

إذا وقـعــت عـــدة جـــرائم لـغــرض واحـــد وكاـنــت مرتبطـــة " ـبــات عـلــى أـنــه  مـــن ـقــانون العقو٢ /٣٢نصـــت الـمــادة 
 ".ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم

 :وقد قضت محكمة النقض بأنه
ن الجــرائم المســندة إـلـى  مــن ـقـانون العقوـبـات أن تكــو٣٢لمــا كــان مـنـاط تطبـيـق الفـقـرة الثانـيـة مــن المــادة  "

و كـان قضـاء محكمـة الـنقض قـد . المتهم قد وقعت لغرض واحد و ارتبطت ببعضها ارتباطا ال يقبل التجزئة 
جـــرى عـلــى أـنــه و إن كـــان األصـــل أن تـقــدير قيـــام االرتبـــاط ـفــى الجـــرائم هـــو ممـــا يـــدخل ـفــى حـــدود الســـلطة 

ًى كمـا أوردهـا الحكـم ال تتفـق قانونـا مـع مـا انتهـى التقديرية لمحكمة الموضوع إال أنه متـى كانـت وقـائع الـدعو
إلـيـه ـمـن عــدم االرتـبـاط ـبـين الجــرائم وتوقيـعـه عقوـبـة مســتقلة عــن كــل منـهـا ـفـإن ذـلـك يـكـون مــن قبـيـل األخطــاء 

الطعـــن رقـــم "   (القانونيـــة التـــى تســـتوجب تـــدخل محكمـــة اـلــنقض إلنـــزال حكـــم القـــانون علـــى وجهـــه الصـــحيح
  ).٢٧/١٠/١٩٨١ ق ، جلسة ٥١ لسنة ١٤٢٠

على  الرغم مما أورده الحكم من أسباب ربطت بين الجرائم الواردة بالقسم األول من قرار اإلحالـة وهـى جـرائم 
اإلضرار العمدى والتربح وجريمة اإلضرار العمدى الـواردة بالقسـم الثـانى والتـى غيـرت المحكمـة الوصـف القـانونى 

م تتبع منهجا واحدا فنجد أنها قد قررت فى مواضع أخرى مـن لها فجعلته اإلضرار غير العمدى إال أن المحكمة ل
األسـباب اسـتقالل هـذه الجـرائم ، وانتـهـت المحكمـة علـى الـرغم مـن ارتـبـاط جميـع الوقـائع ببعضـها الـبعض ارتباطــا  

د ال يقبل التجزئة إلى الحكم على المتهم الثالث بعقوبتين مستقلتين بما يصم الحكـم بالتنـاقض فـى األسـباب والفسـا
 .فى االستدالل

ونستشهد بما ورد بجانب من أسباب الحكم يفيد توافر رابطة بين جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين ومـن بيـنهم 
المتهم الثالث حيث ورد بـالحكم فـى بعـض األسـباب وانتهـت إلـى عـدم تـوافر هـذه الرابطـة فـى مواضـع أخـرى منهـا 

رئاسـة مجلـس إدارة الشـركة والعضـو المنتـدب لهـا الـذى رعتـه .. .إلـى أن تـولى المـتهم ..." فورد بجانـب منهـا أنـه 
الدولــة منــذ نشــأته وأغــدقت عليــه الكثيــر حتــى حصــل علــى رســالة الــدكتوراه فــى الفلــزات مــن جامعــات المانيــا بــل 
ومنحته وسام االستحقاق من الدرجة األولى وبدال من أن يرد المتهم الجميل ويحقق للدولة آمالهـا وطموحاتهـا فـى 

 احتياجاتها من إنتاج المصنع فى مرفقـى الميـاه والصـرف الصـحى وتصـدير الفـائض إلـى الخـارج إذ بـه يتنكـر سد
لذلك مبيتا النية على تربيح غيره دون وجـه حـق مـن أمـوال الشـركة واإلضـرار بهـا بمعاونـة بـاقى المتهمـين رؤسـاء 

الهاوية  والدرك السحيق فراح بعضهم يشاركه القطاعات بالشركة الذين تعاونوا معه فى ارتكاب اإلثم فسقطوا إلى 
ويعاوـنــه ـفــى إهـــدار المـــال العـــام واإلضـــرار ـبــه متمـــثال ـفــى الحـيــود عـــن حـــق المعرـفــة الفنـيــة ومخالـفــة اإلجـــراءات 
الصحيحة فى طرح وترسية مناقصات شراء المواد الخـام وتعظـيم المخـزون منهـا تحقيقـا ألغراضـه وأهدافـه الدنيئـة 

رتيــاد طــرق اإلضــرار العمــدى وغيــر العمــدى بــأموال ومصــالح تـلـك الشــركة ضــاربين بــأعراف واســتباحوا ألنفســهم ا



 ٤٤

المجتمــع وقيمــه عــرض الحــائط وكاـنـت الحـيـل الـتـى تفـتـق عنهــا ذهـنـه والخـيـوط الـتـى تشــابكت لدـيـه مــن أجــل تنفـيـذ 
ا متعمـدا مخططه هى ترسية الناقصات على بعض الموردين رغم  أن عروضهم لم تكن األفضل فنيا واألقـل سـعر

هو ومن شاركه من المتهمين القائمين على إجراءات تلك المناقصات وضع شروط قاصـدين منهـا اسـتبعاد بعـض 
الشركات والوكالء المتخصصين فى توريد أفضل المواد الخام المطلوبة وكان ذلك بغرض تفضيل مصلحة هـؤالء 

 -ن عملهم الوظيفى بها بحيدة ونزاهة وتجـردالموردين على مصلحة الشركة التى يعملون بها والتى يجب أن يؤدو
ٕإال أنهم قد أدوا عملهم مجردين من هذه الحيـدة مشـوبا بعيـب االنحـراف واسـاءة اسـتعمال سـلطة وظيفـتهم مفـرطين 
فى مقتضيات الحرص على أموال على أموال الشركة جهة عملهم كما أنهم أضروا بأموال تلك الشركة بـأن غـالوا 

من الزهر المخصوص وزهر المسابك بنوعيه دون حاجـة فعليـة لتلـك الكميـات التـى شـراؤها فى تقدير االحتياجات 
بالمخالفة لالئحة المشتريات وقواعد حق المعرفة الفنية مما زاد فى تكلفـة المخـزون الزائـد عـن االحتياجـات الفعليـة 

وـفـى مكشــوف ـمـن البـنـوك رغـم علمـهـم ـبـأن تموـيـل شـراء هــذه الخاـمـات الزاـئـدة ـكـان يـتم عــن طرـيـق الســحب علـى ال
سبيل ذلك استغل المتهم األول سلطات وظيفته بصفته رئيسا لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأخـل بهـا بإصـداره 

 مـن ١٩، ١٨قرارات بإعـادة تشـكيل اللجنـة الفنيـة للمشـتريات الخارجيـة واللجنـة الفنيـة مسـتندا إلـى أحكـام المـادتين 
ولى المــــتهم الـثـــانى رـئـــيس قطاعــــات المصــــانع رئاســــة اللجـنـــة الفنـيـــة الئحــــة المشــــتريات ـبـــأن حــــرص عـلـــى أن يـتـــ

للمشتريات الخارجية بعضوية المتهم الثالـث مـدير عـام الصـيانة وآخـرين، ويتـرأس هـو لجنـة البـت فـى المناقصـات 
.... ع والمتهم السـاب.... والمتهمة السادسة ... بعضوية المتهم الثانى بصفته رئيسا للجنة الفنية والمتهم الخامس 

وآخــرين لكــى يتســنى ـلـه تنفـيـذ مخططــه ـفـى ـتـربيح المــوردين ـبـدون حــق مــن أمــوال الشــركة جهــة عملهــم واإلضــرار 
 لســنة ٢٧العـمـدى بهــا بمســاهمة كــل مــنهم وـفـق تخصصــه داخــل اللجـنـة الفنـيـة ولجـنـة الـبـت ـفـى المناقصــات أرـقـام 

 مــــــن الزهــــــر بأنواعــــــه  وـفـــــى تعظــــــيم المخــــــزون١٩٩٤-١٩٩٣ لســــــنة ١٤١ ن ٩٦ – ٩٥  لســــــنة ٢ ، ٩٤-٩٣
 مـــن ٢٧ – ٢٥ص  (واإلضـــرار غـيــر العـمــدى ـبــأموال ومصـــالح الشـــركة ـبــالحيود عـــن قواعـــد حـــق المعرـفــة الفنـيــة

 ).الحكم 
كمـا أضـر المتهمـين األول والثـانى والخـامس والسادسـة بصـفته الوظيفيـة سـالفة "...وورد بأسباب الحكم كـذلك 

غوا فــى تقــدير احتياجــات الشــركة مــن الزهــر المخصــوص وزهــر البيــان عمــدا بــأموال الشــركة جهــة عملهــم بــأن بــال
 ٩٥ لســــنة ٣ ،٥٩/١٩٩٦ لســــنة ٢ ، ٩٣/١٩٩٤ لســــنة ٢٧المســــابك بنوعـيـــه عـنـــدما طرحــــوا المناقصــــات أرـقـــام 

وكان غرضهم من ذك هو تعظـيم اسـتيراد الزهـر الخـام إهـدارا للمـال العـام وتربيحـا لـبعض المـوردين  .... ١٩٩٦/
مصــلحة الشــركة ممــا زاد مــن تكلفــة المخــزون الزائــد رغــم أن الشــركة تمــول شــراؤه عــن وتفضــال لمصــالحهم علــى 

ملحوظــة قــررت المحكمــة أنــه نتيجــة زيــادة المخــزون بمعنــى أن .( ...طريــق الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك
 ) .الفعل الواحد ترتب عليه نتيجتين واحدة تعمدها المتهمون واألخرى أثر للثانية

ـبــاط ـكــذلك عـنــدما ـقــررت أن الزـيــادة فــى الكمـيــة الـمــوردة ـيــؤدى إـلــى ارتـفــاع ـفــى تكلـفــة وأكــدت وجـــود االرت
وبالنســــبة لمــــا ارتكبــــه المتهمــــون ســــالفى اـلـــذكر مــــن مخالـفـــات شــــابت هــــذه المناقصــــة بشــــأن الزهــــر "...التشــــغيل 

المـوردة ٕوانـه وان كـان للجنـة البـت زيـادة الكميـة .... بـح غيـر مسـتحقعلـي ر.... المخصوص فقد حصلوا للمـتهم 
 كما نصت على ذلك الئحة المشتريات إال أن ذلك يؤدى إلى زيادة المخزون وبالتالى زيادة نسبة % ٢٥بنسبة 
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 ) من الحكم ٤٣ص .... "(تكلفة التشغيل باعتبارها كمية غير مبررة
ت وأكــدت المحكمــة وجــود االرتبــاط حــين ذكــرت أن المــتهم الثــانى تــرأس قطــاع المصــانع خــالل فتــرة المخالفــا

تقصد هنا جريمة اإلضرار غير العمدى وان كان ما ورد بهذا الشأن فى األسباب يؤكد أن المحكمـة خلطـت بـين (
ويعلـم عـلـم اليقـين بـمـا تحتاجـه المصــانع مـن الـمـواد الخـام المناســبة لإلنتـاج وفـقـا ) اإلضـرار العـمـدى وغيـر العـمـدى

ق على شراء الزهر وتكديسه بالمخازن بما يقطع باتجاه لحق المعرفة الفنية وأنه كان يتولى طلب المواد الخام وواف
وبما يكشف عـن وجـود ارتبـاط بـين تعظـيم االسـتيراد )  من الحكم١٣٤ - ١٣٣ص (إرادته إلى اإلضرار بالشركة 

وهو مسألة تتعلق بالمناقصات ومخالفة حق المعرفة وهى مسألة تتعلق بالمخالفات الواردة بالقسم الثـانى مـن قـرار 
 .اإلحالة

واستندت كذلك إلى أقوال الشهود التى تؤكد وجود هذا االرتبـاط حيـث ورد بشـهادة األسـتاذ الـدكتور سـمير 
 فقـد بـدأت ٩٣/١٩٩٤ لسـنة ٢٧ففـى المناقصـة رقـم "عالم التى استندت إليها المحكمة فى أسـباب الحكـم مـا يلـى 

فقــــة علــــى طرحهــــا فــــى مناقصــــة بطلــــب مــــن المتهمــــة رئــــيس قطاعــــات االحتياجــــات اعتمــــده المــــتهم األول بالموا
وكان قصد المتهمين من طرح هذه المناقصـة هـو تعظـيم اسـتيراد الزهـر المخصـوص وزهـر المسـابك ....... عامة

وتحقيقـا لقصـدهم فقـد تعمـدوا تضـمين . ...بنوعيه السـتخدامها بـديال عـن الخـردة الصـلب بغـرض تـربيح المتهمـين 
 رغـم عـدم تطبيـق هـذا ٩٠٠٠المتقدمـة علـى  عالمـة األيـزو كراسة الشروط والمواصـفات شـرط حصـول الشـركات 

 ).  من الحكم٤٠ص ..." (الشرط فى الدول األوربية وشركاتها وال فى شركة النصر ذاتها 
 حيــث قــررت أنــه وأضــافت المحكمــة فــى مواضــع أخــرى مــن أســباب حكمهــا مــا يفيــد عــدم تــوافر هــذه الرابطــة

مــين األول والثــانى والثالــث بصــفاتهم ســالفة البيــان قــد الحقــوا بــأموال كمــا ثبــت فــى يقــين المحكمــة أن المته"..... 
ٕالشـــركة ومصـــالحها ضـــررا جســـيما وكـــان الضـــرر ناشـــئا عـــن إهمـــالهم فـــى أداء وظـــائفهم واخـــالل بواجباتهـــا بـــأن 
استخدموا خامات غير مطابقة للمواصفات وأخرى غير منصوص عليها  فـى قواعـد حـق المعرفـة الفنيـة فـى تنفيـذ 

وجـيـا تصــنيع الزهــر المــرن دون مراعــاة الحيطــة الالزمــة ـفـى وضــع نســب المــواد الخــام ودون التأكــد مــن تـلـك تكنول
النسب عن طريق التحليل الكيميائى للمصهور مما جعل مكونات شحنة األفران غير صالحة لمنـتج سـليم فـالحقوا 

لفتهــا وارتفــاع نســب المعيــب مــن تمثــل فــى فاقــد الخامــات وزيــادة تك.... ضــررا جســيما بــأموال ومصــالح الشــركة 
وارتفاع تكلفة صيانة المعدات واألفران وزيادة استهالك التيار الكهربـائى وزيـادة اسـتهالك قوالـب " الشرك"المواسير 

 ). من الحكم٣٧-٣٦ص (المنصوص عليه فى قواعد حق المعرفة الفنية ) الكواكيل( صب المواسير 
 أـنـه عـمـا أـثـاره اـلـدفاع بـعـد تنبـيـه المحكمــة ـلـه بتغيـيـر وصــف وحـيـث"... وورد ـكـذلك بأســباب الحكــم ـكـذلك 

التهمــة عـلـى النحــو الســالف وطلـبـه امـتـداد التعــديل إـلـى ـبـاقى االتهامــات اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة ـفـان طلـبـه ـفـى غـيـر 
 محله ألن المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالمخالفات التى شابت المناقصـات وسياسـة الشـراء والتخـزين أنهـا جـرائم

عمدـيـة وترـتـب عليهــا ـتـربيح للغـيـر دون وجــه حــق ممــا ترـتـب أضــرارا عمدـيـة لحـقـت ـبـأموال الشــركة وأوردت األدـلـة 
 بذاتها ومن ثـم تلتفـت جريمة مستقلةالكافية على ذلك فى حين أن جريمة اإلضرار غير العمدى سالفة الذكر هى 

 ).١٤٢ص " (المحكمة عن هذا الدفاع
 ات من الحكم أن المحكمة ربطت بين مخالفة حق المعرفة الفنية ويتضح مما سبق عرضه من مقتطف 
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والرغـبـة ـفـى ـتـربيح بعــض المــوردين بتعظــيم االســتيراد وزـيـادة المخــزون مــن الخامــات الـتـى ال تحـتـاج إليهــا الشــركة 
واستغاللها بما أضر بأموال ومصالح الشركة بصـورة عمديـة وغيـر عمديـة، واسـتندت ألقـوال بعـض الشـهود الـذين 

دوا أن اســتغالل الخامــات غـيـر المطابقــة لمــا ورد بحــق المعرـفـة الفنـيـة ، وعــادت ـفـى مواضــع أخــرى لتنـفـى هــذه أكــ
 .الرابطة بما يصم الحكم بالعوار وفساد االستدالل

 : الخطأ فى تطبيق القانون الفتراض المسئولية الجنائية–٢

 مبـدأ شخصـية المسـئولية وخالفت المحكمة مبدأ من المبادئ الدستورية المستقر عليها ، وهـو
. العقوبـة شخصـية"  مـن الدسـتور المصـرى  التـى نصـت علـى أنـه ٦٦الجنائية والذى أكدته المـادة  

وال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى قــانون، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضــائى، وال عقــاب إال علــى 
 المسـئولية الجنائيـة للمـتهم الثالـث وقـد افترضـت المحكمـة قيـام". األفعال الالحقـة لتـاريخ نفـاذ القـانون

محمــد مجــدى لطـفـى ســليم لمجــرد عضــويته للجـنـة الفنـيـة، ودون أن توضــح مــا نســب إلـيـه مــن نشــاط 
 .مادى ساهم به فى الجرائم المنسوبة إليه

مـــن المقـــرر أن القضـــاء " وأكـــدت محكمـــة الـــنقض المصـــرية هـــذا المبـــدأ حيـــث قضـــت بأنـــه 
د عليــه اســتثناء هــو مبــدأ شخصــية العقوبــة، ومقتضــاه أال يحكــم بالعقوبــة يحكمــه مبــدأ أساســى ال يــر

 أحكـام الـنقض س ٦/١/١٩٨٠" ( بعقوبة أيا كان نوعها إال على من ارتكب الجريمة أو شارك فيهـا
مــن المـقـرر أن الشــخص ال يســأل جنائـيـا بصــفته " وقضــت ـفـى حكــم آخــر أـنـه ). ٣٩ ص ٧ ق ٣١

م دخـل فـى وقوعـه، وال مجـال للمسـئولية االفتراضـية أو فاعال أو شـريكا إال عمـا يكـون لنشـاطه المـؤث
 أحكـام ١٣/١١/١٩٧٣" (ى حـدود مـا اسـتثناهفـالتضامنية فى العقاب إال استثناء بنص فى القانون و

 ).٩٧٨ ص ٢٠٤ ق ٢٤النقض س 
ويتضـــح ممـــا ســـبق أن المحكمـــة خلطـــت عنـــد إقامـــة المســـئولية الجنائـيــة للمـــتهم الثالـــث بـــين  

 مـــن ناحيـــة والمســـئوليتين اإلداريـــة أو المدنيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإذا كـــان مـــن المســـئولية الجنائيـــة
المتصور إقامة نوع من المسئولية المفترضة فى القانون المدنى فهذا غير جائز فى المواد الجنائيـة، 
ٕواذا كـــان مـــن المتصـــور أن يقـــع خطـــأ فـــى فهـــم أو تنفيـــذ القـــوانين واللـــوائح اإلداريـــة فهـــذا ال يعنـــى 

ٕ إقامة المسئولية الجنائية العمدية، وان كان من المتصور قيام بعض الجـرائم غيـر العمديـة بالضرورة
كاإلضــرار غـيـر العمــدى ـبـاألموال والمصــالح، ولكــن ال يمكــن ـبـأى حــال مــن األحــوال افـتـراض ـتـوافر 
القصد الجنائى لدى الموظـف حتـى ولـو ترتـب علـى عملـه  ضـرر بـاألموال والمصـالح طالمـا أنـه لـم 

ويتضــح افـتـراض المحكمــة للمســئولية الجنائـيـة . النشــاط اإلجرامــى وـلـم تتجــه إرادـتـه إـلـى تحقيـقـهيعـلـم ب
 ..للمتهم الثالث مما ورد بأسباب الحكم حيث ورد بها 

 وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن مسئولية أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وقالته أن هذه المسئولية "...
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اـلـوظيفى وال تمتــد إـلـى اختصــاص غيــرهم مــن أعضــاء اللجنــة بحيــث يحمــل كــل تنحصــر فــى حــدود اختصاصــهم 
مــــنهم المســــئولية عــــن فعـلـــه الشخصــــى إذا شــــكل جريمــــة وذـلـــك ـفـــى حــــدود اختصاصــــهم اـلـــوظيفى وال تمـتـــد إـلـــى 

ـفـان الثاـبـت ـبـأوراق هــذه اـلـدعوى أن اللجـنـة الفنـيـة للمشــتريات الخارجـيـة ولجـنـة ... اختصــاص غـيـرهم ـمـن أعضــاء 
فـان .... ا تتشكالن بعدد من األعضاء من كافة التخصصـات والخبـرات بغـرض تحقيـق مصـالح الشـركةالبت كانت

مسئولية القرار الذى يصدر من هذه اللجنة يعود إلى جميع أعضائها ويتحمل كل عضو من أعضاء هـذه اللجـان 
المسـئولية عـن نفسـه أو يتنصـل المسئولية عن هذا القرار الذى تتخذه اللجنة وتنتهى إليه وال يستطيع أن يدرأ هـذه 

منـهـا إال إذا ثـبـت ـمـن محضــر اجتـمـاع اللجـنـة عــدم موافقـتـه عـلـى ذـلـك الـقـرار ورفضــه التوقـيـع علـيـه أـمـا أن يصــدر 
القرار مـن اللجنـة وباسـمها ثـم يحـاول أى عضـو فيهـا التنصـل مـن المسـئولية عنـه بقالـة إنـه لـيس مختصـا فاللجنـة 

لـعـــروض مـــن الناحـيـــة الفنـيـــة وبـيـــان المطابـقـــة منـهـــا لكراســــة الشــــروط الفنيـــة لـهـــا اختصــــاص واحــــد هــــو مراجـعـــة ا
والمواصــفات ورفــع التوصــية إلــى لجنــة البــت فــان شــاب هــذا القــرار أى مخالفــة فانــه ال يمكــن اســتبعاده مــن هــذه 

 وكذلك بالنسبة ألعضاء لجنة البت التـى لهـا أن تقـارن المخالفة والقول بعدم مسئوليته عنها بحجة عدم تخصصه
فالمحكمــة أمــام تحديــد مســئولية جنائيــة ...  أســعار العــروض المقبولــة فنيــا وتقــوم بالترســية علــى الســعر األقــلبــين

يجب لدرئها أن يثبت المتهم فيها أن القرار الخاطئ الذى صدر عن اللجنة عضويته ال يعبر عن رأيـه الشخصـى 
ء اللجنتـين الفنيـة والبـت فـى اإلسـناد ألن  وال يحاج فى ذلك أن يكون هنـاك اخـتالف بـين أعضـا–وعقيدته الذاتية 

 بإصدار قـانون المناقصـات والمزايـدات المصـرى ١٩٨٣ لسنة ٩ من القانون رقم ٣٠مفهوم المخالفة لنص المادة 
 قد جرى على أنـه إذا اختلـف -والذى يجب تطبيقه فيما لم يرد بشأنه نص فى الئحة المشتريات الخاصة بالشركة

فيجب إثبات أوجه الخالف فـى المحضـر ويكـون الفصـل فـى ذلـك للسـلطة التـى لهـا حـق أعضاء اللجنة فى الرأى 
ـقـد خـلـت مــن .... مـتـى كــان ذـلـك وكــان الثاـبـت بمحاضــر اللجـنـة الفنـيـة ولجـنـة الـبـت ... اعتمــاد نتيجــة المناقصــة 

 علـى وجود أى اختالف فى وجهات نظر أعضائها أو وجود رأى مخالف ألى من األعضـاء والـذين وافقـوا جميعـا
الـقــرارات الصـــادرة عـــن هـــذه اللجـــان وبالـتــالى فاـنــه ال يجـــوز ألى ـمــنهم أن يحـــاول درء مســـئوليته الجنائـيــة بعـــد أن 
أصـــبح ـفــاعال أصـــليا ـفــى الجريمـــة المترتـبــة عـــن تـلــك األفعـــال المخالـفــة ويضـــحى هـــذا اـلــدفاع وال محـــل ـلــه خليـقــا 

 )  ١١٧ص ... (بااللتفات عنه

اتــه حيــث افترضــت أن عــدم وجــود دليــل فــى محضــر اجتمــاع اللجنــة ، ٕوخلطــت المحكمــة بــين الواقــع واثب
وعدم وجود اعتراض مكتـوب يكفـى لقيـام المسـئولية ال فقـط بشـأن المخالفـات اإلداريـة بـل لقيـام المسـئولية الجنائيـة 
 مخاـفـة ـبـذلك المـبـادئ الدســتورية واألساســية للـقـانون الجـنـائى  فكــان حكمهــا قائمــا عـلـى أســاس مــن الخطــأ ـفـى فهــم

 .وتطبيق القانون األعلى وهو الدستور والمبادئ المستقر عليها
 أخطـأت المحكـمـة ـفـى تطبيـق الـقـانون وـكـان حكمـهـا قائمـا عـلـى أســاس ـمـن الفسـاد ـفـى االســتدالل  ومتناقضــا – ٣

 ما  ورد بدفاع المـتهم الثالـث مـن أنـه لـم يكـن العضـو الوحيـد باللجنـة الفنيـة، وبالتـالى الفى أسبابه فى ردها على 
أنـه وعمـا " يمكن أن ينسب إليه اتخاذ القرارات منفـردا أو التـأثير فـى بـاقى أعضـاء اللجنـة اكتفـت المحكمـة بقولهـا 

أـثــاره اـلــدفاع ـبــأن اللجـنــة المنتدـبــة مـــن النياـبــة العاـمــة ـقــد انتـقــت أعضـــاء مـــن اللجـنــة الفنـيــة ولجـنــة الـبــت وحمـلــتهم 
 البـيـان وغضــت الطــرف عــن آخــرين ممــن ـكـانوا أعضــاء المســئولية عــن المخالـفـات الـتـى شــابت المناقصــات ســالفة



 ٤٨

بتـلـك اللجــان ـفـإن المقصــود ـبـه هــو إـثـارة الشــبهة ـفـى دلـيـل االتهــام قـبـل المتهمــين كـمـا ال يجــديهم نفعــا اـلـنص بعــدم 
 مــادام لــم يكــن ليحــول دون – بفــرض مســاهمتهم فــى الجريمــة –إقامــة الــدعوى الجنائيــة ، علــى أشــخاص آخــرين 

 المســندة إلــيهم متــى كــان ذلــك وكانــت المحكمــة قــد انتهــت علــى نحــو مــا تقــدم إلــى ثبــوت مســاءلتهم عــن الجــرائم
الجـــرائم ـفــى حـــق المتهمـــين أخـــذا باألدـلــة الســـائغة الـتــى أوردتهـــا فاـنــه ال يـنــال مـــن عقـيــدتها أو ـيــؤثر ـفــى وجـــدانها 

أن شـمول أمـر اإلحالـة واطمئنانها لهذه األدلة أن يكون هنـاك آخـرون مـن تلـك اللجـان لـم يشـملهم أمـر اإلحالـة إذ 
لهــم ـلـن ـيـؤثر ـبـأى حــال عـلـى مســئولية هــؤالء المتهمــون ممــا يضــحى معــه هــذا اـلـدفاع فاـقـد الســند متعيـنـا االلتـفـات 

 ) . من الحكم١١٩-١١٨ص " (عنه
وكـــان الحكـــم معيبـــا ألنـــه افتـــرض مســـئولية جميـــع أعضـــاء اللجنتـــين الفنيـــة والبـــت ، ومـــع ذلـــك اعتبـــرت 

ضــوية آخــرين للجــان وســيلة إلـثـارة الشــبهة ـفـى دليــل االتهــام، وهــذا مــا ال ينكــره اـلـدفاع المحكمــة إن إـثـارة مســألة ع
حيث أن سماع اآلخرين من أعضاء اللجنتين وبصـفة خاصـة اللجنـة الفنيـة كـان مـن الممكـن أن يـؤدى إلـى تبرئـة 

 لـم يكـن ليـؤثر فـى ٕواذا كـان هـذا الـدفاع. ٕالمتهم الثالث واقامة مسـئولية الـبعض اآلخـر عـن المخالفـات إن وجـدت 
عقـيــدة المحكمـــة فقـــد كـــان ـلــه األـثــر البليـــغ عـلــى العقوـبــات وبصـــفة خاصـــة العقوبـــات التكميلـيــة التـــى قضـــت بهـــا 

فــان الثابــت بــأوراق هــذه ... المحكمــة خاصــة وأنهــا قــد انتهــت إـلـى مســئولية جميــع أعضــاء اللجنتــين حيــث قالــت 
لبــــت كانتــــا تتشــــكالن بعــــدد مــــن األعضــــاء مــــن كافــــة الــــدعوى أن اللجنــــة الفنيــــة للمشــــتريات الخارجيــــة ولجنــــة ا

فـان مسـئولية القـرار الـذى يصـدر مـن هـذه اللجنـة يعـود .... التخصصات والخبرات بغرض تحقيق مصالح الشركة
إـلـى جمـيـع أعضــائها ويتحمــل كــل عضــو مــن أعضــاء هــذه اللجــان المســئولية عــن هــذا الـقـرار اـلـذى تتخــذه اللجنــة 

درأ هذه المسئولية عن نفسه أو يتنصل منها إال إذا ثبت من محضـر اجتمـاع اللجنـة وتنتهى إليه وال يستطيع أن ي
عدم موافقته على ذلك القرار ورفضه التوقيع عليه أما أن يصدر القـرار مـن اللجنـة وباسـمها ثـم يحـاول أى عضـو 

مراجعـة العـروض فيها التنصل من المسئولية عنه بقالة إنه لـيس مختصـا فاللجنـة الفنيـة لهـا اختصـاص واحـد هـو 
من الناحية الفنية وبيان المطابقة منها لكراسة الشروط والمواصفات ورفع التوصية إلى لجنـة البـت فـان شـاب هـذا 
 القــرار أى مخالفــة فانــه ال يمكــن اســتبعاده مــن هــذه المخالفــة والقــول بعــدم مســئوليته عنهــا بحجــة عــدم تخصصــه

ـقـارن ـبـين أســعار العــروض المقبوـلـة فنـيـا وتـقـوم بالترســية عـلـى وكــذلك بالنســبة ألعضــاء لجـنـة الـبـت الـتـى لهــا أن ت
فالمحكمة أمام تحديد مسئولية جنائيـة يجـب لـدرئها أن يثبـت المـتهم فيهـا أن القـرار الخـاطئ الـذى ... السعر األقل

 وال يحــاج فــى ذلــك أن يكــون هنــاك –صــدر عــن اللجنــة عضــويته ال يعبــر عــن رأيــه الشخصــى وعقيدتــه الذاتيــة 
 ٩ مـن القـانون رقـم ٣٠بين أعضاء اللجنتـين الفنيـة والبـت فـى اإلسـناد ألن مفهـوم المخالفـة لـنص المـادة اختالف 

 بإصــدار قــانون المناقصــات والمزايــدات المصــرى والــذى يجــب تطبيقــه فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــى ١٩٨٣لســنة 
ى الـرأى فيجــب إثـبـات أوجــه  ـقـد جــرى علـى أـنـه إذا اختـلـف أعضـاء اللجـنـة ـفـ-الئحـة المشــتريات الخاصــة بالشـركة

متـى كـان ذلـك ... الخالف فى المحضـر ويكـون الفصـل فـى ذلـك للسـلطة التـى لهـا حـق اعتمـاد نتيجـة المناقصـة 
قد خلت من وجود أى اخـتالف فـى وجهـات نظـر أعضـائها .... وكان الثابت بمحاضر اللجنة الفنية ولجنة البت 

وا جميعا على القرارات الصادرة عن هذه اللجان وبالتالى فانـه أو وجود رأى مخالف ألى من األعضاء والذين وافق
 ال يجوز ألى منهم أن يحاول درء مسئوليته الجنائية بعد أن أصبح فاعال أصليا فى الجريمة المترتبة عن تلك 



 ٤٩

 )  .١١٧ص ... (األفعال المخالفة ويضحى هذا الدفاع وال محل له خليقا بااللتفات عنه

 من قـانون اإلجـراءات الجنائيـة لوجـدنا أنهـا تعطـى للمحكمـة حـق ١١ إلى أحكام المادة وبالتالى إذا رجعنا 
ٕالتصــدى إذا رأت مــن أوراق الــدعوى المرفوعــة أمامهــا أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت علــيهم الــدعوى واقامــة 

د أعضـاء المحكمـة الدعوى وفرضت عليها عندئذ إحالة األمر للنيابة العامة للتحقيق أو التصرف فيها أو ندب أح
 . ٕللقيام بإجراءات التحقيق واذا صدر األمر بإحالة الدعوى بعد التحقيق أحيلت إلى دائرة أخرى

إذا حكـم علـى جملـة "  مـن قـانون العقوبـات لوجـدنا أنهـا تـنص علـى أنـه ٤٤ٕواذا رجعنا إلـى أحكـام المـادة  
م بهـــا عـلــى ـكــل مـــنهم عـلــى انـفــراده خالـفــا متهـمــين بحـكــم واحـــد لجريمـــة واحـــدة ـفــاعلين أو شـــركاء فالغراـمــات يحـكــ

، وحيــث " للغرامــات النســبية فــإنهم يكونــون متضــامنين فــى اإللــزام بهــا مــا لــم يــنص فــى الحكــم علــى خــالف ذلــك
يعـزل ...  من قانون العقوبات على أنه فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فـى المـواد١١٨نصت المادة 

 فـقـرة أوـلـى وثانـيـة ورابعــة ، ١١٣، ١١٢يحكــم علـيـه ـفـى الجــرائم المــذكورة ـفـى المــواد كمــا ... الجــانى مــن وظيفـتـه 
، ـبـالرد وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا اختلســه أو اســتولى علـيـه أو حصــله أو طلـبـه مــن ١١٤ مـكـررا فـقـرة أوـلـى، ١١٣

 ".مال أو منفعة على أال تقل عن خمسمائة جنيه
ن المتهمـين فـى الـدعوى بـالرد والغرامـة النسـبية متضـامنين وحيث عاقبت المحكمة المـتهم الثالـث وغيـره مـ 

ـفـان تحرـيـك اـلـدعوى الجنائـيـة بشــأن ـمـن رأت المحكـمـة إداـنـتهم ، وأـكـدت علـيـه ـفـى حكمـهـا،  ـمـن أعضــاء اللجنـتـين 
 .الفنية والبت كان سيؤثر حتما فى مقدار ما يلتزم به المتهم الثالث من عقوبات مالية على سبيل التضامن

 مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة هــو رخصــة أعطاهــا ١١القــول بــأن حــق التصــدى وفقــا للمــادة وال يمكــن  
القانون لمحكمة الجنايات نظرا ألنه كان يتعين على المحكمة تحريك الـدعوى الجنائيـة بالنسـبة للمتهمـين اآلخـرين 

 المتهـمـين وطالمــا أن لـتـأثير ذـلـك ـفـى العقوـبـات الـتـى قضــت بـهـا ـفـى شــأن ـمـن حرـكـت بشــأنه اـلـدعوى الجنائـيـة ـمـن
 .المحكمة انتهت وفقا لصريح عبارات الحكم إلى إدانة كل من كان عضوا باللجنتين الفنية والبت

 مـــن قـــانون ١١٨مـــن المقـــرر أن الغرامـــة التـــى  نصـــت عليهـــا المـــادة "وقـــد قضـــت محكمـــة اـلــنقض بأنـــه  
ه إال أنهـا مـن الغرامـات النسـبية التـى العقوبات و إن كان الشارع قد ربـط لهـا حـد أدنـى ال يقـل عـن خمسـمائة جنيـ

إذا حكـم علـى جملـة متهمـين بحكـم بجريمـة واحـدة : "  من القانون سـالف الـذكر فـى قولهـا ٤٤أشارت إليها المادة 
ًفــاعلين كــانوا أو شــركاء فالغرامــات يحكــم بهــا علــى كــل مــنهم علــى انفــراد خالفــا للغرامــات النســبية فــإنهم يكونــون 

و بالتالى يكون المتهمـون أيـا كانـت صـفاتهم "  بها ما لم ينص فى الحكم على خالف ذلك متضامنين فى االلتزام
فـى االلتـزام بـهـا فـال يسـتطاع التنفـيـذ علـيهم بـأكثر ـمـن مقـدارها المحـدد ـفـى الحكـم سـواء ـفـى ذلـك أن يلـزمهم الحـكـم 

 مـن ١١٨ع فـى المـادة لمـا كـان ذلـك ، و كـان المشـر. بهذا المقـدار متضـامنين أو يخـص كـال مـنهم بنصـيب فيـه 
 مطلقـة شـاملة ٤٤ذلك القانون قد ألزم الجانى بهذه الغرامة بصـفة عامـة دون تخصـيص ، و جـاءت عبـارة المـادة 

ًللفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفا أو من فى حكمه ، و إذ كان الحكم المطعون 
ل مـن المطعـون ضـدهما األول و الثـانى اللـذين إعتبرهمـا فـاعلين دون فيه قد أنـزل عقوبـة الغرامـة النسـبية علـى كـ

ًالثالث الذى اعتبره شـريكا فـى جنايـة االخـتالس فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـى تطبيـق القـانون بمـا يسـتوجب نقضـه  ً
 ضافة ًجزئيا بالنسبة إلى المطعون ضدهم الثالثة األول و تصحيحه بتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه باإل



 ٥٠

 ).٢٧/٣/١٩٧٢ ق ، جلسة ٤٢ لسنة ١٥٣الطعن رقم " ( إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه
 من قـانون العقوبـات و إن كـان الشـارع ١١٨من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة " وقضت كذلك بأنه 

 مـن ٤٤التـى أشـارت إليهـا المـادة ًقد ربط لها حدا أدنى ال يقل عن خمسمائة جنيـه إال أنهـا مـن الغرامـات النسـبية 
إذا حكـم علـى جملـة متهمـين بحكـم واحـد بجريمـة واحـدة فـاعلين كـانوا أو شــركاء " القـانون سـالف الـذكر فـى قولهـا 

ًفالغرامات يحكم بها على كل مـنهم علـى انفـراد خالفـا للغرامـات النسـبية فـإنهم يكونـون متضـامنين فـى االلتـزام بهـا 
ًو بالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضـامنين فـى االلتـزام بهـا " خالف ذلك ما لم ينص فى الحكم على 

فــال يســتطاع التنفيــذ علــيهم بــأكثر مــن مقــدارها المحــدد فــى الحكــم ســواء فــى ذلــك أن يلــزمهم الحكــم بهــذا المقــدار 
ذلـك القـانون قـد  مـن ١١٨متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه ، لما كان ذلك ، و كان الشـارع فـى المـادة 

 مطلقـــة شـــاملة للفـــاعلين أو ٤٤أـلــزم الجـــانى بهـــذه الغرامـــة بصـــفة عامـــة دون تخصـــيص و جـــاءت عبـــارة المـــادة 
و كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أنـزل . ًالشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بهـا عليـه موظفـا أو مـن فـى حكمـه 

ًنين فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و يكون عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاع
فى هذا الخصوص صحيح فى القانون و يتعين لـذلك .......... ما تنعاه النيابة العامة و المحكوم عليه الطاعن 

 ٣٧٤٤الطعن رقـم ".(تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بإلزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها
  )٥/١٠/١٩٨٨ ق ، جلسة ٥٨ لسنة

وبناء عليه يتضح مما سبق أن المحكمة قـد أخطـأت فـى تطبيـق القـانون وكـان حكمهـا قائمـا علـى إخـالل  
 .بحقوق الدفاع وقائما على فساد فى االستدالل

 : الخطأ فى تطبيق القانون الفتراض مخالفة ال أساس لها من قانون أو الئحة– ٤
 فقـد تـم طرحهـا فـى مناقصـة ١٩٩٦-٩٥ لسـنة ٢وفـى المناقصـة رقـم "لـدعوى ورد بسرد المحكمة لوقائع ا 

وقد أخل المتهمـون األول والثـانى والثالـث % ٥ ألف طن من الزهر المخصوص باإلضافة إلى ١٠٥عامة لتوريد 
لبـت والخامس والسادسة والسابع بواجبات وظيفتهم أساءوا استعمالها بصفتهم رئيسا وأعضاء اللجنة الفنيـة ولجنـة ا

بأن تعمدوا وضع شروط فى كراسة المواصفات لتحقق غرضهم بتربيح الغير دون حق من شأنها حصر المنافسة 
 ممـا قصـر التقـدم ٩٠٠٢على شركات قطاع األعمال العام والوكالء التجاريون باإلضافة إلى وضع شرط االيـزو 

لعالمـة التجاريـة وتكنولوجيـا اإلنتـاج فيها على الشـركات التـى تنـتج هـذه الخامـة دون شـركات أخـرى هـى صـاحبة ا
 فقامت اللجنة الفنية التى ترأسها المتهم الثانى وعضوية   المتهم الثالـث بقبـول –فضال عن شرط تثبيت األسعار 

 كنــدا وريتشــارد بــاى جنــوب أفريقيــا رغــم علمهمــا األكيــد انهمــا شــركة واحــدة مــن ســابقة Qitعرضــين فقــط لشــركة 
فضال عن تطابق العرضين فى جميع النقاط سواء ) ١٥(يلها شخص واحد هو المتهم التعامل معها ومن كون وك

فى طرق التنظيم أو المواصفة الفنية وخطابى الضمان الصـادرين لهمـا بـرقم مسلسـل  متتـابع هـو بنـك سـيتى بنـك 
لعرضـين رغـم فقامت لجنة برئاسـة المـتهم األول بقبـول توصـية اللجنـة الفنيـة وحولـت المناقصـة إلـى ممارسـة بـين ا

مــن التنســيق بــين العرضــين وقــدم العــرض الــذى ) ١٥(علمهمــا بأنهمــا صــادرين عــن شــركة واحــدة ومكنــوا المــتهم 
 دوالر للطن سيف وتمت الترسية عليه رغم أن السعر العـالمى لهـذه الخامـة ٢٥٧يتناسب معه دون منافس بسعر 

  مما يؤكد اتجاه إرادة – دوالر للطن ٥٩,٥ دوالر للطن سيف أى بفارق ١٩٧,٥فى ذلك الوقت ال يزيد عن 



 ٥١

 ). من الحكم٣٣- ٣٢ص " ... ( بربح غير مستحق.... المتهمين إلى تظفير المتهم 
مـن % ٥+  ألـف طـن ١٠٥ الخاصـة باسـتيراد ٩٥/٩٦ لسـنة ٢وفـى المناقصـة رقـم "وورد بأسباب الحكم 

دون تـقـدير .. عـلـى طـلـب ـمـن المتهمــة الزهــر المخصــوص تمـثـل دور المــتهم األول ـفـى طــرح هــذه المناقصــة بـنـاء 
ســليم لالحتياجــات والمبالغــة فيــه ووافــق علــى قبــول الترســية عـلـى شــركة ريتشــارد بــاى جنــوب أفريقيــا وكــان يتعــين 

 كنـدا وريتشـارد بـاى جنـوب أفريقيـا جنـوب أفريقيـا QITعليه إعادة طرح هذه المناقصة لعلمه بأن عرض شركتى 
وتمثــل دور المتهمــين الثــانى والثالــث بصــفتهما رئــيس وعضــوا اللجنــة ... همــا عــرض لشــركة واحــدة بوكيــل واحــد

 )١٢٩-١٢٨ص ...."(الفنية بقبول العرضين سالفى البيان رغم علمهما األكيد أنهما لعرض لشركة واحدة
ـبــين عـــروض أخـــرى ـقــدمت ـفــى المناقصـــة العاـمــة الـتــى طرحتهـــا ( اعتـبــرت المحكـمــة أن تـقــديم عرضـــين  
لشــركة واحــدة وقبولهـمـا يمـثـل مخالـفـة رتـبـت عليـهـا قـيـام المســئولية الجنائـيـة للـمـتهم الثاـلـث عـلـى قـيـل أنهـمـا ) الشــركة

 الرغم من عدم وجود نص يمنع ذلك فى القوانين عالوة على عدم وجود ما يمنع باللوائح الداخلية لشركة النصر 
ث قبل العرضـين علـى الـرغم مـن أنـه للمسبوكات ، وانتهت المحكمة باإلضافة إلى ذلك إلى القول بأن المتهم الثال

قبــول العــروض ال يــدخل فــى دائــرة اختصاصــه كأحــد أعضــاء اللجنــة الفنيــة ، وكــل مــا يخــتص بــه مــع غيــره مــن 
أعضــاء اللجنــة هـــو فحــص العطــاءات ـمــن الناحيــة الفنـيــة ، ولــم توضــح المحكـمــة الحكــم فــى حاـلــة تقــدم الشـــركة 

 .أ فى تطبيق الحكم وتأويلهوبالتالى كان الحكم مبنيا على خطبعرض واحد ، 
 : التناقض فى أسباب الحكم والفساد فى االستدالل–ثانيا   

كانــت أســباب إدانــة المــتهم الثالــث وغيــره مــن المتهمــين بالنســبة لــبعض المناقصــات هــى أســباب بــراءة ذات   -١
 .المتهم بشأن مناقصات أخرى فكانت أسباب الحكم متناقضة مع بعضها

لى ما  ورد بدفاع المتهم الثالث مـن أنـه لـم يكـن العضـو الوحيـد باللجنـة الفنيـة، وبالتـالى ال  فى رد المحكمة ع-أ 
أنـه وعمـا " يمكن أن ينسب إليه اتخاذ القرارات منفـردا أو التـأثير فـى بـاقى أعضـاء اللجنـة اكتفـت المحكمـة بقولهـا 

مـــن اللجـنــة الفنـيــة ولجـنــة الـبــت وحمـلــتهم أـثــاره اـلــدفاع ـبــأن اللجـنــة المنتدـبــة مـــن النياـبــة العاـمــة ـقــد انتـقــت أعضـــاء 
المســئولية عــن المخالـفـات الـتـى شــابت المناقصــات ســالفة البـيـان وغضــت الطــرف عــن آخــرين ممــن ـكـانوا أعضــاء 
بتـلـك اللجــان ـفـإن المقصــود ـبـه هــو إـثـارة الشــبهة ـفـى دلـيـل االتهــام قـبـل المتهمــين كـمـا ال يجــديهم نفعــا اـلـنص بعــدم 

 مــادام لــم يكــن ليحــول دون – بفــرض مســاهمتهم فــى الجريمــة – أشــخاص آخــرين إقامــة الــدعوى الجنائيــة ، علــى
مســاءلتهم عــن الجــرائم المســندة إلــيهم متــى كــان ذلــك وكانــت المحكمــة قــد انتهــت علــى نحــو مــا تقــدم إلــى ثبــوت 

ها الجـــرائم ـفــى حـــق المتهمـــين أخـــذا باألدـلــة الســـائغة الـتــى أوردتهـــا فاـنــه ال يـنــال مـــن عقـيــدتها أو ـيــؤثر ـفــى وجـــدان
واطمئنانها لهذه األدلة أن يكون هنـاك آخـرون مـن تلـك اللجـان لـم يشـملهم أمـر اإلحالـة إذ أن شـمول أمـر اإلحالـة 
لهــم ـلـن ـيـؤثر ـبـأى حــال عـلـى مســئولية هــؤالء المتهمــون ممــا يضــحى معــه هــذا اـلـدفاع فاـقـد الســند متعيـنـا االلتـفـات 

 )  من الحكم١١٩-١١٨ص " (عنه
ة لتسـبب حكمهـا بـالبراءة بالنسـبة لـبعض المناقصـات التـى اتهمـت النيابـة ومع ذلك وعندما عادت المحكمـ 

العامــة فيهــا المــتهم الثاـلـث وآخــرين بارتكــاب جــرائم الـتـربح واإلضــرار العمــدى نجــد أن عداـلـة المحكمــة تـقـرر بشــأن 
هـا مـن إجـراءات ال عالقـة لهمـا بهـذه المناقصـة ومـا تـم في" دور كل من المتهمين الثانى والثالث بلجنة الخردة أنه 



 ٥٢

ســوى أنهمــا حضــرا ممثلــين لشــركة النصــر فــى لجنــة الخــردة ، وال يمكــن لهــا أن يستصــدرا قــرارا غيــر صــحيح مــن 
اللجنة التى تضم أعضاء آخرين من شركات معدنية أخرى يمكنهم االعتراض عليهما إذا تبين لهم اتجـاه إرادتهمـا 

 ). من الحكم٢٣٤ص (لى أن لهما أى دور شأنها إلى إفشال هذه المناقصة التى خلت أوراقها مما يدل ع
كـان ميـزان الحكـم مزدوجـا حيـث أنـهـا بـرأت المـتهم الثالـث لوجـوده بلجـنـة لـم يكـن باسـتطاعته التـأثير عـلـى  

أعضـائها وأدانـتـه فـى بـعـض المناقصـات ألـنـه كـان عضــوا باللجنـة الفنـيـة  ولـم توضــح دوره فـى الـتـأثير علـى ـبـاقى 
اء مـن الناحيـة الفنيـة لهـذه الشـركة أو تلـك ، ولمـاذا لـم يكـن خلـو األوراق مـن اإلشـارة أعضاء اللجنة فى قبول عط

ألى دور للمــتهم الثاـلــث ســببا إلداـنــة المــتهم الثاـلــث بالنســـبة لهــذه المناقصـــات وبالتــالى ـكــان الحكــم متناقضـــا ـفــى 
 .أسبابه وفاسدا فى استدالله

هم الثاـلـث ألن الشــركة ألغــت بـعـض المناقصــات وعــدلت  وـلـم تكـتـف المحكـمـة بهــذا ـفـإذا كاـنـت ـقـد أداـنـت الـمـت-ب 
فيهــا أو حولتهــا إـلــى ممارســة عـلــى الــرغم مــن أـنــه كــان عضـــوا باللجنــة الفنيــة الـتــى يقتصــر دورهـــا علــى مطابـقــة 
العروض على كراسة المواصفات من الناحية الفنية نجد أنها برأته بالنسبة لـبعض المناقصـات مسـتندة إلـى الئحـة 

 ٢٧ والمـادة ١١ازن الخاصـة بالشـركة وتسـتظل بنصوصـها ذلـك أن نـص البنـد الرابـع مـن المـادة المشتريات والمخ
مـن الئحــة المشـتريات ـقـد جريـا عـلـى أنـه يجــوز للشـركة ولجـنـة البـت إلـغـاء المناقصـة  أو تحويلـهـا إلـى ممارســة أو 

ار اإللغـاء أو اسـتبعاد رفض أى عطاء وفى جميع األحوال فإن الشركة ليست ملزمـة ببيـان األسـباب أو تسـبيب قـر
عطاءاتهم أو عدم قبولها وليس لمقدم العطاء الحق فى االعتراض أو الرجوع على الشـركة نتيجـة السـتعمالها هـذا 

 . الحق فى االعتراض أو الرجوع على الشركة نتيجة استعمالها هذا الحق 
ماكينات المواسير استنادا إلى   الخاصة باستيراد قطع غيار ٢٠٠٠ لسنة ٢ وبرأت المتهمين فى المناقصة -جـ

 من الئحة المشتريات التى تجيز للجنة البت قبول العطاء الوحيد ولم يتقدم سوى الشركة التى رست ٢٥المادة 
 ٕعليها المناقصة والتى جاء عرضها وان كان وحيدا مناسبا ومطابقا للشروط واذ رست تلك المناقصة على هذا 

 . ع أحكام الالئحة سالفة البيانالعرض فانه يكون قد جاء متفقا م
 من الئحة ٢٩وأكدت أن طرح الشركة لمناقصة محدودة بين شركتين فقط يطابق  نصت عليه المادة 

المشتريات الذى جرى على أن تجرى المناقصة المحدودة بين عدد مناسب من الشركات ال يقل عددهم عن 
ٕصة والمقيدين بسجل الموردين والمقاولين واذ تم طرح اثنين من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناق

 ...المناقصة بين شركتين فقط فال تثريب على المتهمين فى ذلك 
 استندت المحكمة فى أسباب الحكم  إلى أقوال أحد أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة - ٢

ضرار باألموال والمصالح على الرغم من أنها انتهت والذى انتهى إلى قيام مسئولية المتهم الثالث العمدية فى اإل
فى األسباب وفى المنطوق إلى قيام مسئولية المتهم الثالث غير العمدية وهذا يكشف عن التناقض فى أسباب 

األستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو لجنة .... الحكم فقد أوردت شهادة جانب من شهادة األستاذ الدكتور
 قد حادت الشركة عن ٢٠٠٠ حتى عام ١٩٩٣أظهر الفحص الفنى أنه ومنذ عام ".. لنحو التالىالفحص على ا

المسئولين عن مخالفة حق المعرفة الفنية هم المتهمون األول ... ...حق المعرفة الفنية بالنسبة لعمليات اإلنتاج
ألول فهو الذى يرسم سياسة والثانى والثالث وحدد دور كل منهم فى ارتكاب المخالفات فقال بشأن المتهم ا



 ٥٣

أما بشأن الثالث فهو بصفته ... والثانى فان الفحص قد أسفر عن إخالله بواجبات وظيفته بصفته .... الشركة 
الوظيفية فقد أخل هو اآلخر إخالال جسيما بواجبات وظيفته بعدم استخدام خردة الصلب والحيود عن حق 

 ). من الحكم٥٨-٥٦ص ." (المعرفة الفنية
ثم يأتى دور المتهمان  الثانى والثالث وهما رئيسا قطاعات المصانع ويقومان " ...د بأسباب الحكم  وور

بإنتاج المواسير بمواد خام تختلف عما ورد بحق المعرفة الفنية الذى يعلمان به على علم اليقين ودون أن 
ال الشركة وال تتفق مع اقتصاديات يعترضا على أسلوب اإلنتاج بهذه المواد المخالفة والتى تلحق الضرر بأمو

ٕالتشغيل بها على أنه بإمكانها تنبيه العضو المنتدب إلى خطورة استخدام الزهر واحالله محل الخردة فى شحن 
األفران ودون أن يلتزما بنتائج التحليل الكميائى لمصهور الفرن حتى يقفان على سبب اإلنتاج المعيب ويقومان 

فعال ذلك فإنه يعد منهما إخالال بواجبات وظيفتها و االهمال فى أدائها مما يقوم فى بمعالجته أما وأنهما لم ي
حقها ركن الخطأ الالزم لقيام جريمة اإلضرار غير العمدى، وال ينال من ذلك أن يذهب دفاعهما إلى أنه لم يكن 

 مقدراتها ولم يكن أمامها إال بوسعهما إال االمتثال ألوامر المتهم األول الذى يمسك بمقاليد أمورها ويتحكم  فى
تشغيل المصانع بالزهر الخام الذى تمتلئ به مخازن الشركة ألن التغيير فى استخدام المواد الخام أمر مسموح به 

وكان عليهما أن يراعيا معالجة هذه المواد بإضافة النسب الخاصة بالمواد المساعدة فى قواعد حق المعرفة الفنية 
ا ويتقيان بذلك األضرار التى سبق اإلشارة إليها األمر الذى يتوافر به الركن المادى وهو حتى يخرج المنتج سليم

 ). من الحكم١٤١- ١٤٠ص  (الخطأ الجسيم الالزم لقيام الجريمة غير العمدية
ويتضح مما سبق أن المحكمة تؤكد أنه يمكن مخالفة قواعد حق المعرفة مع استخدام المواد الالزمة لتحسين 

ولتالفى األضرار الناجمة عن استخدام المواد المخالفة فال نستطيع أن نستشف من أسباب الحكم ما إذا المنتج 
كان من الممكن مخالفة حق المعرفة أم ال وهل كانت األضرار المزعومة على استعمال المواد المخالفة كانت 

 . اللمتعمدة أم ال فكان الحكم قائما على تناقض فى األسباب وفساد فى االستد
وقد استغل   "..٩٤-٩٣ لسنة ٢٧ وورد بأسباب إدانة المتهم الثالث وغيره من المتهمين فى المناقصة – ٣

المتهمون األول والثانى والثالث والخامس والسادسة والسابع سلطات وظائفهم وأخلوا بواجباتها كرئيسين وأعضاء 
بالنسبة لخام ) ١٥(ية على العرض المقدم من المتهم للجنة الفنية ولجنة البت واتجهت إرادتهم إلى إتمام الترس

 والترسية على العرض Iبالنسبة لزهر المسابك ) ١٧(الزهر المخصوص والترسية على العرض المقدم من المتهم 
 ضمن شروط المناقصة ٩٠٠٠بأنهم وضعوا شرط األيزو  ذلك  IIالمقدم من شركة تيسن بالنسبة لزهر المسابك 

اد شركات معينة والترسية على شركات أخرى لعلمهم من التعامالت السابقة أن الشركات التى قاصدين منه استبع
فبالنسبة للزهر المخصوص تعمد المتهمون الترسية على . يقصدون استبعادها غير حاصلة على هذا الشرط

اسة المتهم الثانى أوصت اللجنة الفنية برئكيال لها بعد أن و...  جنوب أفريقيا التى يعمل المتهم QIT شركة
وعضوية المتهم الثالث باستبعاد شركة الصياد ورغم أن عرضها كان مطابقا للمواصفات وأقل سعرا بحجة عدم 

 ) . من الحكم٢٨-٢٧ص ..." (شمول عرضها لهذه الشهادة
ثم عادت المحكمة فى حيثيات حكمها وقررت  أن المتهم األول هو الذى وضع شرط االيزو بكراسة  
 قام المتهم األول بصفته بوضع شرط االيزو بكراسة الشروط ١٩٩٤-٩٣ لسنة ٢٧ففى المناقصة رقم " الشروط 



 ٥٤

 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا التى QITوالمواصفات قاصدا معه استبعاد شركات معينة والترسية على شركة 
 ). من الحكم١٢٦ص .." (وكيال لها  يعمل المتهم

لث ساهم مع غيره فى وضع شرط االيزو ثم نعود فنقول أن المتهم األول فكيف يمكن القول أن المتهم الثا
وتنتهى المحكمة  إلى توافر مسئولية المتهم الثالث عن المخالفات المزعومة بشأن . هو الذى وضع هذا الشرط 

هذه المناقصة على الرغم من أن المحكمة أكدت فى أسباب الحكم أن هذا المتهم لم يكن سوى أحد أعضاء 
للجنة الفنية، وعلى الرغم من أنه من الثابت أن المتهم الثالث لم يضع شرط األيزو كما هو ثابت من التحقيقات ا

والمحاكمة وأقوال الخبراء والشهود وأن دور اللجنة الفنية كما أكدت المحكمة ذاتها هو مطابقة العطاءات 
ختصاص واحد هو مراجعة العروض من الناحية فاللجنة الفنية لها ا"... للمواصفات الواردة بكراسة الشروط 

 من ١١٧ص ..."  (الفنية وبيان المطابقة منها لكراسة الشروط والمواصفات ورفع التوصية إلى لجنة البت
وتمثل دور " .. وتؤكد المحكمة أنه لم يكن للمتهم الثالث أى دور فى وضع شرط االيزو حين ذكرت ). الحكم

 بأن استبعدا عرض شركة الصياد –لجنة الفنية والمتهم الثالث بصفته عضوا فيها المتهم الثانى بصفته رئيسا ل
  ).١٢٦ص .." (بحجة عدم شموله لشرط االيزو

 أنه مارس ١٩٩٤-٩٣ لسنة ٢٧وبالتالى كان الجرم الذى نسبته المحكمة للمتهم الثالث بشأن المناقصة   
والمخازن ، والذى أقرت به ذات المحكمة التى أدانته عمله المقرر باللجنة الفنية بمقتضى الئحة المشتريات 

واستبعد هو وغيره من أعضاء اللجنة الفنية العرض غير المطابق للمواصفات، وبالتالى كان الحكم متناقضا فى 
ويتحقق ذلك بالغموض واإلبهام فى أسباب . أسبابه ويكشف عن عدم إلمام بوقائع الدعوى المعروضة عليه

فهنا .  يوضح مقومات اقتناع المحكمة، وال يبين على أى أساس كونت المحكمة عقيدتهاالحكم، على نحو ال
فهو تدليل مشوش مضطرب يفيد . إال أن المحكمة تعرضها بصورة مشوهة أو ممسوخة " تتوافر الوقائع المادية 

 ٧١ رقم ٢٧  مجموعة األحكام س١٩٧٦ مارس ٢٢نقض ( عدم فهم المحكمة لحقيقة واقعة الدعوى أو أدلتها 
 ).١٩٩أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ) ( ٣٣٧ص 

وقضت محكمة النقض بأن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام إذا كانت أسبابه يشوبها االضطراب 
الذى ينبئ عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية، مما ال يمكن 

 مجموعة ١٩٦٦ يونية ٧نقض " ( ا تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونىاستخالص مقوماته سواء م
  ).١٩٩الدكتور أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ) (٧٧٩ ص ١٤٦ رقم ١٧األحكام س 

يقع بين أسباب الحكم بحيث ينفى بعضه "وهذا التناقض بين األسباب المتعلقة بالوقائع والواردة بالحكم 
 مجموعة ١٩٦٨ مايو ٢٧نقض (عرف أى األمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى بعضا وال ي
، فهذا التناقض يجعل الدليل متهاونا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩األحكام س 

موعة األحكام س  مج١٩٦٥ يونية ٢٩نقض " (يعتبر  قواما لنتيجة سليمة يصح معه االعتماد عليها واألخذ بها
، دار النهضة ١٩٨٨الدكتور أحمد فتحى سرور، النقض فى المواد الجنائية، ) (٥١٦ ص ١٠٣ رقم ١٥

 ).٢٠٠-١٩٩العربية، ص 
   استندت المحكمة فى إدانة المتهم الثالث باإلضرار العمدى والتربح فى الممارسة الخاصة بالمناقصة رقم - ٤



 ٥٥

 إلى أقوال األستاذ الدكتوراألستاذ بكلية التجارة جامعة Iر المسابك  والخاصة بتوريد زه٩٣/١٩٩٤ لسنة ٢٧
القاهرة وعضو اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالتحقيقات، وأوردت مقتطفات منها بأسباب الحكم لتدلل على 

لمتهم الثالث حكمها باإلدانة ، وعلى الرغم من أن أقوال الشاهد تنفى المسئولية عن اللجنة الفنية التى كان ا
عضوا بها حيث أن الشاهد أكد أن الدور الرئيسى فى إجراء هذه الممارسة يرجع إلى المتهمة جورجيت ميالد 
ولجنة البت ، وجاءت أقوال الشاهد فيما يتعلق بالمتهمين جميعا فيما بعد مجملة بما يقطع بعدم توافر أى فعل 

لتالى أى عالقة سببية تربط بينه وبين إجراءات هذه الممارسة يمكن نسبته للمتهم الثالث بشأن هذه الممارسة وبا
، وبالتالى كان ما ورد بالحكم بالبند الحادى ..... وعملية الترسية على شركة رام التركية التى يمثلها المتهم 

ث قضى عشر بمعاقبة المتهم الثالث بالتضامن مع غيره من المتهمين بالغرامة والرد مخالفا للواقع والقانون حي
بمعاقبة المتهم الثالث فى جريمة لم يساهم فيها وكان ذلك بناء على فساد فى الحكم واالستدالل وتناقض فى 

 . أسبابه
وكان سرد المحكمة لوقـائع المناقصـة وفقـا لمـا اسـتقر عليـه وجـدانها وعقيـدتها متناقضـا ومبنيـا علـى فسـاد 

ـتـم طرحـهـا ـفـى " أـنـه ١٩٩٤/ ٩٣ لسـنة ٢٧شــأن المناقصــة فـى االســتدالل فـقـد ورد ـبـالحكم عنـد المحكـمـة للوـقـائع ب
 لتوريد مائة آلـف طـن ٢٣/٨/١٩٩٣مناقصة عامة بطلب مقدم من المتهمة السادسة وافق عليه المتهم األول فى 

وقـد اسـتغل المتهمـون   II  وعشـرين ألـف طـن زهـر مسـابك  Iزهـر مخصـوص وخمسـين ألـف طـن زهـر مسـابك 
س والسادســة والســابع ســلطات وظــائفهم وأخلــوا بواجباتهــا كرئيســين وأعضــاء للجنــة األول والثــانى والثالــث والخــام

بالنسـبة لخـام الزهـر ) ١٥(الفنية ولجنـة البـت واتجهـت إرادتهـم إلـى إتمـام الترسـية علـى العـرض المقـدم مـن المـتهم 
ى العـــرض  والترســـية عـلــIبالنســـبة لزهـــر المســـابك ) ١٧(المخصـــوص والترســـية عـلــى الـعــرض المـقــدم ـمــن المـــتهم 

 ضمن شروط المناقصة ٩٠٠٠بأنهم وضعوا شرط األيزو   ذلك IIالمقدم من شركة تيسن بالنسبة لزهر المسابك 
 والترسية على شركات أخرى لعلمهم من التعامالت السابقة أن الشركات التى قاصدين منه استبعاد شركات معينة

هــر المخصــوص تعمــد المتهمــون الترســية علــى فبالنســبة للز. يقصــدون اســتبعادها غيــر حاصــلة علــى هــذا الشــرط
أوصــت اللجنــة الفنيــة برئاســة المــتهم الثــانى كــيال لهــا بعــد أن و جنــوب أفريقيــا التــى يعمــل المــتهم QIT شــركة

وعضوية المتهم الثالث باستبعاد شركة الصـياد ورغـم أن عرضـها كـان مطابقـا للمواصـفات وأقـل سـعرا بحجـة عـدم 
 جنـوب أفريقيـا الغيـر مطـابق للموصـفات الرتفـاع نسـبة  QITول عـرض شـركة شمول عرضـها لهـذه الشـهادة وقبـ

ٕواعادة طرح المناقصة بالنسبة لزهر المسابك بنوعيه، فقامـت لجنـة البـت باعتمـاد هـذه التوصـية،  %٢الكربون ب 
مـتهم  جنوب أفريقيا وكندا رغم أنهما لشركة واحدة ينوب عنهـا الQIT وحولت المناقصة إلى ممارسة بين شركتى

 دوالر للطــن ســيف اـلـذى يزيــد عــن ســعر ٢٢٧كوكيــل ومكنــوه مــن وضــع الســعر اـلـذى يرغــب الترســية عليــه وهــو 
إال أن المتهـمــين بلجـنــة .  دوالر للطـــن١٠٢ دوالر للطـــن ســـيف أى بـفــارق ١٢٥شـــركة الصـــياد المســـتبعدة والـبــالغ 

فبـدال مـن ) ١٥(لـى شـركة المـتهم البت قد أقدموا على تصـرف كشـف عـن نيـتهم اإلجراميـة فـى تعمـدهم الترسـية ع
ترســية المناقصــة عـلـى شــركة الصــياد أســندت إليهــا تورـيـد ماـئـة أـلـف طــن زهــر مخصــوص بطرـيـق األمــر المباشــر 

 دوالر للطــن ســيف اـلـذى عرضــه بالمناقصــة رغــم عــدم حصــولها عـلـى شــرط االـيـزو الســالف اإلشــارة ١٢٥وبســعر 
اشــــــــر بســــــــعرين  مختلفـــــــين ـفـــــــى ـقـــــــرار واحــــــــد بجلســــــــة إليـــــــه ـبـــــــل اعتـمـــــــد مجـلـــــــس اإلدارة الترســـــــية واألـمـــــــر المب



 ٥٦

ٕوبالنسبة لزهر المسابك بنوعيه فانه واصرارا من المتهمين على تعمـدهم تـربيح الغيـر مـن أمـوال ....٢٨/٩/١٩٩٣
حـرر المتهمـان السادسـة والسـابع مـذكرة ضـمناها  بـرفض شـركة الصـياد الشركة بغير حـق واإلضـرار بأموالهـا فقـد 

ٕزئــة عرضــها وانتهيــا فيــه إلــى التوصــية بوقــف التعامــل مــع هــذه الشــركة واعــادة خطــاب لألمــر المباشــر بســبب تج
 وأال يكـون التوريـد مـن ٩٠٠٠ٕالضمان الخاص بها إلى البنك المصدر له واعـادة الطـرح علـى إلغـاء شـرط االيـزو 

طلــب فيهــا إعــادة إحــدى دول الكمونولــث المســتقلة وقــد وافــق عليهــا المــتهم األول كمــا تقــدم المــتهم الثــانى بمــذكرة 
 وأال يكــون التوريــد مــن إحــدى دول الكمونولــث المســتقلة وقــد وافــق عليهــا ٩٠٠٠الطــرح علــى إلغــاء شــرط االيــزو 

المتهم األول ومما يؤكد تعمد المتهمون استبعاد شركة الصياد مـن المناقصـة هـو أنهـم بعـد ترسـية المناقصـة علـى 
فبشـأن زهـر ..... وألغـوا شـرط االيـزو عنـد إعـادة طـرح المناقصـةوبعـد أن أوقفـوا التعامـل معهـا عـادوا) ١٥(المتهم 

 فقــد اســتغل المتهمــون ســلطات وظيفــتهم وأخـلـوا بواجباتهــا كأعضــاء اللجنــة الفنيــة ولجنــة البــت وأعــادوا Iالمســابك 
 ألف طن من هذه الخامة بالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية وبعد اسـتبعادهم عـرض شـركة ٧٥طرح شراء كمية 

ياد ووقــف التعامــل معهــا، واتفقــوا مــع المــتهم علــى تقــديم عرضــه وأجــروا ممارســة بينــه وبــين بقيــة العــروض الصــ
 – ٢٧ص (المقدمة بالمخالفة لالئحة المشتريات وقرار الطرح وأسندوا إليه تنفيذها فظفروه بربح غير مستحق 

 ). من الحكم٣٠
ارسة أنها تارة تؤكد أن القرار بإجراء ويتضح من السرد السابق لعرض المحكمة للوقائع بشأن المم

الممارسة هو قرار لجنة البت ، وتارة أخرى تؤكد أن المسئولية عن إجراء الممارسة تقع على عاتق جميع 
أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وبما يخالف ما استندت إليه من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل 

 .النيابة العامة
األسـتاذ بكليـة التجـارة جامعـة   سبق ما استندت إليـه المحكمـة مـن أقـوال للشـاهد األسـتاذ الـدكتورويؤكد ما

كمـــا أضـــاف الشـــاهد أـنــه بالنســـبة لزهـــر المســـابك " الـقــاهرة وعضـــو اللجـنــة المنتدـبــة ـمــن النياـبــة العاـمــة بالتحقيـقــات
همــين والتــى تضــمنت موافقــة المــتهم  فانــه بعــد إيقــاف التعامــل مــع شــركة الصــياد وفقــا لمــذكرة المتI ، IIبنوعيــه 

 مــع إلغــاء II آـلـف طــن زهــر مســابك ٢٠ I أـلـف طــن زهــر مســابك -٥األول عـلـى إعــادة طــرح المناقصــة لتورـيـد 
بالنسـبة لزهـر ...  على أال يكون العرض من إحدى دول الكمونولث المستقلة إال أن المتهمـة ٩٠٠٠شرط األيزو 

كيـــة وشـــركة سويســـرية وأخـــرى بولنديـــة دون ســـبب واضـــح لـــدعوة هـــذه  قامـــت بـــدعوة الشـــركات رام الترIالمســـابك 
الشركات المتخصصة فى توريد هذه الخامة وال توجد عروض تقدمت بها، ثم قامت لجنة البت بتحويـل المناقصـة 

 I ألـف طـن مـن زهـر المسـابك ٧٥إلـى ممارسـة أرسـتها علـى شـركة رام التركيـة التـى يمثلهـا شـركة إيجتريـد لتوريـد 
 أـلـف طــن يخــالف الئحــة ٧٥ أـلـف طــن إـلـى ٥٠ دوالر للطــن ســيف وأن زـيـادة النســبة المطروحــة ـمـن ٠١٨بســعر 

وـقــد ترـتــب عـلــى ارتكـــاب المتهمـــون لتـلــك % ٢٥المشـــتريات الـتــى ـتــنص عـلــى أن تكـــون الزـيــادة ـفــى حـــدود نســـبة 
ركة رام المخالفــات  التــى شـــابت إعــادة الطـــرح والترســية ضــررا لحـــق بــأموال الشـــركة يمثــل فــارق ســـعر عــرض شـــ

 أـلـــف طــــن ٧٥ X دوالر مضــــروبا ٤٧=  للطــــن وهــــو ســــعر عــــرض شــــركة الصــــياد ١٣٣- دوالر ١٨٠التركـيـــة 
بــربح ) ١٧( كمــا تمكــن المتهمــون مــن تظفـيـر المــتهم –قيمــة الفاـئـدة البنكيــة عـلـى هــذا المبـلـغ % ٢٠ Xمضــروبا 

  من ٤٥ – ٤٤ ص ( ألف طن ٧٥  X دوالر ٤٧غير مستحق يتمثل فى فارق السعر سالف البيان وقدره 



 ٥٧

 )  التحقيقات
ن تـربيح واإلضـرار العمـدى بشـأن عـوهذه األقـوال تتعـارض مـع مـا انتهـت إليـه المحكمـة مـن إدانـة للمـتهم 

 لم ينسب له شيئا وبالتالى هناك خطأ فى تطبيق القانون وفساد ٤٥تلك الواقعة على الرغم أن الشاهد فى صفحة 
قة السببية بين إعادة الطرح وتحويل المناقصة إلى ممارسة ، وكذلك فيما فى االستدالل فيما يتعلق بالجريمة وعال

ومعاقبتــه بالغرامــة النســبية والــرد بالبنــد )  مــن الحكــم١٥٠ص ( يتعلــق بمســئولية التضــامنية فــى الغرامــة النســبية 
بيـنهم الحادى عشر من الحكم بالتضامن مع بعض المتهمـين حيـث قضـت بـإلزام المحكـوم علـيهم بالتضـامن فيمـا 

أحــد عشــر ملـيـون وخمســمائة واثـنـين وأربعــون آـلـف وســتمائة واثـنـا عشــر ( ملـيـون جنـيـه ١١و٥٤٢و٦٢١ـبـرد مبـلـغ 
 ). من الحكم٢٧٢ص ( وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ) جنيها

 ، والخاصة باستيراد مواد الكربنة نجد أن المحكمة لم تنسب إلى ٩٤-٩٣ لسنة ١٤١ وفى المناقصة - ٥
أى نشاط إجرامى عند سردها للوقائع ، ومع ذلك انتهت إلى إدانة المتهم مع غيره من المتهمين المتهم الثالث 

بشأن هذه المناقصة وذلك على الرغم من أنه لم يكن سوى عضوا باللجنة الفنية التى أوصت بالترسية على 
لمحكمة ذاتها حيث ورد عرض شركة فرانك أند شولت  المطابق للمواصفات واألقل سعرا وفقا لما انتهت إليه ا

قد وافق المتهم األول على طرحها فى مناقصة محدودة بين شركتى كاسيكو وفرانك أند "...بسرد المحكمة للوقائع 
 مارك المانى للطن فوب وعرضت الشركة الثانية سعر الطن بمبلغ ٦٩٨ فتقدمت الشركة األولى بسعر –شولت 
برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهم الثالث وآخرين بقبول عرض وأوصت اللجنة الفنية  مارك المانى فوب ٥٤٥

 ووافقت لجنة البت برئاسة المتهم األول وعضوية كل شركة فرانك أند شولت لمطابقته المواصفات واألقل سعرا
 طن مواد كربنة بقيمة ٦٠٠ والسادسة والسابع على الترسية على هذه الشركة لتوريد –من المتهمين الثانى 

وأرسلت المتهمة السادسة إلى المورد أمر التوريد ثم أرسلت دون مبرر  ألف مارك ألمانى فوب ٣٢٧الية إجم
خطابا إلى المورد ليقدم أقل األسعار الممكنة وبقيمة مائتى طن فقط مع اعتبار أمر التوريد المرسل إليه من قبل 

ورد بذات السعر الذى رست به المناقصة الغيا ثم حررت مذكرة عرضتها على المتهم األول ضمنتها تمسك الم
فتقدمت شركة فرانك أند فقام بعرضها على لجنة البت التى قررت مفاوضة الموردين للوصول إلى أقل األسعار 

 مارك المانى للطن حيث قررت لجنة البت ترسية المائتى طن عليها ورغم انتهاء الترسية ٥٤٠شولت بسعر 
سيكو بعرض جديد بعد انتهاء اجتماع لجنة البت يتضمن تخفيض سعر على النحو السالف تقدمت شركة كا

 مارك للطن ٥٣٥ مارك ليكون أقل من سعر الشركة األخرى التى خفضت السعر أيضا إلى ٥٣٥الطن إلى 
ٕواصرارا من المتهم السابع على الترسية على شركة كاسيكو فقد حرر مذكرة تضمنت أن قيام شركة فرانك أند 

 مارك للطن هو إجراء غير قانونى ويجب أال يعتد به وأوصت فى ختامها ٥٣٥لسعر إلىشولت بتخفيض ا
النظر عن هذا العرض والترسية على شركة كاسيكو وافق المتهم عليها بعرضها على لجنة ) ٣٢ص (بصرف 

رك  ما٥٣٥البت التى أرست المناقصة على عرض شركة كاسيكو لتوريد مائتى طن من تلك المادة الخام بسعر 
 مارك ألمانى قيمة نقل الطن الواحد بينما ٧٥ألمانى للطن فوب رغم أن شركة فرانك أند شولت عرضت مبلغ 

وبصفات المتهمين سالفة البيان فان ما ارتكبوه من ... مارك ألمانى للطن الواحد ١٣٠عرضت شركة كاسيكو 
  من ٣٢- ٣١ص .... (ح غير مستحقبرب) ١٦(أفعال فى هذه المناقصة كانوا على علم بأن تظفيرهم للمتهم 



 ٥٨

 )". الحكم

 الستيراد ٩٣/١٩٩٤ لسنة ١٤١وفى المناقصة "..وعادت المحكمة لتقول فى موضع آخر من الحكم 
بالموافقة على طرح المناقصة بين شركتين فرانك آند شولت وكاسيكو وبعد  مواد كربنة فقد تمثل دور المتهم

ر التوريد إليها أصدر قرارا بصفته رئيس لجنة البت بإلغاء أمر التوريد ٕالترسية على  الشركة األولى واصدار أم
عضو تلك اللجنة فى قبولها ... بصفته رئيس اللجنة الفنية والمتهم ... ويتمثل دور المتهم ....... دون مبرر

هم فضال عن اشتراك المت... عرض شركة كاسيكو رغم أنه العرض األقل فنيا بسبب عدم خلوه من األتربة 
 ١٢٨ -١٢٧ص " ( الثانى مع المتهم األول فى إجراءات الترسية على شركة كاسيكو بصفته عضو لجنة البت

  .)من الحكم 
وما ورد بهذه الجزئية ليس له أساس من دليل أو األوراق  ويؤكد التعارض بين أسباب الحكم المختلفة 

 عرض فرانك أند شولت المطابق للمواصفات وفساد االستدالل حيث أن العرض الذى قبلته اللجنة الفنية هو
واألقل سعرا، ولم يساهم المتهم الثالث فى لجنة البت والترسية على شركة كاسيكو كما يتضح من أسباب الحكم 

 .المتناقضة ذاتها
فهل قيام المتهم الثالث عضو اللجنة الفنية بالموافقة على الترسية على العرض المطابق للمواصفات  

ا يشكل جريمة كشف عنها الحكم فأدانه، وحقيقة األمر أن الحكم بنى على أساس آخر من التناقض واألقل سعر
 .فى األسباب والفساد فى االستدالل

 :  القصور فى أسباب الحكم وورودها مجملة ومبهمة -ثالثا 

. بيانـا كافيـايجب على المحكمة أن تبين مضمون األدلة التى استند إليها الحكـم، " من المستقر عليه أنه 
وفــى عــرض هــذا التحليــل . وهــذا البيــان يعبــر عــن تحليــل المحكمــة لألدلــة التــى أقامــت عليهــا اقتناعهــا وعقيــدتها

والمحكمــة ليســت ...اســتقراء للعناصــر التــى أثبتتهــا هــذه األدلــة حتــى تســتنبط المحكمــة فــى ضــوئها وجــه الحقيقــة 
ى تكـوين عقيـدتها، وحسـب الحكـم كيمـا يـتم تدليلـه ويسـتقيم ملزمة بالتحدث فى حكمها إال على األدلة ذات األثر ف

وبنـاء ...قضاؤه أن يورد األدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
. على ذلك ال تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إال إذا كانت قد استندت إليهـا فـى حكمهـا باإلدانـة

 فبرايــر ســنة ٥نقــض (إال إذا لــم تعتمــد علــى شــيء مــن تلــك األقــوال فأنهــا ال تكــون مكلفــة بــأن تــذكر عنهــا شــيئا 
ـــدكتور أحمــــد فتحــــى ســــرور، المرجــــع الســــابق، ص )" ( ١٢٤ ص ٢٣ رـقـــم ١٩ مجموعــــة األحكــــام س ١٩٦٨ اـل
١٨٢-١٨١.( 

 أى نشـاط إجرامـى يمكـن أن لم تذكر المحكمة واقعـة محـددة نسـبتها للمـتهم الثالـث فـى الحكـم تكشـف عـن 
ينسب إليه، وكل ما استندت إليه المحكمة إلدانة المتهم هو أنه كان عضوا باللجنة الفنية بالنسبة للجرائم العمديـة 
المزعومـة وكـان رئيســا لقطـاع المصــانع فـى مرحلـة ـمـن المراحـل بالنســبة لجريمـة اإلضـرار غـيـر العمـدى، وتظلـلـت 

خالص النشــاط الـمـادى واـلـركن المعـنـوى وحرـيـة القاضــى الجـنـائى ـفـى تـكـوين بـإطالالت محكـمـة الموضــوع ـفـى اســت
عقيدته دون أن توضح عناصـر النشـاط المـادى مـن فعـل ونتيجـة وعالقـة سـببية وأركـان المسـاهمة الجنائيـة، وكـل 

ريـة ودون أن ما فعلته أنها تناولت الجرائم المنسوبة للمـتهم والمسـاهمة الجنائيـة األصـلية والتبعيـة مـن الناحيـة النظ
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تطـبـق مــا انتهــت إلـيـه ـفـى هــذا الشــأن عـلـى الوـقـائع المعروضــة عليهــا، وبـيـان القصــد الجـنـائى وـتـوافره ـلـدى المــتهم 
وكانــت المحكمــة قــد انتهــت فــى بيانهــا لواقعــة الــدعوى علــى الصــورة التــى "... الثالــث، فاكتفــت المحكمــة بــالقول 

يها بمـا استخلصـته مـن أقـوال الشـهود وسـائر عناصـر اإلثبـات استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إل
 التى أخذت بها واطمأنت إليها وفى حديثها عن القانون فـى جنـايتى التـربح واإلضـرار –األخرى المطروحة عليها 

لـى العمد  والتى بينت األفعال التى ارتكبها كل من المتهمين يعد كافيا فى استظهار اتجاه إرادة المتهمين جميعـا إ
تــربيح المتهمــين أحمــد عـلـى هــدايت ورايناـلـد هــاينش وفــؤاد حـلـيم يــارد مــن نــوع الصــلة والمعيشــة بيــنهم فــى الزمــان 
والمكــان وصــدور الجريمــة مــنهم عــن باعــث واحــد واتجــاههم جميعــا وجهــة واحــدة فــى تنفيــذها أن كــال مــنهم قصــد 

 عقوـبـات ٣٩ ـمـن ـثـم طبـقـا للـمـادة إيقاعـهـا فضــال عــن وحــدة الحــق المعـتـدى علـيـه  ويصــح) ١٤٤ص (اآلخــر ـفـى 
اعتبــارهم فــاعلين أصــليين فــى جنــايتى التــربح واإلضــرار العمــدى ويرتــب بيــنهم فــى صــحيح القــانون تضــامنا فــى 

 )  من الحكم ١٤٣ص .(المسئولية الجنائية سواء عرف الفعل الذى ساهم به كال منهم أو لم يعرف
ها للمتهم الثالث، وكيف كشفت عن توافر القصد ولم توضح المحكمة أين تكلمت عن وقائع محددة نسبت 

 . الجنائى لديه، وما هى أركان الجرائم المنسوبة إليه
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة االشتراك مع الطاعن " قضت محكمة النقض بأنه  

وناته عناصر هذا االشتراك الثانى فى ارتكاب جريمة الغش فى عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر فى مد
ٕوطريقته أو يبين األدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، واذ أن ما 
أورده الحكم من مجرد إهمال الطاعن فى االشتراكك على تنفيذ االتفاق كطريق من طرق االشتراك إذ يشترط فى 

ب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم ذلك أن تلك أن تتحد النية على ارتكا
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه واإلعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى ـ 

 .  )٢١/١٢/١٩٩٤ ق، جلسة٦٢ لسنه ٢٠٩٦الطعن رقم (  لوحده الواقعة وحسن سير العدالة -الطاعن الثانى 
القصد الجنائى فى جريمة اإلضرار العمدى المنصوص عليها فى " وقد قضت محكمة النقض بأن  
هو اتجاه إرادة الموظف إلى اإلضرار باألموال والمصالح المعهودة إليه فال تقع الجريمة . … مكررا ١١٦المادة 

 مكررا ب والتى ١١٦المادة إذا حصل الضرر بسبب اإلهمال، والخطأ فى جريمة اإلهمال المنصوص عليها فى 
 قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى ١٩٧٥ لسنة ٦٣ مكررا أ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٦أصبح رقمها 

والخطأ الجسيم . نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها
ف عن اآلخر اختالفا تاما ويناقضه، فالخطأ هو جوهر اإلهمال والغش كال منهما يمثل وجها لإلجرام يختل

والغش هو محور العمد، وان جاز اعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية إال أن التفرقة بينهما 
 ).٦٧٤  ص ١٣٧ ق  ٣٤ أحكام النقض س ٢٥/٥/١٩٨٣". ( واجبة فى المسئولية الجنائية

وافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة ألنه ال يحقق الغرض الذى قصده الشارع يعتبر التسبيب غير مت"
 ١٩٧٦ مارس ٢٢، ٥٧ ص ١٦ رقم ٢٣ مجموعة األحكام س ١٩٧٢ يناير ١٠نقض ( من تسبيب األحكام 

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض بأن التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى ). ٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧س 
الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه مفصل بحيث يستطاع 
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 يناير ٢٩نقض " ( فى صورة مجملة فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب األحكام
الدكتور أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ) ( ١١٤ ص ٢٧ رقم ٢٤ مجموعة األحكام س ١٩٧٣
١٨١.( 

المواد "المستفاد من نصوص القانون العامة فى االشتراك  " ضت محكمة النقض كذلك بأنوق
أنها تتضمن أن قصد االشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم "  من قانون العقوبات ٤٠،٤١،٤٢

لفاعل نتيجة معينه، فإذا لم يثبت االشتراك فى جريمة معينه أو فى فعل معين فال تعتبر الجريمة التى أرتكبها ا
مباشرة لالشتراك ألنه لم يقع عليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرا فى التدليل على أن الطاعن 

 من ارتكاب - المحافظة والمستشار الفنى له - متعهد النقل كان يعلم يقينيا بما انتواه المتهمان األوالن -الثانى 
فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما فى األعمال المجهزة جريمة التربح، وأنه قصد إلى االشتراك 

والمسلهة الرتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة 
 االشتراك والمطعون فيها بالتزوير واالتصاالت والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خال من بيان قصد

فى الجريمة التى دان الطاعن الثانى بها وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها فإن ذلك يكون 
 ق، جلسة ٦٢ لسنه ٢٠٧٤٣الطعن رقم ". ( من الحكم قصورا أيضا فى هذا الخصوص مما يعيبه 

١١/١٠/١٩٩٤(  
 من قانون اإلجراءات ٣١٠ب فى المادة من المقرر أن الشارع يوج" وقد قضت محكمة النقض  بأنه 

ٕالجنائية أن يشتمل الحكم باإلدانة على األسباب التى بنى عليها، واال كان باطال والمراد بالتسبيب الذى يحفل به 
القانون هو تحديد األسانيد والحجج التى ابنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى 

 الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به يحقق التسبيب
أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة  فال يحقق الغرض الذى قصده 

الواقعة كما الشارع من إيجاب تسبيب األحكام، وال يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على 
 .صار إثباتها فى الحكم

 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام ١١٥إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة ... 
 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وان يكون له اختصاص ـ أيا ١١٩أو من فى حكمة بالمعنى الوارد فى المادة

 .لذى تربح منه أو حال ذلكما كان قدرة ونوعه ـ بالعمل ا
مكرا من قانون العقوبات ال تتحقق ١١٦من المقرر أن جناية اإلضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ... 

صفة الجانى وهى أن يكون موظفا عموميا أومن فى حكمة بالمعنى الوارد فى " األول"إال بتوافر أركان ثالث 
انى ، األضرار باألموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب والث"مكررا من القانون ذاته ١١٩المادة 

القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى اإلضرار بالمال أو " الثالث" على الجريمة أى نفع  شخصى له 
 .المصلحة ويشترط فى الضرر كركن الزم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققا أى حاال ومؤكدا

ر أن اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أيا كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقيا أو من المقر... 
مزعوما أو معتقدا فيه ركنا فى جريمة عرض رشوة على الموظف العام المنصوص عليها فى الفقرة األولى  من 
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ه وخاصة عند المنازعة  مكررا من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمر١٠٩المادة 
 .فيه

لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن موظف عام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة ... 
 مكررا من قانون العقوبات كما لم يثبت فى حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى تربح منه، كما خلت ١١٩

 ومصالح الجهة التى يعمل بها، كما لم يفصح الحكم عن مدوناته من بيان قصد الطاعن اإلضرار بأموال
اختصاص الموظف العام الذى عرض الطاعن عليه مبلغ الرشوة بالعمل الذى دفع الجعل مقابال الدائه مع أنه 
ركن فى جريمة الرشوة التى دانه بها، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ال يبين منها حقيقة مقصود 

ن الواقع المعروض الذى هو مدار األحكام، وال يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب الحكم فى شأ
 ).٢١/٧/١٩٩٣ق،جلسة ٦١لسنة١٢٥٠٨الطعن رقم  ( ".تسبيبها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا

 : الفساد فى االستدالل واإلخالل بحق الدفاع–رابعا  

على دفاع ودفوع دفاع المتهمين الشكلية والموضوعية إال أن على الرغم من أن المحكمة حاولت الرد  
ردها كان مجمال ومبهما وأغفلت  الرد على دفوع جوهرية تتعلق ببطالن تقرير لجنة الخبراء واكتفت بقولها أنها 

 .ترد على  بعض أوجه الدفاع من باب سد الذرائع فجاء حكمها قاصرا ومخال بحق الدفاع 
من المقرر أن ااختصاص الموظف بالعمل الذى حصل على التربح أو " بأنه وقد قضت محكمة النقض 

 من ١١٥المنفعة من خالله أيا كان نصيبه فيه ركن أساسى فى جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 
ون قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وكانت مدونات الحكم المطع

فيه قد خلت من الرد على المنازعة الطاعن فى توافر ركن االختصاص بل أنه قد اثبت فى تحصيله للواقعة أن 
الطاعن قد استورد اآلالت من الشركة الصينية باسمه الشخصى وليس باسم الشركة التى يعمل بها، كما أنه لم 

أن إسهام الطاعن ـ بعيدا عن عمله وليس من يستظهر تاريخ استيراد تلك اآلالت رغم أن ما أثاره الدفاع من 
خالل وظيفته ـ فى إبرام صفقات مع الشركة الصينية لحساب الغير فى تاريخ لم تكن تلك الشركة قد ارتبطت فيه 
بعد مع الشركة التى يعمل فيها بثمة رابطة أو وكالة،يعد ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعا جوهريا، ألن من 

 ينأى بالواقعة برمتها عن نطاق التأثيم الجنائى ـ بغض النظر عما قد ينجم عن هذا الفعل شأنه ـ لو صح ـ أن
من مسئولية إدارية إذا كان ينطوى على مخالفة للوائح الشركة إذ ينحسر به ركن االختصاص عن جريمة 

لغ العمولة التى التربح، كما ينتفى به فعل اإلضرار وأيضا ألن أحقية الشركة التى يعمل بها الطاعن فى مب
استأثر به ـ وهو لب جريمة اإلضراروعمدها ـ إنما تستند إلى عقد وكالتها عن الشركة الصينية وبالتالى ال يكون 
هناك محل للقول باألضرار إذا ثبت صحة الدفاع بأن حصول الطاعن على تلك العمولة كان سابقا على عقد 

 ."الوكالة
م بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إال أنه يتعين عليها أن تورد من المقرر أن المحكمة ال تلتز".... 

فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها 
 التصال ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته

بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى 
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أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن 
 ٥٨٩٦الطعن رقم ( ".بما يبطلهالمحكمة قد أحاطت به واسقطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور 

 .)١٧/٥/١٩٩٣ق،جلسة ٦١لسنة
وكانت ردود المحكمة على دفوع ودفاع المتهمين ومن بينهم المتهم الثالث قاصرة على الرغم من أنها 

 ٕأوجه دفاع ودفوع جوهرية وما كان منها سوى أن تستظل بسلطات محكمة الموضوع واطالقاتها وللتدليل على 
 :تطفات من الحكم ذلك نورد بعض المق

وحيث ما ينعاه دفاع المتهمين على تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة فإنه نص فى غير ".... -
محله ومردود بما هو مستقر عليه من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من 

ير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها اعتراضات مرده إلى محكمة الموضوع التى لها كامل حريتها فى تقد
 )١٠٨ص ...." (فى ذلك شأن سائر األدلة وأنها ال تلتزم بالرد على الطعون

أغفلت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التى أبداها المتهم الثالث بمذكرته ودفاعه التى قدمها لعدالة 
ة من قبل النيابة العامة وعلى الرغم من أنها دفوع جوهرية المتهم للتدليل على بطالن تقرير لجنة الخبراء المنتدب

 :ونوجزها فيما يلى
لم ترد المحكمة على الدفع ببطالن تقرير لجنة الخبراء  لمخالفته  الفنى للقواعد المقررة للخبرة  •

وردت األحكام الخاصة بندب الخبراء فى المواد بقانونى اإلجراءات الجنائية واإلثبات حيث 
 ٩٦ من قانون اإلجراءات الجنائية، ونظم المرسوم بقانون رقم ٨٩ – ٨٥فى المواد الجنائية 

 – ١٣٥ الخبرة أمام جهات القضاء بصفة عامة وتناول قانون اإلثبات فى المواد ١٩٥٢لسنة 
 الخبرة فى المواد المدنية والتجارية ، ونرى أنه إذا خلت مواد قانون اإلجراءات الجنائية من ١٦٢

نظيم أعمال الخبرة كان من المتعين علينا الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم تفصيل فى ت
على / أنظر الدكتور( وأحكام قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٩٥٢ لسنة ٩٦

) ١١٦، رقم ٢٠٠٢عوض حسن، الخبرة فى المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعى، 
من المقرر أن المحكمة الجنائية ال ترجع إلى قانون " صرية  أنه وقررت محكمة النقض الم

المرافعات المدنية إال عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون اإلجراءات 
الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون 

  ). ١٢/٦/١٩٦٢ ق ، جلسة ٣١ لسنة ٣٤٢٣  الطعن رقم-نقض جنائى "( المرافعات
وحيث أن قانون اإلجراءات الجنائية لم يوضح الحكم عند تعدد الخبراء كان من المتعين علينا أن نرجع 

على الخبير أن "  من قانون اإلثبات على أنه ١٥٠إلى أحكام قانون اإلثبات فى هذا الشأن ، وقد نصت المادة 
 .ة أعماله ورأيه واألوجه التى استند إليها بإيجاز ودقةيقدم تقريرا موقعا منه بنتيج

فان كان الخبراء ثالثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقال برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا واحد يذكر فيه 
 " رأى كل منهم وأسبابه

 يا من بيان رأى وقد قدمت لجنة الخبراء  تقريرا واحدا  لم يوقع على صفحاته  أعضاء اللجنة ، وجاء خال
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 من ١٥٠كل من أعضاء اللجنة وأسبابه، ولم يتضح فيه رأى المهندسين من المحاسبين بالمخالفة ألحكام المادة 
 .قانون اإلثبات فكان التقرير باطال لمخالفته أحكام القانون

 سلطة التحقيق وجاء رد المحكمة على  تفويض النيابة العامة للجنة فى القيام باألعمال القانونية وأعمال 
أنطوى قرار النيابة بتشكيل لجنة الخبراء على تفويض كامل لهذه للجنة الفنية لبحث مدى قاصرا ومقتضبا حيث 

اتفاق عمل المتهمين وصحيح القانون ولمباشرة أعمال التحقيق االبتدائى بما يتعارض مع المبادئ العامة التى 
لعامة اللجنة الفنية بصورة كاملة فى بحث مدى اتفاق المناقصات تحكم التحقيق االبتدائى ، فقد فوضت النيابة ا

التى أجريت واالستضافة التى تمت والمكافآت التى صرفت وصحيح القانون، وتحديد المخالفات والمسئول عنها 
و وسند مسئوليته فتنازلت بذلك عن اختصاصاتها المقررة قانونا للجنة الفنية ، ونسيت أن دور النيابة العامة ه

البحث عن الحقيقة وأنها سلطة االتهام والتحقيق االبتدائى ، وأن القاضى هو الخبير القانونى الوحيد لدعواه وأن 
دكتور ( االستعانة بالخبراء ال يكون إال لبحث المسائل الفنية التى ال يستطيع القاضى بعلمه أن يقضى فيها 

، وفى هذا )٩٢٨، بند ١٩٩٨ار النهضة العربية ، محمود نجيب حسنى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، د
المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى " :خالفت النيابة العامة ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية

ًالدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إال فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى 
ها ، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من األمور يتعذر عليها تقدير

 ق ، جلسة ٣٣ لسنة ٣ الطعن رقم -نقض جنائى ". ( الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها
١٩٦٣/٣/٢٦ (  

ما تصرف فى مساحة إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن مورثة ومورث المطعون ضده"
 وأن األطيان المتبقية على ذمة المورث حسبما هو ١٩٥٧/١٠/٧ف بموجب عقد البيع المؤرخ ١ط،١٤س،٣

ط، وكان الخبير قد أورد فى تقريره إطالعه على هذا المحضر ١٧س،١١ثابت بمحضر جرد التركة مساحتها 
لمورث للطاعن بموجب عقد البيع المشار فتبين له صحة ذلك إال أنه عاد واحتسب المساحة التى تصرف فيها ا

إليه ضمن األطيان المختلفة عن المورث لمجرد جحد المطعون ضدها األولى هذا الطعن المناسب أمام المحكمة 
وهو ما خلت منه األوراق ، واحتسب بناء على ذلك حصة المطعون عليهما والريع مما مفاده أن الخبير قد 

 وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من -تنع عليه  وهو مم-فصل فى مسألة قانونية 
دفاع ولم يرد عليه وهو دفاع يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص 
دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر وهى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على 

ٕقيق الواقع فى الدعوى وابداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها فإن الحكم تح
 ٨٦١ الطعن رقم -نقض مدنى ".( المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب

 )١٩٩٢/١٢/١٠ق، جلسة ٦٠لسنه 
نتيجة التى خلص إليها على ما ساقه الخبير فى تقريره للتدليل على و كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى ال"

أن التصرف القانونى الذى أجراه الطاعن األول و هو تأجير من الباطن و أن عقد الشركة المقدم هو عقد 
صورى و رتب الحكم على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة بأن وصف الرابطة بين الخصوم و إسباغ التكييف 



 ٦٤

 فال يجوز للخبير أن يتطرق إليها ، و ال للمحكمة أن تنزل عنها - و هى مسألة قانونية بحتة -ليها القانونى ع
 ". ألنها واليتها وحدها

  )١٩٨٠/١٢/١٣ ق ، جلسة ٥٠ لسنة ٦٩  الطعن رقم -نقض مدنى     (
ى يصعب على القاضى تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية الت"

 " .استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية

  )١٩٦٩/٤/٢٢ ق ، جلسة ٣٥ لسنة ٨٤ الطعن رقم -نقض مدنى     ( 
وقد جاءت عبارات تحديد مهمة اللجنة الفنية عامة وشاملة لتشمل إبداء الرأى فى الدعوى بما يعد تخليا 

أنظر األستاذ  (ض مع ما يجب أن تكون عليه المهمة من تحديدمن النيابة العامة عن مهمتها، وهذا يتعار
 ).٩٢٨، بند ١٩٩٨الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، 

ويالحظ كذلك أن النيابة العامة اعتمدت على مذكرة الرقابة اإلدارية فى شأن التهم المنسوبة للمتهمين  
مات لتحديد مهمة لجنة الخبراء، وجاءت اللجنة لتستكمل هذه االتهامات دون سند من الواقع أو واتخذتها كمسل

 .من القانون
ولم ترد المحكمة على الدفع ببطالن قرار ندب اللجنة الفتراض النيابة العامة لحقائق علمية، وتكليف 

ق المعرفة دستورا ال يمكن مخالفته ، افترضت النيابة العامة أن ما يسمى بحاللجنة ببيان مدى مخالفتها حيث 
ورتبت على ذلك أن عدم العمل به يمثل مخالفة تستوجب المساءلة الجنائية ، وكلفت اللجنة الفنية ببحث هذه 

فخاضت بذلك فى مسائل فنية ) أنظر ثانيا من قرار تشكيل اللجنة الفنية( المخالفات وتحديد المسئولين عنها 
األستاذ الدكتور مأمون محمد سالمة ، اإلجراءات الجنائية فى التشريع ( ر يفترض أنها محل عمل الخبي

، وكان على النيابة العامة ))١( ، حاشية رقم ٦٤٥ ، دار النهضة العربية، ص ٢٠٠٠الجزء األول، (المصرى 
ال تفصل فى أن تلتزم الحيدة فى األمر نظرا لما يعرف عنها بأنها الخصم العادل والشريف فى الدعوى الجنائية و

 .أمور فنية ال يسعها الخوض فيها ثم تفوض اللجنة الفنية  فى حسم األمور القانونية
وكان رد المحكمة على الدفاع بسابقة أعمال شاش والجزيرى مع شركة النصر للمسبوكات مجمال وقائما 

... د سبق تعامل الدكتور المتهم األول ما يفيوقدم كل من المتهم الثالث على الخلط بين الشاهد والخبير حيث 
حافظة مستندات تنطوى على صور النعى ( عضوا اللجنة الفنية مع شركة النصر للمسبوكات ... والدكتور 

وحافظة )  من التحقيقات٧٩٧ص (... فاتورة تفيد تعامله مع الشركة مقدمة من الدكتور و... الخاص بوالد 
عالوة على أقوال )  من التحقيقات ٧٩٩ص (.... دمة من مع الشركة مق... مستندات تفيد تعامالت الدكتور 

حافظة ... ، كما قدم الدكتور )  من التحقيقات٨٠٣ص (فى دراسة للشركة ... والتى تفيد اشتراك الدكتور .... 
 . من التحقيقات٦١٦ – ٦١٣ص .... مستندات ضد 

...  ما يفيد سبق تعامل الدكتور ولم ترد المحكمة على حافظة المستندات المقدمة منا والتى تنطوى على 
باسم شركة والده مع شركة النصر للمسبوكات وغيرها من الشركات ، واكتفت بعرض حوافظ المستندات دون أن 

 جامعة القاهرة تفيد قيام –ترد على ما ورد بإحدى هذه الحوافظ من ورقة رسمية صادرة عن كلية الهندسة 
عضو اللجنة الفنية ... / فق بها صورة  فاكس عن األستاذ الدكتورالمذكور مع شركة النصر للمسبوكات ومر
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يشيد بجودة المواسير التى تنتجها شركة النصر للمسبوكات ، وهو عضو ذات اللجنة التى انتهت إلى عكس 
والتعامالت السابقة لبعض أعضاء لجنة الخبراء مع شركة النصر للمسبوكات ، والحساسية . ....ذلك تماما
وال يشفع للحكم قوله فى هذا الشأن . ع بعض المتهمين تثير الشك فى الحيدة المتطلبة فى اللجنةالقائمة م

فضال عما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة "...
بير فأخطأت فى ويتضح أن المحكمة قد خلطت بين الشاهد والخ). ١١٠ص ...(متى اطمأنت إلى شهادته

 .تطبيق القانون فخلطت بين شاهد الواقعة بمفهومه القانونى والخبير الفنى الذى ال صلة له بالواقع
أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة قد ".... وال يكفى للرد على هذا الدفاع ما ورد بالحكم من أن  

الها وما انتهت إليه فى تقريرها مما ال يصح معه باشرت مهمتها المكلفة بها نزاهة وحياد وتجرد اتضح من أعم
القول أنها فقدت صالحيتها ألن أحد أعضاءها كانت لشركة والده بعض المعامالت مع شركة النصر 
للمسبوكات ألنه فضال عن أن تلك المعامالت تمت بين شركة النصر للمسبوكات وأى مسبك خاص مما تتعامل 

 ).١١٠ص ...." (أى دخل فى هذا التعامل ...  ولم يكن للدكتور.... معه الشركة 
الشاهد يقدم إلى القاضى معلومات حصلها "ومن المستقر عليه أن هناك اختالف بين الشاهد والخبير 

بالمالحظة الحسية، أما الخبير فيقدم إلى القاضى آراء وتقييمات وأحكام توصل إليها  بتطبيق قوانين علمية أو 
ويتصل بذلك أن الشاهد تحدده مصادفة . يق االستنباط إلى تقرير نتيجة معينةأصول فنية لكى يصل عن طر

محمود نجيب حسنى، / األستاذ الدكتور" (معاينته ارتكاب الجريمة، أما الخبير فتعينه دراساته وخبراته السابقة
 ). ٩٢٧، بند ١٩٩٨شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 

ما ورد بدفاع المتهم الثالث من  أنه صدرت عن لجنة الخبراء تعليقات واستنتاجات وأغفلت المحكمة 
وعبارات تكشف عن عدم حيدتها وتحيزها ضده فأبدت آراء فى أمور مادية لم تدركها بنفسها، وال يكفى المحكمة 

قامت عند مباشرة نص الدفاع على أعمال اللجنة ووصفه بالبطالن ألنها "....فى الرد على هذا الدفاع قولها 
المأمورية بتوجيه االتهام إلى بعض المتهمين هو نص فى غير محله ألنه فضال عن أن مراجعة أعمال اللجنة 
قد أظهرت أن مناقشات مع المتهمين لم تصل إلى حد االتهام إنما كانت بقصد الوصول إلى الحقيقة والحرص 

ٕمون أنه ال حق لهم فى توجيه االتهام إلى أحد وانما طرح على المال العام والغيرة عليه فإن أعضاء اللجنة يعل
أعمالهم وما ينتهون إليه  اللجنة بحيث يحمل كل منهم المسئولية عن فعله الشخصى إذا شكل جريمة وذلك فى 

 ).١١٢ص ...." (حدود خبرته وتخصصه من نتائج أمام سلطة التحقيق وهى النيابة العامة 

متهم الثالث من أن اللجنة الفنية وضعت مسلمات تتعارض مع الدستور ولم ترد المحكمة على دفاع ال •
عندما كلفت والقانون والعلم ورتبت  نتائج عليها وكان تقريرها متناقضا يقوم على الظن واالحتمال ف

النيابة العامة اللجنة للقيام بأعمال الخبرة قررت سلفا أن هناك مخالفات لما يسمى بحق المعرفة ، 
للجنة تحديد هذه المخالفات والمسئولين عنها ، وقد انساقت اللجنة الفنية لهذه المسلمة وطلبت من ا

 .وانتهت إلى مسئولية المتهمين عن مخالفة ما سمى بدستور حق المعرفة

ولم ترد المحكمة على الدفاع بأن القول بما يسمى بحق المعرفة يعد بمثابة دستور يتعارض مع ما  •
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى واإلبداع األدبى والفنى "  أن ورد بالدستور المصرى من
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، واعتبرته دستورا فى ) من الدستور المصرى٤٩المادة " ( والثقافى وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك
 .شق األسباب ولم تعتبره كذلك فى شق آخر

ا أسست الكثير من النتائج التى توصلت ولم ترد المحكمة على عدم قيام اللجنة بتجارب معملية وأنه •
إليها على أرقام نظرية، ولم تجر التجارب الفنية لالختبار والتوصل إلى نتائج علمية سليمة ، وكذلك 
قيام أعضاء اللجنة على الرغم من اختالف تخصصاتهم فى باالشتراك فى جميع أعمال الخبرة الهندسية 

وجه من الدفاع قاصرا محمال ما ورد بأقوال أعضاء اللجنة وكان ردها على هذه األ. منها والمحاسبية
ما أسماه الدفاع من "....بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما ال يحتمله حيث ورد بأسباب الحكم أن   

أوجه قصور وعوار فى تقرير فى تقرير اللجنة ورغم أن المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير فى مجمله 
تطمئن إلى النتائج التى اطمئن إليها وجدانها وارتاح لها يقينها فانه ومن باب وتأخذ منه النتائج التى 

لجنة علمية :....أن ترد على بعض تلك الوجه على النحو التالى....سد الذرائع ترى أنه ال يضير الحكم
  أعرق الجامعات المصرية مكونة من فريقين أحدهما فنى من أساتذة–من كبار أساتذة جامعة القاهرة 

كلية الهندسة المتخصصين فى اإلنتاج وسباكة المعادن واألخرى مالية من أساتذة كلية التجارة بذات 
الجامعة ونظرا لشمول موضوع الفحص لجانب فنى ترتب عليه جانب مالى وقد كان من الالزم أن 

فنى قولته ينتقل ثم بعد أن يقول الفريق ال... تعمل اللجنة سويا بحيث يقدم الفريق الفنى الرأى الهندسى
األمر إلى الفريق المالى والمحاسبى الذى يتولى تحديد المبالغ المالية واألضرار بمصالح الشركة التى 

  ).١٠٩ص ...."(نتجت عن المخالفات الفنية إن وجدت

وال يعد قول أحد أعضاء اللجنة أنهم كانوا يعملون كفريق متكامل أن هناك تداخال بينهم فى ....  -
ت بحيث يفحص العضو المالى المسألة الفنية كما ادعى بذلك دفاع المتهم الثالث ألنه ال االختصاصا

يعقل أن يناقش أستاذ التجارة أمرا يخص أستاذ الهندسة لعدم إلمامهم به وعدم درايته بأصول العلم فيه 
ذلك القول ٕفضال عن التقرير خال من أى إشارة إلى ما يدعيه الدفاع فى هذا الصدد وانما القصد من 

 ).١١١ص .... (كانوا يعملون كفريق متكامل كل فى تخصصه 

كما أن الثابت تقرير اللجنة أنه أودع بعد مداولة من األعضاء الخمسة وانتهوا بعدها إلى رأى واحد "...  -
ال اختالف فيه وال تناقض وتم التوقيع على التقرير منهم جميعا فان هذا التقرير يضحى صحيحا وتأخذ 

ص ...." (كون النص عليه من الدفاع فى هذا الشأن قد جاء على غير أساس متعينا رفضهبه وي
١١٤.( 

وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن مسئولية أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وقالته أن هذه المسئولية "... -
يث يحمل تنحصر فى حدود اختصاصهم الوظيفى وال تمتد إلى اختصاص غيرهم من أعضاء اللجنة بح

كل منهم المسئولية عن فعله الشخصى إذا شكل جريمة وذلك فى حدود اختصاصهم الوظيفى وال تمتد 
فان الثابت بأوراق هذه الدعوى أن اللجنة الفنية للمشتريات ... إلى اختصاص غيرهم من أعضاء 

بغرض تحقيق الخارجية ولجنة البت كانتا تتشكالن بعدد من األعضاء من كافة التخصصات والخبرات 
فان مسئولية القرار الذى يصدر من هذه اللجنة يعود إلى جميع أعضائها ويتحمل .... مصالح الشركة
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كل عضو من أعضاء هذه اللجان المسئولية عن هذا القرار الذى تتخذه اللجنة وتنتهى إليه وال يستطيع 
اجتماع اللجنة عدم موافقته إال إذا ثبت من محضر أن يدرأ هذه المسئولية عن نفسه أو يتنصل منها 

على ذلك القرار ورفضه التوقيع عليه أما أن يصدر القرار من اللجنة وباسمها ثم يحاول أى عضو فيها 
مختصا فاللجنة الفنية لها اختصاص واحد هو مراجعة التنصل من المسئولية عنه بقالة إنه ليس 

لشروط والمواصفات ورفع التوصية إلى لجنة العروض من الناحية الفنية وبيان المطابقة منها لكراسة ا
 فان شاب هذا القرار أى مخالفة فانه ال يمكن استبعاده من هذه المخالفة والقول بعدم مسئوليته البت

عنها بحجة عدم تخصصه وكذلك بالنسبة ألعضاء لجنة البت التى لها أن تقارن بين أسعار العروض 
فالمحكمة أمام تحديد مسئولية جنائية يجب لدرئها أن ...  األقلالمقبولة فنيا وتقوم بالترسية على السعر

يثبت المتهم فيها أن القرار الخاطئ الذى صدر عن اللجنة عضويته ال يعبر عن رأيه الشخصى 
 وال يحاج فى ذلك أن يكون هناك اختالف بين أعضاء اللجنتين الفنية والبت فى –وعقيدته الذاتية 

 بإصدار قانون المناقصات ١٩٨٣ لسنة ٩ من القانون رقم ٣٠ة لنص المادة اإلسناد ألن مفهوم المخالف
 -والمزايدات المصرى والذى يجب تطبيقه فيما لم يرد بشأنه نص فى الئحة المشتريات الخاصة بالشركة

قد جرى على أنه إذا اختلف أعضاء اللجنة فى الرأى فيجب إثبات أوجه الخالف فى المحضر ويكون 
متى كان ذلك وكان الثابت بمحاضر ... للسلطة التى لها حق اعتماد نتيجة المناقصة الفصل فى ذلك 

قد خلت من وجود أى اختالف فى وجهات نظر أعضائها أو وجود رأى .... اللجنة الفنية ولجنة البت 
 مخالف ألى من األعضاء والذين وافقوا جميعا على القرارات الصادرة عن هذه اللجان وبالتالى فانه ال

يجوز ألى منهم أن يحاول درء مسئوليته الجنائية بعد أن أصبح فاعال أصليا فى الجريمة المترتبة عن 
 )  .١١٧ص ... (تلك األفعال المخالفة ويضحى هذا الدفاع وال محل له خليقا بااللتفات عنه

وحيث أن المحكمة وبعد أن استعرضت كافة الدفوع وأوجه الدفاع التى أبداها جميع المتهمين "...  -
وقامت بالرد عليها فإنه وبالنسبة لباقى تلك األوجه سواء تلك التى وردت فى محاضر الجلسات أو 

جه الدفاع مذكرات الدفاع وحصلتها المحكمة ولم ترد عليها ردا خاصا فإنها ال تعدو أن تكون من أو
الموضوعية والرد عليها إذا لرد مستقاة ضمنا من أخذها بأدلة الثبوت التى أوردتها واطمأنت إليها فان 
قصد الدفاع من إبداء تلك األوجه هو إثارة الشبهات وبث الشكوك فى أدلة الثبوت القاطعة والجازمة 

 ).١٢٤-١٢٣ص .." (حها جانبااألمر الذى تنتهى المحكمة معه  إلى االلتفات عن تلك األوجه وطر
وكان ما ورد فى األسباب المشار إليها أعاله من تبريرات بمثابة دفاع عن اللجنة  يخالف 
الثابت فى األوراق واعتبرت المحكمة ما صدر عن اللجنة من اتهامات فى حق المتهمين بمثابة غيره 

 .شرته لعمل الخبرةعلى المال العام، ونسيت أن الخبير يجب أن يكون محايدا عند مبا
وحيث أنه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطالن ومخالفة القانون 

 .والفساد فى االستدالل والقصور فى األسباب بما يستوجب نقضه واإلحالة
 :وعن طلب وقف التنفيذ

 عن من شأنه أن يرتب له أضرارا جسيمة فانه لما كان االستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطا 
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 .ال يمكن مداركتها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن
 فلهذه األسباب

يلتمس الطاعن من محكمة النقض األمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى الطعن، 
 :والحكم

 . بقبول الطعن شكال–أوال 
 .ى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة وف-ثانيا

 كيل الطاعن   و             
    المحامى بالنقض                                             
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 اسم الشعبب

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 ) ج(دائرة األحد 

 نائب رئيس المحكمة     د العليم أمين عب/ المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 أحمد جمال الدين عبد اللطيف  و  أنور محمد جبري / وعضوية السادة المستشارين 

 عادل الكنانى  و   ناجي عبد العليم /     
 نواب رئيس المحكمة 

 .جمال حليس / وحضور رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض السيد 
 .خالع أحمد حسين ال/ وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
 . م ٢٠٠٤ من مايو سنة ١٦ هـ الموافق ١٤٢٥ من ربيع األول سنة ٢٦في يوم األحد 

 أصدرت الحكم اآلتي

 . قضائية ٧٣لسنة ...  وبجدول المحكمة برقم ٢٠٠٣لسنة .... في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 
 : من المرفوع

 / ..............السيد  -١

 / ..............السيد  -٢

 / ..............السيد  -٣

 / ..............السيد  -٤

 / .............السيد  -٥

 / ..............السيد  -٦

 محكوم عليهم        / ..............السيد  -٧

 ضـــد 

 النيابة العامة 
 ومنها ضد 

 / ..............السيد  -١

 ......./ .......السيد  -٢

 / ..............السيد  -٣

 / ..............السيد  -٤

 / .............السيد  -٥

 / ..............السيد  -٦
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 / .............. السيد  -٧

 / .............. السيد  -٨

 / .............. السيد  -٩

 / .............السيد  -١٠

 / .............السيد  -١١

 / .............السيد  -١٢

 ../ ...........السيد  -١٣

 / ............السيد  -١٤

 / ............السيد  -١٥

 / ............السيد  -١٦

 / ...........السيد  -١٧

 الوقائع 

 ..... -٤) طـــاعن ..... (-٣) طـــاعن ..... (-٢) طـــاعن ..... (-١اتهمـــت النيابـــة العامـــة كـــال مـــن  
 ...... - ١٠....  ..-٩ .......    -٨) طـــاعن ..... (-٧) طاعنــه ..... (-٦) طـــاعن ..... (-٥) طــاعن(

١٩ ...... -١٨ ...... -١٧...... -١٦ ...... -١٥ ...... -١٤ ...... -١٣ ...... -١٢ ...... -١١- 
.... المقـيــدة بالجـــدول الكـلــي ـبــرقم ( مرـكــز إمباـبــة ٢٠٠٢لســـنة .... فــي قضـــية الجناـيــة رـقــم  ...... -٢٠...... 
 محافظـة – بـدائرة مركـز إمبابـة ٢٠٠١ وحتـى عـام ١٩٩٣بأنهم خالل الفترة من عام )  شمال الجيزة٢٠٠٢لسنة 

 بصـفتهم –أ : المتهمون األول والثاني والثالث والخـامس والسـادس والسـابع والتاسـع : أوال : القسم األول . الجيزة 
والتاسـع ..... والسـابع ..... والسـادس ..... والخـامس " ...... والثـاني والثالـث " ...."  األول –موظفين عـامين 

 ٤٥٠٥٧٦٠٧ر٩حصلوا للمتهم الخامس عشر علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بـدون حـق بلـغ قـدره ... .
 ٢٧فـي المناقصـة رقـم )  ملـيم٩/١٠٠خمسـة وأربعـون مليـون وسـبعة وخمسـون ألـف وسـتمائة وسـبعة جنيـه (جنيه 
واجـبـاتهم كأعضــاء  والخاصــة باســتيراد زهــر خــام مخصــوص ـبـأن اســتغلوا ســلطات وظيـفـتهم وأخـلـوا ب٩٣/٩٤لســنة 

اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا متعمدين إجراءات مـن شـأنها إتمـام الترسـيه علـي العـرض المقـدم منـه بـأن بـالغوا 
ـفـــي تـقـــدير الكمـيـــات المطروحــــة بالمخالـفـــة لالئحــــة المشــــتريات وبمواصــــفات وشــــروط ال تتناســــب وطبيعــــة الخــــام 

ض المقــدم منــه قاصـــدين اســتبعاد العــروض األخــرى المطابـقــة المطلــوب وقواعــد حــق المعرفــة الفنـيــة لتتفــق والعــر
للمواصفات واألقل سعرا فمكنوه من تقـديم عرضـين لشـركة واحـدة يعمـل وكـيال لهـا حصـروا المنافسـة بينهمـا فتمـت 

 بصـفتهم -ب. الترسية عليه حال كونـه األعلـى سـعرا فظفـروه بـربح غيـر مسـتحق علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات 
 أضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــم بــأن أخلــوا بواجبــات وظيفــتهم وأســاءوا اســتعمالها أنفــة البيــان

كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وارتكبوا المخالفات موضوع التهمة السابقة مما ألحق ضررا بأموال الشركة بلـغ 
قيمة ) وسبعمائة واثتنا عشر جنيهسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وثالثون ألف ( جنيه ٥٧٧٣١٧١٢قدره 

اـلـذي اســتبعد بــدون حــق عـلـي النحــو ... ـفـارق ســعر التورـيـد لعــرض شــركة المــتهم الخــامس عشــر وعــرض شــركة 
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 حصــلوا للمــتهم الســابع عشــر علــي ربــح مــن عمــل مــن أعمــال وظيفــتهم بــدون حــق بلــغ -ج. المبــين بالتحقيقــات 
ون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون جنيه بأن اسـتغلوا سـلطات  جنيه اثنتا عشر مليونا وثمانمائة وعشر١٢٨٢٠٨٨٦

وظيفتهم وأخلوا بواجباتها كأعضاء اللجنـة الفنيـة ولجنـة البـت واتخـذوا متعمـدين إجـراءات مـن شـأنها إتمـام الترسـية 
.. .علي العرض المقدم منه بأن طرحوا شرائها بالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية وبعد استبعادهم عرض شركة 

األـقــل ســـعرا ومكـنــوه مـــن تـقــديم أربعـــة عـــروض أجـــروا معهـــا ممارســـة بالمخالـفــة لالئحـــة المشـــتريات وـقــرار الطـــرح 
 بصـفتهم أنفـة البيـان أضـروا –د . وأسندوا إليه تنفيذها فظفروه بربح غير مسـتحق علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات 

يفتهم وأساءوا استعمالها بصفتهم أعضاء اللجنـة عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظ
الفنيــة ولجنــة البــت وطرحــوا شــراء كميــات مبــالغ فيهــا مــن خــام زهــر المســابك دون حاجــة الشــركة إليــه وبالمخالفــة 
لالئحــة المشــتريات وقواعــد حــق المعرفــة الفنيــة وبغــرض اســتخدامه بــديال عــن خــردة الصــلب األنســب فنيــا واألقــل 

 ألـف طـن زهـر مسـابك مـن شـركة المـتهم السـابع عشـر فـي المناقصـة ٧٥ الجزء الخاص بشـراء سعرا وقاموا بتنفيذ
إحـدى ( جنيـه ١١٥٤٢٦١٢ واعتمدوا شرائها من مجلس اإلدارة ممـا ألحـق ضـرر بلـغ قـدره ٩٣/٩٤ لسنة ٢٧رقم 

تهم السـابع فـارق سـعر عـرض شـركة المـ) عشر مليونا وخمسمائة واثنـين وأربعـون ألفـا وسـتمائة وأثنتـا عشـر جنيهـا
 بصـفتهم أنفـة البيـان أضـروا عمـدا بـأموال ومصـالح -علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات هــ.... عشر وعـرض شـركة 

الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظائفهم وأساءوا استعمالها كأعضاء اللجنة الفنيـة ولجنـة البـت وغـالوا فـي 
 أـلـف طــن مــن هــذه الخامــة بالمخالـفـة لالئحــة ٢٠ شــراء تـقـدير احتياجــات الشــركة مــن خــام زهــر المســابك وطرحــوا

 مما الحق ضـررا ٩٣/٩٤ لسنة ٢٧المشتريات وأسندوا شرائها بسعر أعلي من السعر المطروح في المناقصة رقم 
خمسـة ماليـين ومائتـان وتسـع وسـتون ألـف وسـتمائة وسـبعة وسـبعون ( جنيـه ٥٢٦٩٦٧٧بأموال الشركة بلـغ قـدره 

علـي النحـو المبـين ... الـذي تمـت الترسـية عليـه وعـرض شـركة ... ق سـعر عـرض شـركة يمثل قيمـة فـارو) جنيه
 بصفتهم أنفة البيان حصلوا -أ: المتهمون األول والثاني والثالث والخامس والسادسة والسابع : ثانيا . بالتحقيقات 

واحــد (نيــه  ج٣١٦٦٠٢٣٧للمــتهم الخــامس عشــر عـلـي ربــح مــن عمــل مــن أعمــال وظيفــتهم ـبـدون حــق بـلـغ قــدره 
بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم وأساءوا اسـتخدام ) وثالثون مليونا وستمائة وستون ألفا ومائتان وسبعة وثالثون جنيها

 بـأن طرحـوا للشـراء كميـة ٩٥/٩٦ لسـنة ٢سلطاتها بصفتهم أعضاء اللجنـة الفنيـة ولجنـة البـت فـي المناقصـة رقـم 
ركة إليـه بالمخالفـة لالئحـة المشـتريات ورغـم وجـود مخـزون مبالغ فيها من خام الزهـر المخصـوص دون حاجـة الشـ

كــافي وبمواصــفات وشــروط ال تتناســب مــع طبيعــة الخــام المطلــوب وبالمخالفــة لقواعــد حــق المعرفــة الفنيــة لتتفــق 
والـعــرض المـقــدم مـــن الـمــتهم الخـــامس عشـــر فمكـنــوه مـــن تـقــديم عرضـــين لشـــركة واحـــدة وقصـــروا المنافســـة بينهمـــا 

يذها وأعادوا طلب شـحنة أخـرى مـن ذات الخـام دون مقتضـي قاصـدين تظفيـره بـربح غيـر مسـتحق وأسندوا إليه تنف
 بصـفتهم أنفـة البيـان أضـروا عمـدا بـأموال ومصـالح الشـركة جهـة عملـهـم -ب. لـه علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات 

مشــتريات وحــق المعرفــة ـبـأن أخـلـوا بواجبــات وظيـفـتهم كأعضــاء اللجـنـة الفنـيـة ولجنــة الـبـت وخــالفوا قواعــد الئحــة ال
 للمــتهم ٩٥/٩٦ لســنة ٢ٕالفنيــة بارتكــابهم المخالفــات موضــوع التهمــة الســابقة بطــرح واســناد وتنفيــذ المناقصــة رقــم 

سـتة وعشـرون مليونـا ومائتـان ( جنيـه ٢٦٢٦٧٢٣٧الخامس عشر بأسعار مغالي فيها مما الحـق ضـررا بلـغ قـدره 
قيمـــة فـــارق ســـعر عـــرض شـــركة المـــتهم الخـــامس عشـــر  ) وســـبعة وســـتون أـلــف ومائتـــان وســـبعة وثالثـــون جنيهـــا
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المتهمــان األول والســابع بصــفتهما أنفــة : ثالـثـا . واألســعار الســائدة ـفـي هــذه الفـتـرة عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 
البيان ارتكبا تزويرا في محـرر إلحـدى الشـركات التـي تسـهم الدولـة فـي مالهـا بنصـيب هـو المـذكرة المقدمـة بجلسـة 

 وكـان ذلـك ٩٣/٩٤ لسـنة ٢٧ للعـرض علـي مجلـس إدارة الشـركة فـي المناقصـة رقـم ١٩٩٣بتمبر سنة  من س٢٨
بجعلها واقعة مزورة قي صورة واقعة صحيحة حال تحريرهـا المخـتص بوظيفتـه بـأن حـررا هـذه المـذكرة علـي غـرار 

ف الحقيـقـة أن ســعر الصــحيح فيهــا وضــمناها بـيـان اإلجــراءات الـتـي تمــت ـفـي هــذه المناقصــة وأثبـتـا بهــا عـلـي خــال
 ٥٠٠مصــنع المواســير الـتـابع للشــركة جـهـة عملهمــا ـقـد ارتـفـع مــن ..... الخــردة الصــلب المــوردة محلـيـا مــن شــركة 

 جنيه للطن قاصدين تبرير شراء الزهر الخام بالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية واستعمال هذا المحـرر ٥٥٠إلي 
 ٢٨/٩/١٩٩٣دماه إلي مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقـدة بتـاريخ فيما زور من أجله من عملهما بتزويره بأن ق

العتمــاده محتجــين بصــحة مــا دون بهــا مــن بياـنـات وإلعمــال أثارهــا ـفـي اعتمــاد شــراء الخامــات اـلـواردة بالمناقصــة 
المـــتهم التاســـع بصـــفته أنفـــة البيـــان ارتكـــب تزويـــرا فـــي محـــرر إلحـــدى : رابعـــا . عـلــي النحـــو المبـــين بالتحقيقـــات 

ــــة فـــــي مالهـــــا بنصـــــيب هـــــو خطـــــاب األســـــعار الجديـــــدة لخـــــردة شـــــركة ا المـــــؤرخ .... لشـــــركات التـــــي تســـــهم الدوـل
 وكان ذلك بطريقي االصطناع وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصـطنعه وأثبـت ٢٨/٩/١٩٩٣

شــركة جهــة عملــه ـفــي بــه علــي خــالف الحقيقــة أســعار مغــايرة ألســعار التورـيــد الحقيقيــة لخــردة الصــلب الــواردة لل
غضون هذه الفترة واستعمل المحرر المزور أنف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلي المتهم 

...  إلثبــات ارتفــاع ســعر الخــردة المــوردة مــن شــركة ٢٨/٩/١٩٩٣األول لعرضــه باجتمــاع مجلــس اإلدارة جلســة 
 علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات ٩٣/٩٤ لسـنة ٢٧ المناقصـة رقـم لتبرير عدم شرائها والعتماد شراء خام الزهر فـي

المتهم األول اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع في ارتكاب الجنايتين محل الوصـف : خامسا . 
السابق بأن اتفق علي ارتكابها وساعده بأن اعتمد ما دون من بيانات بالخطاب المذكور للعرض علي لجنة البت 

 وقام بعرضه علي مجلس اإلدارة لتبرير شـراء خـام الزهـر فـي المناقصـة رقـم – رغم سابق صدور قرار بالترسية -
: سادسـا .  فتمت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات ٩٣/٩٤ لسنة ٢٧

بيــان والـثــامن بصــفته المستشـــار القــانوني حصـــلوا  بصـــفتهم أنفــة ال-أ: المتهمــون األول الثالــث والراـبــع والسادســة 
مليـون وثمانمائـة ( جنيه ١٨٧٥٦٧١للمتهم السادس عشر علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حق بلغ 

بــأن أخلــوا بواجبــات وظيفــتهم وأســاءوا اســتعمالها بصــفتهم ) وخمســة وســبعون أـلـف وســتمائة وواحــد وســبعون جنيــه
 ١ ألـف طـن مـن زهـر المسـابك فـي المناقصـة رقـم ٢٠البت وقـاموا بطـرح شـراء كميـة أعضاء اللجنة الفنية ولجنة 

 بالمغاالة في تقدير احتياجات الشركة وبالمخالفة لالئحـة المشـتريات وقواعـد حـق المعرفـة الفنيـة رغـم ٢٠٠٠لسنة 
د بالمخالفـــة تريـــد األقـــل ســـعرا واســـندوا إليـــه التوريـــد دون إلزامـــه بشـــرط تســـهيالت الســـدا... وجـــود عـــرض شـــركة 

 –ب . للمنصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات فظفروه بـربح غيـر مسـتحق علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات 
بصـــفتهم أنـفــة البـيــان أضـــروا عـمــدا ـبــأموال ومصـــالح الشـــركة جـهــة عملهـــم ـبــأن أخـلــوا بواجـبــات وظيـفــتهم وأســـاءوا 

سراء خـام زهـر المسـابك بكميـات مغـالي فـي تقـديرها استعمالها بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وطرحوا 
وبالمخالفــــة لقواعــــد حــــق المعرفــــة الفنيــــة والئحــــة المشــــتريات ممــــا رتــــب ضــــررا لحــــق بــــأموال الشــــركة بلــــغ قــــدره 

يمثل قيمة فارق السـعر )  مليم٦/١٠٠مليون وستمائة وخمسون ألف وأثنان وأربعون جنيه ( جنيه ١٦٥٠٠٤٢ر٦
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وكذا تكلفة حرمان الشركة مـن مزيـة تسـهيالت السـداد .... دس عشر وعرض شركة بين عرض شركة المتهم السا
المتهمــون األول والـثــاني والراـبــع : ســـابعا . الــواردة بكراســـة الشــروط والمواصـــفات علــي النحـــو المـبــين بالتحقيقــات 

 بــأن أخلــوا والخــامس والسادســة والســابع بصــفتهم أنفــة البيــان أضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــم
 ألـف طـن ٦٠بواجبات وظيفـتهم وأسـاءوا اسـتخدام سـلطاتهم كأعضـاء لجنـة البـت وقـاموا بطـرح وتنفيـذ شـراء كميـة 

 بالمخالفــة لالئحــة المشــتريات وقواعــد حــق المعرفــة الفنيــة لتعمــد ٩٥/٩٦ لســنة ٣زهــر مســابك فــي المناقصــة رقــم 
اعتمـــادا عـلــي تقرـيــر فـنــي ـقــارن ـبــين تكلـفــة الشـــحنة االبتـعــاد عـــن شـــراء خـــردة الصـــلب األنســـب فنـيــا واألـقــل ســـعرا 

باســـتخدام خـــردة الصـــلب وزهـــر المســـابك تضـــمن أســـعار مغـــايرة لحقيـقــة ســـعر الخـــردة الصـــلب مـمــا ألحـــق ـبــأموال 
إحدى عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيـه الـذي يمثـل ( جنيه ١١٩٨٥٠٠٠الشركة ضررا بلغ قدره 

ر المسابك وسعر استيراد الخردة الصلب السائد في ذات الوقت مما أدي إلـي زيـادة فارق سعر التكلفة بين خام زه
المتهمـــون األول والثاـلــث والخـــامس والسادســـة : ثامنـــا . تكلفـــة شـــراء هـــذه المـــادة عـلــي النحـــو المبـــين بالتحقيقـــات 

ـفــتهم وأســـاءوا بصـــفتهم أنـفــة البـيــان أضـــروا عـمــدا ـبــأموال ومصـــالح الشـــركة جـهــة عملهـــم ـبــأن أخـلــوا بواجـبــات وظي
 الخاصة باسـتيراد خـردة صـلب عـن طريـق لجنـة ٩٣/٩٤ لسنة ١استعمالها بأن تعمدوا إفشال تنفيذ المناقصة رقم 

 وأســندوا تنفيــذها للجنــة ٩٤-٢٧/٩٣وقــاموا بطرحهــا رفــق مناقصــة شــراء الزهــر الخــام رقــم ..... الخــردة لشــركات 
ركة جهة عملهم قاصدين من ذلك االنتهاء من إسناد مناقصـة الخردة سالفة الذكر رغم إمكانية تنفيذها بمعرفة الش

الزهـر الخــام قـبـل الخــردة الصــلب وكـان ذـلـك ـبـأن قاـمـت المتهـمـة السادســة بتحريـر خطــاب يفـيـد قـبـول الشــركة جـهـة 
بتوريد خردة الصلب المخالف للمواصفات المنصوص عليها بقواعد حـق المعرفـة الفنيـة ...  عملها عرض مجمع 

... فـرع .... م الثالث هذا العرض رغم سابقة رفضهما إياه قاصدين من ذلـك اسـتبعاد عـرض شـركة وقبلت والمته
األفضل فنيا واألقل سعرا والذي تمت الموافقة عليه من لجنة الخردة ووقع المتهم األول والخامس عقـد شـراء كميـة 

ه النسـبة مـن المنجنيـز وقامـا رغـم علمهـم بعـدم صـالحيته لالسـتخدام بهـذ...  ألف طن حديد خردة مـن مجمـع ٤٠
المتهمان الخـامس والسادسـة بفـتح اعتمـاد مسـتندي بالجنيـه المصـري بالمخالفـة لنصـوص العقـد قاصـدين مـن ذلـك 
إفشال تنفيذها والوقوف بإجراءاتها عند هذا الحد بغرض إحالل خام زهر المسابك محـل الخـردة الصـلب ممـا رتـب 

والــذي ) عشــر مليونــا ومائــه ألــف وثمانمائــة وخمســة وســبعون جنيهــاثمانيــة ( جنيــه ١٨١٠٠٨٧٥ضــررا بـلـغ قــدره 
فـي ذات المناقصــة ....... يمثـل فـارق سـعر التكلفـة ـبـين خـام زهـر المسـابك والخـردة الصــلب محـل عـرض شـركة 

 –المتهمـــون األول والثاـلــث والراـبــع والسادســـة والـثــامن وأخـــر مـتــوفى أ : تاســـعا . عـلــي النحـــو المـبــين بالتحقيـقــات 
م أنـفـة البـيـان حصــلوا للمــتهم الســادس عشــر عـلـي رـبـح مــن عـمـل مــن أعمــال وظيـفـتهم ـبـدون حــق بـلـغ ـقـدره بصــفته

بـــأن أخـلــوا بواجبـــات وظيفـــتهم )  ملـــيم٦/١٠٠أربعـــة أالف وســـبعمائة وخمســـة وأربعـــون جنيهـــا و(جنيـــه ٤٧٤٥ر٦
 دون أن ٢/٢٠٠٠رقـم  طن خـردة صـلب فـي المناقصـة ٢٠وأساءوا استعمال سلطاتها بأن اسندوا إليه تنفيذ كمية 

يكون من ضمن المتقدمين في المناقصة وبسعر مغالي فيه رغم عدم حاجة الشركة إلي تلك الكميـة فظفـروه بـربح 
 بصــفتهم أنفــة البيــان أضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة -ب. غيــر مســتحق علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

ـنــة الفنيــة ولجـنــة الـبــت وطرحـــوا شــراء خـــردة صـــلب ـفــي جهــة عملـهــم ـبــأن أخـلــوا بواجبــات وظيـفــتهم كأعضـــاء اللج
 بمواصـفات تخـالف حـق المعرفـة الفنيـة وقـاموا بإلغائهـا رغبـة مـنهم فـي اسـتمرار االعتمـاد ٢/٢٠٠٠المناقصة رقم 
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ٕعلي زهر المسـابك واحاللـه محـل الخـردة الصـلب األنسـب فنيـا واألقـل سـعرا وأسـندوا لشـركة المـتهم السـادس عشـر 
ن خردة بأسعار مغالي فيها مقارنة باألسـعار السـائدة خـالل تلـك الفتـرة رغـم عـدم حاجـة الشـركة  ط٢٠توريد كمية 

إلي تلك الكمية مما الحق ضررا بأموال الشركة جهة عملهم يمثل قيمة فارق سعر شرائها واألسعار السائدة خـالل 
علي النحو )  مليم١٦/١٠٠يه وخمسة أالف وثالثمائة وأربعة وعشرون جن( جنيه ٥٣٢٤ر١٦تلك الفترة والبالغة 
 بصـفتهم -المتهمـون األول والثـاني والثالـث والرابـع والسادسـة والثـامن وأخـر متـوفى أ: عاشرا . المبين بالتحقيقات 

أنفــــة البيــــان حصــــلوا للمــــتهم الســــادس عشــــر علــــي ربــــح بــــدون حــــق مــــن عمــــل مــــن أعمــــال وظيفــــتهم بلــــغ قــــدره 
بــأن أخـلـوا بواجبــات )  مـلـيم٦٤/١٠٠ وواحــد وتســعون جنيــه وواحــد وتســعون أـلـف وتســعمائة( جنـيـه ٩١٩٩١ر٦٤

وظيفتهم وأساءوا استعمال سلطاتهم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت بأن اتخذوا إجـراءات فـي المناقصـات أرقـام 
 و ٦٨/٢٠٠٠ و ٥٠/٢٠٠٠ و ٨/٢٠٠٠ و ٣٨/٩٩ و ١٤١/٩٩ و ٥٨/٩٩ و ١٣١/٩٩ و ١٥٣/٩٩

و ..... ار وبعض المـواد المسـاعدة مـن شـأنها تعمـد الترسـية علـي شـركتيه   والخاصة باستيراد قطع غي٢/٢٠٠٠
وذلــك بــالطرح فــي مناقصــات محــدودة بإعــادة الحاجــة العاجلــة لتبريــر الشــراء وقبــولهم حصــر المنافســة بــين .... 

شـــركاته فـقــط وبالترســـية عـلــي العـــروض المقدـمــة مـنــه رغـــم أنهـــا ـلــم تكـــن األـقــل ســـعرا وباإلفصـــاح ـلــه عـــن أســـعار 
منافسين اآلخرين في بعض تلك المناقصات وبإعداد تقارير فنية تفيد مالئمة عروضـها للتوريـد عـن غيرهـا علـي ال

 بصفتهم أنفة البيـان أضـروا عمـدا -ب. خالف الحقيقة فظفروه بربح غير مستحق علي النحو المبين بالتحقيقات 
هــام الســابق ممــا ألحــق ضــررا بأموالهــا بـلـغ ـبـأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــم ـبـأن ارتكـبـوا الجناـيـة موضــوع االت

واحد وخمسون ألف ومائه وتسعة وستون جنيها والذي يمثل فـارق األسـعار بـين عـروض شـركتيه ( جنيه ٥١١٦٩
المتهمــون األول والثــاني والثالــث : الحــادي عشــر . والعــروض األخــرى المنافســة علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

أنفة البيان حصلوا للمتهم السادس عشر علي ربح بدون حق من عمل من أعمـال  بصفتهم –والسادسة والسابع أ 
 ٩٤-١٤١/٩٣فــي المناقصــة رقــم ) ثمانيــة وأربعــون ألــف وأربعمائــة جنيــه( جنيــه ٤٨٤٠٠وظيفــتهم بلغــت قيمتــه 

ركة والخاصة باستيراد مواد الكربنه بـأن اسـتغلوا سـلطات وظيفـتهم كأعضـاء للجنـة ولجنـة البـت بـأن أسـندوا إلـي شـ
توريــد الكميــات الــواردة بالمناقصــة وأصــدروا إليهــا أمــر التوريــد وعــدلوا متعمــدين عــن ذلــك بــأن ألغــوا أمــر ....... 

التوريد الصادر لهـا وأسـندوا إلـي شـركة المـتهم المـذكور دون أن يكـون صـاحب األفضـل فنيـا واألقـل سـعرا فظفـروه 
تهم أنـفــة البـيــان أضـــروا عمـــدا ـبــأموال ومصـــالح  بصـــف-ب. ـبــربح غـيــر مســـتحق عـلــي النحـــو المـبــين بالتحقيـقــات 

الشــركة جهــة عملهــم بــأن ارتكبــوا المخالفــات محــل التهمــة الســابقة ممــا الحــق ضــررا بــأموال الشــركة بلغــت قيمتــه 
واـلــذي يمـثــل قيمـــة ـفــارق ســـعر )  مـلــيم٦/١٠٠خمســـة وثالـثــون أـلــف واثـنــان وخمســـون جنيـهــا ( جنـيــه ٣٥٠٥٢ر٦

. فـي المناقصـة المـذكورة علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات ..... ض شـركة عرض شركة المتهم السادس عشر وعـر
المتهمون األول والثالث والرابع والسادسة والثامن بصفتهم أنفة البيان حصلوا للمتهم السادس عشر : الثاني عشر 

ون واحـد وعشـرون ألـف واثنـان وثمـان( جنيـه ٢١٠٨٢علي ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم بلـغ 
 الخاصة باستيراد مواد الكربنة بأن استغلوا سلطات وظيفـتهم كأعضـاء لجنـة ٥٣/٢٠٠٠في المناقصة رقم ) جنيها

البت واتخذوا إجراءات من شأنها تعمد الترسية عليه بأن قاموا بإلغاء أمر التوريد الصادر له عقب تنفيـذ جـزء منـه 
ائهـا دون العـرض علـي اللجنـة الفنيـة وبالمخالفـة لالئحـة وعاودوا تنفيذ المناقصة رغم مضي ثمانية أشهر علـي إلغ
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الثاـلـث . المشــتريات وـبـالرغم مــن وجــود مخــزون كــاف فظـفـروه ـبـربح غـيـر مســتحق عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 
المتهمون األول والثاني والثالث والسادسة بصفتهم أنفة البيان أضروا عمدا بأموال ومصـالح الشـركة جهـة : عشر 

 الخاصة باسـتيراد ٩٦-٣/٩٥ أخلوا بواجبات وظيفتهم كأعضاء لجنة البت وقاموا بطرح المناقصة رقم عملهم بأن
مائـه ( جنيـه ١٣٢٨٨٨مواد الكربنه دون الحاجة إليها وبالمخالفة لالئحة المشتريات مما رتـب ضـررا بلغـت قيمتـه 

 طـن مـواد كربنـه بسـعر أعلـي نتيجـة ٤٠٠الناجم عن شراء ) واثنين وثالثون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيه
ـــي شــــركة المــــتهم ٩٦-١٤١/٩٥ و ٩٤-١٤١/٩٣تجزئــــة شــــراء الكميــــة فــــي المناقصــــتين   وتعمــــدهم الترســــية عـل

المتهمـــون األول والـثــاني : الراـبــع عشـــر . الســـادس عشـــر ـفــي المناقصـــة األوـلــي عـلــي النحـــو المـبــين بالتحقيـقــات 
لبيـان حصــلوا للـمـتهم السـادس عشــر علـي رـبـح ـمـن عمـل ـمـن أعـمـال  بصــفتهم أنـفـة ا-والثالـث والسادســة والسـابع أ

أربعمائــة وثمانيــة وعشــرون ألــف ومائتــان وســتة وثالثــون ( جنيــه ٤٢٨٢٣٦ر٢وظيفــتهم بــدون حــق بلغــت قيمتــه 
 والخاصـــة باســـتيراد ـمــادة الفيروســـيلكون ماغنســـيوم ـبــأن ٩٨-١٢٨/٩٧ـفــي المناقصـــة رـقــم )  مـلــيم٢/١٠٠جنيــه و

هم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا إجراءات مـن شـأنها تعهـد الترسـية عليـه حـال استغلوا سلطات وظيفت
كونــه شــركة غيــر منتجــة وذلــك بــالطرح فــي مناقصــة محــدودة مــع شــركات غيــر منتجــة أخــرى غيــر مقيــدة بســجل 

إســـناد المـــوردين مـــدعين حاجـــة الشـــركة العاجـلــة للشـــراء رغـــم وجـــود مخـــزون كـــاف عـلــي خـــالف الحقيـقــة وـقــاموا ب
 بصـفتهم أنفـة البيـان أضـروا -المناقصة إلي شركته فظفروه بربح غيـر مسـتحق علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات ب

عمــدا بــأموال ومصــالح الشــركة جهــة عملهــم بــأن ارتكبــوا الجنايــة موضــوع االتهــام الســابق ممــا رتــب ضــررا بلغــت 
والذي يمثل فارق سعر التوريد الوارد ) ن جنيهمائتان وثالثة ألف وتسعمائة واثنان وعشرو( جنيه ٢٠٣٩٢٢قيمته 

الســاري المفعــول حـتـى شــطبها ـفـي ....  وعــرض شــركة ٥/٩/١٩٩٨بـعـرض شــركة المــتهم الســادس عشــر المــؤرخ 
المتهمـون األول والثـاني والثالـث والرابـع والسادسـة : الخـامس عشـر .  علي النحو المبين بالتحقيقات ٩/١/١٩٩٩

 حصلوا للمتهم السادس عشر علي ربح من عمـل مـن أعمـال وظيفـتهم بـدون حـق بلـغ والثامن بصفتهم أنفة البيان
بـــأن اســـتغلوا ســـلطات ) أربعمائـــة وســـتة وثالثـــون ألـــف وتســـعمائة وثمانيـــة وتســـعون جنيـــه( جنيـــه ٤٣٦٩٩٨قـــدره 

را صـاحبة العـرض األقـل سـع..... وظيفتهم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وتعمـدوا عـدم الترسـية علـي شـركة 
 والخاصــة باســتيراد ـمــادة الفيروســيلكون ماغنســيوم بــأن فاوضـــوا ٩٩ لســنة ٢٦والمناســب فنيــا فــي المناقصــة رـقــم 

المــتهم الســادس عشــر منفــردا فــي تخفــيض قيمــة العــرض المقــدم منــه ليصــبح مســاويا للســعر المنــافس بالمخالفــة 
. ة إليــه عـلـي النحــو المبــين بالتحقيقــات لالئحــة المشــتريات ممــا ظفــره بقيمــة مــا تــربح بــه مــن وراء إســناد المناقصــ

المتهمـــون األول والـثــاني والثاـلــث والراـبــع والسادســـة والـثــامن وأخـــر مـتــوفى بصـــفتهم أنـفــة البـيــان : الســـادس عشـــر 
أضـــروا عمـــدا بـــأموال ومصـــالح الشـــركة جهـــة عملهـــم بـــأن أخلـــوا بواجبـــات وظيفـــتهم وأســـاءوا اســـتخدام ســـلطاتهم 

مــورده مــادة الفيروســيلكون ...  بتعمــدهم شــطب شــركة ٩٦/٩٧ لســنة ١٥ رـقـم كأعضــاء لجـنـة الـبـت ـفـي المناقصــة
ماغنســيوم مــن ســجل المــوردين دون مبــرر مقبــول وبافتعــال خالفــا معهــا دون اتخــاذ اإلجــراءات والقواعــد العمليــة 
الالزمــة فــي أخــذ أصــول العينــات قاصــدين مــن ذلــك إفصــاح المجــال لشــركات المــتهم الســادس عشــر لتوريــد هــذه 

دة حال كونها ليست شركات منتجة لتلك المادة مما رتب ضررا بمصالح الشركة جهة عملهم تمثل فـي شـطب الما
قيمـة ثالثـون طـن ) مائـه واثنـان ألـف جنيـه( جنيـه ١٠٢٠٠٠مورد منتج وكـفء وذو سـمعة عالميـة وضـياع مبلـغ 
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المتهمـــون األول والثـــاني : الســـابع عشـــر . مـــن المـــادة المـــذكور عـــرض تورـيــدها عـلــي النحـــو المبـــين بالتحقيـقــات 
والثاـلـث والخــامس والسادســة والســابع بصــفتهم أنـفـة البـيـان حصــلوا للمــتهم الســادس عشــر عـلـي رـبـح مــن عمــل مــن 

) ســتمائة وتســع وعشــرون أـلـف وســتمائة وأربـعـون جنـيـه( جنـيـه ٦٢٩٦٤٠أعـمـال وظيـفـتهم ـبـدون حــق بلـغـت قيمـتـه 
ة الفيروسـيلكون ماغنسـيوم بـأن اسـتغلوا سـلطات وظيفـتهم  الخاصة باستيراد ماد٩٥/٩٦ لسنة ٢في المناقصة رقم 

كأعضـــاء اللجـنــة الفنـيــة ولجـنــة الـبــت وتعمـــدوا الترســـية عـلــي شـــركته حـــال كونهـــا ليســـت شـــركة منتجـــة وباتخـــاذهم 
إجراءات الطرح في مناقصة محدودة دون حاجة عاجلة وحقيقية وتعمدوا إغفال الشركات المقيـدة بسـجل المـوردين 

رغم كبر حجم الكميات المطلوبة في المناقصة فظفروه بربح غير مستحق .. علي شركته وشركة لقصر المنافسة 
المــتهم الخــامس عشــر اشــترك بطريقــي االتفــاق والمســاعدة مــع : الثــامن عشــر . علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

يــات موضــوع االتهامــات المتهمــين األول والثــاني والثالــث والخــامس والسادســة والســابع والتاســع فــي ارتكــاب الجنا
 بـــأن اتفـــق معهـــم علـــي ارتكابهـــا وســـاعدهم بـــأن قـــدم العـــروض فـــي ٤ ، ٣وب ، ٢/١أوب ، / ١المبينـــة بـــالبنود 

المناقصــتين بطــرح شــراء خــام الزهــر المخصــوص وضــمنها بيانــات تظهــر علــي خــالف الحقيقــة أن مــا قدمــه فــي 
ليمكـنــه ـمــن إجـــراء .... لشـــركة واحـــدة هـــي المناقصــتين ـمــن عـــروض ـكــان لشـــركتين مختلفـتــين حـــال كونــه وـكــيال 

المنافســة والترســية عـلـي إحــدى عروضــه وتمكــن بهــذه الوســيلة مــن الحصــول عـلـي رـبـح بغـيـر حــق تمـثـل ـفـي قيمــة 
العمولة التي تقاضاها عن تنفيذ المناقصتين ومما أضر بأموال الشركة جهة عمل المتهمين بقيمة فارق العـروض 

م الزهــر المخصــوص الســائدة فــي ذلــك الوقــت فوقعــت الجــرائم بنــاء علــي هــذا الواجــب الترســية عليهــا وأســعار خــا
المــتهم الســادس عشــر اشــترك بطريقــي : التاســع عشــر . االتفــاق وتلــك المســاعدة علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

 االتفـاق والمســاعدة ـمـع المتهـمـين ـمـن األول حـتـى الـثـامن وأخـر مـتـوفى ـفـي ارتـكـاب  الجناـيـات موضــوع االتهاـمـات
 بـــأن اتـفـــق معـهـــم ١٧ ، ١٥أوب ، /١٤ ، ١٣ ، ١٢أوب ، /١١أوب ، /١٠أوب ، /٩أوب ، /٦المبينـــة ـبـــالبنود 

علي ارتكابها وساعدهم بأن قدم كافة العروض الخاصة بالمناقصات وعمليـات الشـراء محـل الـتهم السـابقة وتبـادل 
ستحقة من جراء عمليات الترسية محـل معهم المكاتبات الخاصة بإجراءاتها واستحصل علي قيمة األرباح غير الم

المخالـفـات ممــا أضــر ـبـأموال ومصــالح الشــركة جهــة عمــل المتهـمـين فوقعــت الجــرائم بـنـاء عـلـي هــذا االتـفـاق وتـلـك 
المتهم السابع عشر اشـترك بطريقـي االتفـاق والمسـاعدة مـع : العشرون . المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 

ج /١ثالث والخامس والسادسة والسابع والتاسع في ارتكاب الجنـايتين موضـوع التهمتـين المتهمين األول والثاني وال
 والخاصـة بشـراء ٩٣/٩٤ لسـنة ٢٧بأن اتفق معهم علي ارتكابها وساعدهم بأن تقدم بالعروض في المناقصة رقم 

صـة ممـا أضـر زهر المسابك واستحصل علي ربح بغير حق تمثل في قيمـة العمولـة التـي تقاضـاها فـي تلـك المناق
فـي ذات المناقصـة علـي .... بأموال الشركة جهة عمل المتهمـين بقيمـة فـارق العـرض المقـدم منـه وعـرض شـركة 

المتهمــون مــن األول حتــى السادســة بصــفتهم أنفــة البيــان أضــروا : الحــادي العشــرون . النحــو المبــين بالتحقيقــات 
 وظــائفهم وأســاءوا اســتعمالها ـبـأن غــالوا ـفـي تـقـدير عـمـدا ـبـأموال ومصــالح الشــركة جـهـة عملهــم ـبـأن أخـلـوا بواجـبـات

االحتياجات من الزهر بأنواعه المخصوص والمسابك بإجراء الطرح واإلسناد والتنفيذ فـي المناقصـات العامـة أرقـام 
 دون حاجـــة فعلـيـــه للكميـــات المشــــتراة وبالمخالفـــة لالئحــــة المشــــتريات ٩٦-٣/٩٥ و ٩٦ -٢/٩٥ و٩٤-٢٧/٩٣

لفنية وبغرض تعظيم استيراد الزهر الخام واالعتماد عليه بدال مـن الخـردة الصـلب ممـا الحـق وقواعد حق المعرفة ا
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تمثـلـت فــي ) ماـئـه وســتة وســبعون مليــون وماـئـه وثالثــون أـلـف جنيــه( جنيــه ١٧٦١٣٠٠٠٠بالشــركة ضــررا بلغــت 
: أوال :  الـثـــاني القســــم. قيـمـــة تكلـفـــة المخــــزون الزاـئـــد عــــن االحتياجــــات الفعلـيـــة عـلـــي النحــــو المـبـــين بالتحقيـقـــات 

التـي تسـهم الدولـة فيهـا ....... المتهمون األول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عامين األول موظف فـي شـركة 
بنصيب والثاني والثالـث أضـروا عمـدا بـأموال ومصـالح الشـركة جهـة عملهـم بـأن أخلـوا بواجبـات وظيفـتهم وأسـاءوا 

 الزهر المرن بأن استخدموا خامات غير مطابقة للمواصـفات وأخـري استعمالها في تنفيذ تكنولوجيا تصنيع مواسير
غير منصوص عليها في وثائق حق المعرفة الفنية وتعمدوا عدم استخدام الخـردة الصـلب األنسـب فنيـا واألرخـص 
ســعرا بغـيـة تعظــيم اســتيراد الزهــر الخــام مـمـا جـعـل مكوـنـات شــحنة األـفـران غـيـر صــالحة لمـنـتج ســليم ـمـن المواســير 

خالفة لقواعد حق المعرفـة الفنيـة المعمـول بهـا بمصـنع مواسـير الزهـر المـرن ممـا الحـق أضـرار بـأموال الشـركة بالم
خمســمائة وســتة وأربعــون مليونــا وســبعمائة وســبعة وثالثــون ألــف ومائتــان وعشــرون ( جنيــه ٥٤٦٣٧٢٢٠بلغــت 
لمواســير وارتـفــاع تكلفــة صـــيانة تمثلــت ـفــي فاقــد الخامـــات وزيــادة ـفــي تكلفتهــا وارتفــاع نســـب المعيــب ـمــن ا) جنيــه

المعدات واألفران وزيادة اسـتهالك التيـار الكهربـائي وزيـادة اسـتهالك قوالـب صـب المواسـير عـن المنصـوص عليـه 
المتهمــان الراـبـع والخــامس بصــفتهما مــوظفين : ثانـيـا . بقواعــد حــق المعرـفـة الفنـيـة عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 

ماليـة والمـديران المـاليين للشـركة اشـتركا بطريقـي االتفـاق والمسـاعدة مـع المتهمـين عموميين رئيسا قطاع الشئون ال
األول والثـاني والثالـث ـفـي ارتكـاب الجناـيـة موضـوع االتهـام الســابق بـأن اتفـقـا معهـم علـي ارتـكـابهم وسـاعداهم ـبـأن 

قواعـد حـق المعرفـة الفنيـة أخال بواجبات وظيفتهما بإغفال توثيق وتدوين إثبـات تغيـر هيكـل التكـاليف أثـر مخالفـة 
رغم علمهما بتالشي استخدام خردة الصلب وتعظيم استيراد الزهـر الخـام وزيـادة نسـب المعيـب فـي اإلنتـاج وتعمـدا 
عــدم إعــداد موازنــات تخطيطيــة وموازنــات تكــاليف بشــكل يفصــح عــن الوضــع الحقيقــي للشــركة كقبــول فــروق فــي 

فنيـــة ســـترا لتلـــك االنحرافـــات ممـــا ســـاعد المتهمـــون األول والثـــاني التكـــاليف تحملتهـــا أثـــر اإلخـــالل بالمواصـــفات ال
ٕوالثالــث علــي مخالفــة قواعــد حــق المعرفــة الفنيــة والحــاق إضــرارا بــأموال الشــركة فوقعــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا 

عاشــر المتهمــون األول والـثـامن وال: أوال : القســم الثاـلـث . االتـفـاق وتـلـك المســاعدة عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 
بصفتهما أنفة البيان والعاشر بصفته رئيس قطاع التسويق بالشركة حصلوا للمتهم السادس عشـر بـدون حـق علـي 
منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أبرموا معه اتفاقية وكالـة وجعلـوا مـن شـركته الممثـل الوحيـد للشـركة جهـة 

ه االتفاقات حاله كون تلك الشركة ال تملك مقومات عملهم دون إتباع اإلجراءات الصحيحة الالزمة إلبرام مثل هذ
ثمانيــة وســبعون ألــف وســتمائة وســبعة وعشــرين ( جنيــه ٧٨٦٢٧هــذا التمثيــل فظفــروه بتلــك المنفعــة وربحــوه مبلــغ 

ثانيـا . قيمة العمولة التي حصل عليها من جراء تنفيذ هذا العقد بدون حق علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات ) جنيها
ســـادس عشـــر اشـــترك بطريقـــي االتفـــاق والمســـاعدة مـــع المتهمـــين األول والثـــامن والعاشـــر فـــي ارتكـــاب المـــتهم ال: 

الجنايـة موضــوع التهـمـة الســابقة بـأن اتـفـق معـهـم عـلـي ارتكابهـا وســاعدهم ـبـأن أـمـدهم بمسـودة بـنـود االتفاقـيـة ووـقـع 
تـفـاق وتـلـك المســاعدة عـلـي عليهـا معـهـم وتحصــل عـلـي العموـلـة غـيـر المســتحقة فوقـعـت الجريمـة بـنـاء عـلـي هــذا اال

 بصـفته أنفـة البيـان حصـل للمتهمـين مـن الثـاني –المـتهم األول أ : أوال : القسم الرابـع . النحو المبين بالتحقيقات 
حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر علي ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتـه بـأن أسـاء اسـتغالل 

ود غيــر العاديــة وتعمــد عــدم وضــع ضــوابط موضــوعية لهــا واعتمــد لهــم ســلطته فــي مــنح المكافــآت وحــوافز الجهــ
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صـــرف مكاـفــآت عـــن أعـمــال ـتــدخل ـفــي اختصـــاص عملـهــم الـيــومي والعـــادي وبالمخالـفــة لالئحـــة اإلدارـيــة للشـــركة 
ســبعمائة ( جنيــه ٧٨٣٨٨٤ر٨٨فمكــنهم مــن الحصــول بغيــر حــق علــي مبــالغ غيــر مســتحقين لهــا وبلغــت قيمتهــا 

 –ب . عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات )  مـلـيم ٨٨/١٠٠ثمانماـئـة وأربعــة وثمــانون جنـيـه ووثالـثـة وثمــانون أـلـف و
بصــفته أنـفـه البـيـان أضــر عمــدا ـبـأموال ومصــالح الشــركة جهــة عمـلـه ـبـأن ارتكــب الجناـيـة موضــوع التهمــة الســابقة 

 مما أضـاع علـي قاصدا من ذلك إنابة المتهمين من الثاني حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر بغير حق
ســبعمائة وثالثــة وثمــانون ألــف وثمانمائــة وأربعــة وثمــانون ( جنيــه ٧٨٣٨٨٤ر٨٨الشــركة جهــة عمـلـه مبلــغ وقــدره 

 بصــفته أنـفـة البـيـان أضــر عمــدا ـبـأموال ومصــالح –ج . عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات )  مـلـيم ٨٨/١٠٠جنـيـه و
ــه ـبــأن أخـــل بواجبـــات ومســـئوليات وظيفـتــه واســـ تغل ســـلطاته ـفــي اعتمـــاد مـــذكرات صـــرفه قيمـــة الشـــركة جهـــة عمـل

المصــــروفات النثريــــة والضــــيافة واالســــتقبال والهــــدايا حالــــة كونهــــا مبــــالغ فــــي تقــــديرها وال تتفــــق وصــــالح الشــــركة 
ملـيـون وثمانـيـة وتســعون ( جنـيـه ١ر٨٩٠٧٧٦ر٨ومقتضــيات العمــل بهــا ممــا الحــق بالشــركة أضــرارا مادـيـة بلغــت 

تمثـل قيمـة تلـك المصـروفات علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات )  مليم٨/١٠٠ه وألف وسبعمائة وستة وسبعون  جني
المتهمون من الثاني حتى الرابع ومن السادسة حتى الثالث عشر اشتركوا بطريقي االتفاق والمساعدة مع : ثانيا . 

ارتكابهـا وسـاعدوه أ و ب بـأن اتفقـوا معـه علـي /١المتهم األول فـي ارتكـاب الجنايـة موضـوع التهمـة المبينـة بالبنـد 
بــأن قــدموا إليــه مــذكرات صــرف المكافــآت والجهــود غـيــر العاديــة العتمادهــا وقــاموا بالحصــول علــي قيمتهــا رغـــم 

. علمهم بعدم استحقاقهم لها فوقعت الجريمة بناء علي هذا االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 
كا بطريقــي االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم األول فــي ارتكــاب الجنايــة المتهمــان الرابــع والحــادي عشــر اشــتر: ثالثــا 

أ و ج ـبــأن اتفـقــا مـعــه عـلــي ارتكابـهــا وســـاعدوه ـبــأن اســـتغال ســـلطات وظيفتهمـــا /١موضـــوع التهمـــة المبيـنــة بالبـنــد 
زائن كمسئوال اإلدارة المالية والمراجعة ووضعا نظاما خاصا لصرف المكافآت والحوافز غير العادية من إحدى الخ

الكائنة باإلدارة جهة عمل المتهم الرابع وبالمخالفة لالئحة اإلدارية وأحكام الصرف وذلك حفاظـا علـي سـريتها ممـا 
مكنه من اعتمادها وصرفها لباقي المتهمين فوقعت الجريمتين بناء علـي هـذا االتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي النحـو 

لتاســع والحــادي عشــر والثــاني عشــر والثالــث عشــر والرابــع عشــر المتهمــون الرابــع وا: رابعــا . المبــين بالتحقيقــات 
ج بـأن /١اشتركوا بطريقي االتفاق والمسـاعدة مـع المـتهم األول فـي ارتكـاب الجنايـة موضـوع التهمـة المبينـة بالبنـد 

اتفقـــوا معـــه عـلــي ارتكابهـــا بـــأن قـــدموا لـــه مـــذكرات المصـــروفات النثريـــة ومصـــاريف الضـــيافة واالســـتقبال والهـــدايا 
عتمادهــا منــه وضــمنوها بيانــات أوجــه صــرفها بمــا  ال يتفــق وصــالح الشــركة ومقتضــيات العمــل بهــا ممــا الحــق ال

مليون وثمانية وتسعون ألف ( جنيه ١ر٨٩٠٧٧٦ر٨أضرارا بأموال الشركة تمثلت قيمة هذه المصروفات والبالغة 
المـتهم األول بصــفته : خامسـا . ت علـي النحـو المـبـين بالتحقيقـا)  ملـيم٨/١٠٠وسـبعمائة وسـتة وسـبعون  جنـيـه و

أنفه البيان والثالث عشر بصفته مدير عام األمن بفرع الشركة باإلسكندرية سهال للمتهمة الثامنـة عشـر االسـتيالء 
والمملــوك للشــركة جهــة عملهــا ) أربعــة أالف وخمســمائة جنيــه( جنيــه ٤٥٠٠بغيــر حــق وبنيــة التملــك علــي مبلــغ 

 ٢٧/٧ و ١١/٥ الثالـث عشـر بإعـداد مـذكرات صـرف هـذه المبـالغ إليهـا والمؤرخـة وكان ذلك حيله بأن قام المتهم
 فـــــي صـــــورة مكافـــــآت حالـــــة كونهـــــا ليســـــت مـــــن ٢٨/٦/٢٠٠١ و ٢٨/٣ و ٤/١٢/٢٠٠٠ و ٩/١١ و ٣٠/٨و 

العـاملين بالشـركة وال تسـتحق هـذه المـبـالغ واعتمـد المـتهم األول صـرفها رغـم علـمـه بـذلك فمكناهـا بهـذه الحيلـة ـمـن 
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المتهـمـة الثامـنـة عشــر اشــتركت بطريـقـي : سادســا . الء عـلـي أـمـوال الشــركة عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات االســتي
االتـفــاق والمســـاعدة ـمــع المتهمـــين األول والثاـلــث عشـــر ـفــي ارتـكــاب الجناـيــة موضـــوع االتهـــام الســـابق ـبــأن اتفـقــت 

صــلت علــي المبــالغ المدونــة بــه معهمــا علــي ارتكابهــا وســاعدتهما بــأن قامــت بــالتوقيع علــي مســتند الصــرف وتح
المــتهم الثاـلـث : ســابعا . فوقعــت الجريمــة بنــاء عـلـي هــذا االتفــاق وتـلـك المســاعدة عـلـي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

) ثمانيــة أالف جنيــه( جنيــه ٨٠٠٠ بصــفته أنفــة البيــان اســتولي بغيــر حــق وبينــة التملــك علــي مبلــغ –أ : عشــر 
ذي وجــد فــي حيازتــه بمناســبة وظيفتــه وقــد ارتبطــت هــذه الجنايــة بجنــايتي والمملــوك لجهــة عملــه ســالفة الــذكر والــ

تزوير في محرر إلحدى الشركات التـي تسـهم الدولـة فـي مالهـا بنصـيب واسـتعماله فيمـا زور مـن أجلـه ارتباطـا ال 
يقبــل التجزـئــة ذـلــك أـنــه ـفــي الزـمــان والمـكــان ســـالفي اـلــذكر وبصـــفته أنـفــة البـيــان زور وأخـــر مجـهــول ـفــي ـمــذكرات 

 والمـــذكرة الخاصـــة بصـــرف مكاـفــآت ٣/٦/٢٠٠١ و ٨/١ و ٧/١٠/٢٠٠٠ و ٢٥/٧ و ٢٩/٢الصـــرف المؤرخـــة 
لـمـوظفي مكـتـب محــافظ اإلســكندرية وأثـبـت بهــا عـلـي خــالف الحقيـقـة تســلم الـمـواطنين العــاملين بتـلـك الجهــات لهــذه 

 العــــاملين واســــتعمل المبــــالغ كمصــــروفات فعليــــة ومكافــــآت فقــــام المجهــــول بمهرهــــا بتوقيعــــات نســــبت زورا لهــــؤالء
المحررات المزورة أنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمـتهم األول العتمادهـا وإلعمـال 
أثارهــا فــي صــرف قيمــة المبــالغ المدونــة بهــا فــتمكن بهــذه الحيلــة مــن االســتيالء عليــه وهــو األمــر المعاقــب عليــه 

 بصـفته أنفـة البيـان أضـر –ب . قوبـات علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات  من قانون الع٢ و ١ مكرر ٢١٤بالمادة 
عمــدا ـبـأموال ومصــالح الشــركة جهــة عمـلـه ـبـأن أرتكــب الجناـيـة موضــوع االتهــام الســابق ممــا أضــاع عـلـي الشــركة 

المــتهم : ثامـنـا .  جنـيـه قيمــة مــا أســتولي علـيـه بغـيـر حــق عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات ٨٠٠٠جهــة عمـلـه مبـلـغ 
اسع بصفته أنفة البيان طلب وأخذ عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته علي سبيل الرشوة بأن طلب وأخـذ مـن الت

المـتهم الثـاني عشـر مفروشـات وأثاثـات بلـغـت قيمتهـا خمسـة عشـرة ألـف جنـيـه مقابـل تمكـين الراشـي مـن الحصــول 
 ٤١لـة المبـرم معهمـا والبـالغ قيمتهـا علي قيمة العموالت المستحقة له لدي الشركة جهة عمله بنـاء علـي عقـد الوكا

المــتهم التاســع عشــر ـقـدم رشــوة للمــتهم التاســع ـبـأن ســلم إلـيـه : تاســعا . أـلـف جنـيـه عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 
مفروشات وأثاثـات قيمتهـا خمسـة عشـر ألـف جنيـه مقابـل تمكينـه مـن الحصـول علـي قيمـة العمـوالت المسـتحقة لـه 

المتهمــان األول والثاـلـث بصــفتهما أنـفـه البـيـان : عاشــرا . حــو المـبـين بالتحقيـقـات ـلـدي الشــركة جهــة عمـلـه عـلـي الن
والمملوكـة ) ثالثـون ألـف جنيـه( ألف جنيـه ٣٠سهال للمتهم العشرون االستيالء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 

نـيـة اثـبـت بهــا للشــركة جهــة عملهمــا وكــان ذـلـك حيـلـه ـبـأن حــررا للمــتهم الثاـلـث مــذكرات صــرف أتعــاب استشــارات ف
علي خالف الحقيقة حضور المتهم العشرون إلي الشركة إلبداء استشارات فنية بالزيادة عن عدد الزيارات الحقيقة 
فاعتمد المتهم األول صـرفها وقـد ارتبطـت هـذه الجنايـة بجنـايتي تزويـر فـي محـررات إلحـدى الشـركات التـي تسـهم 

ن أجـلـه ارتباطــا ال يقـبـل التجزـئـة ذـلـك أـنـه ـفـي الزمــان والمكــان الدوـلـة ـفـي مالهــا بنصــيب واســتعمالها فيمــا زورت مــ
سالفي الذكر وبصفتهما أنفة البيان زورا في محررات لجهة عملهما هي مذكرات اعتمـاد صـرف قيمـة االستشـارات 

 وكـــان ذلـــك بطريـــق االصـــطناع ٢٠٠١ وحتـــى ١٩٩٨الفنيـــة الخاصـــة بـــالمتهم العشـــرون خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام 
مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعها المـتهم الثالـث واثبـت بهـا علـي خـالف الحقيقـة قيـام وبجعلها واقعة 

المـــتهم العشـــرون بالحضـــور للشـــركة إلـبــداء استشـــارات فنـيــة بالزيـــادة عـــن عـــدد الزـيــارات الحقيقيـــة واســـتعمال هـــذه 
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ي المراجعة بالشركة السـتخراج المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلي مسئول
. شــيكات بقيمتهــا قــام بصــرفها المــتهم العشــرون مســتوليا علــي قيمتهــا بغيــر حــق علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 

المـــتهم العشـــرون اشـــترك بطريـقــي االتـفــاق والمســـاعدة مـــع المتهمـــين األول والثاـلــث ـفــي ارتكـــاب : الحـــادي عشـــر 
ق معهما علـي ارتكابهـا وسـاعدهما بـأن قـام باالستحصـال علـي هـذا المبلـغ الجناية موضوع االتهام السابق بأن اتف

رغم علمه بعدم استحقاقه له مستوليا عليه بغير حق فوقعت الجريمة بناء علـي هـذا االتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي 
دس عشــر  بصــفته أنـفـه البـيـان حصــل للـمـتهم الســا-أ: الـمـتهم األول : القســم الخــامس . النحــو المـبـين بالتحقيـقـات 

ثمانـيـة وخمســون أـلـف وســتمائة ( جنـيـه ٥٨٦٠٤ر٦٣عـلـي منفعــة مــن عمــل مــن أعمــال وظيفـتـه ـبـدون حــق بلغــت 
قيمـة استضـافة المـتهم السـادس عشـر بفنـدق شـيراتون القـاهرة خـالل الفتـرة مـن عـام ) مليم٦٣/١٠٠وأربعة جنيها و

علــي استضــافته واعتمــد تحمــل  بــأن اســتغل ســلطات وظيفتــه وأســاء اســتعمالها ووافــق ٢٠٠٠ إلــي عــام ٩٦و٩٥
الشـركة جـهـة عملـه نفـقـات إقامـتـه بالمحالفـة لـلـوائح والقواعــد المعمـول بـهـا فظفـره بمنفـعـة غـيـر مسـتحقة عـلـي النحــو 

 بصفته أنفة البيان أضر عمـدا بـأموال الشـركة جهـة عملـه بـأن ارتكـب الجنايـة موضـوع –ب . المبين بالتحقيقات 
ثمانيــة وخمســون ألــف وســتمائة ( جنيــه ٥٨٦٠٤ر٦٣كة جهــة عملــه مبلــغ االتهــام الســابق ممــا أضــاع علــي الشــر

قيمـة تكـاليف إقاـمـة المـتهم السـادس عشــر بفنـدق شـيراتون الـقـاهرة خـالل الفتـرة ـمـن ) مـلـيم٦٣/١٠٠وأربعـة جنيهـا و
المتهمــان الحــادي عشــر والثانيــة عشــر : ثانيــا .  علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات ٢٠٠٠ إلــي عــام ٩٦و٩٥عــام 
ا بطريـقـي االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم األول ـفـي ارتكــاب الجنايــة موضــوع التهمــة الســابقة ـبـأن اتفـقـا معــه اشــترك

علــي ارتكابهــا وســاعداه بــأن اعتمــد المــتهم الحــادي عشــر ســداد قيمــة هــذه المصــروفات بصــفته مســئول المراجعــة 
والتنفـيـذ رغـم علمهمـا بـعـدم صـحة صــرف والمراقبـة الداخليـة وقاـمـت المتهمـة الثانـيـة عشـر باتخـاذ إجــراءات الحجـز 

هــذه المـبـالغ فوقـعـت الجريـمـة بـنـاء عـلـي هــذا االتـفـاق وتـلـك المســاعدة عـلـي النحــو المـبـين بالتحقيـقـات وأحــالتهم إـلـي 
 .محكمة أول الدولة العليا بالحيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 

ن الســادس عشـر والســابع عشــر وحضــوريا لـبـاقي المتهـمـين عــدا والمحكمـة الـمـذكورة قضــت غيابـيـا للمتهـمـي 
 ١١٦ ، ٢و١١٣/١ ، ٤١/١ثانـيـا و ثالـثـا ، /٤٠ عمــال ـبـالمواد ٢٠٠٣ يونـيـه ســنة ١٩الخــامس عشــر لوفاـتـه ـفـي 

 من قـانون العقوبـات ٢و٢١٤/١هـ ، /مكرر١١٩ذ ، /١١٩ مكرر ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١/ مكرر أ١١٦ ، ١/مكرر
ي البند أوال من القسم الثاني من اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام إلـي اإلضـرار غيـر بعد أن عدلت وصف التهمة ف

 ٣٢ من ذات القـانون فـي حـق المتهمـين الخـامس والسادسـة والسـابع وتطبيـق المـادة ١٧العمدي مع إعمال المادة 
باألشـغال ... بمعاقبـة : ثانيـا . بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة للمـتهم الخـامس عشـر بوفاتـه : أوال . مـن ذات القـانون 

 مــن القســم األول مــن أمــر اإلحاـلـة ٢١ ، ١١ ، ٢ ، ١الشــاقة لمــدة خمســة عشــر عامــا عمــا أســند إلـيـه ـفـي البـنـود 
وبالحبس مع الشغل لمدة ثالث سنوات عما أسند إليه في البند أوال مـن القسـم الثـاني مـن أمـر اإلحالـة وبعزلـه مـن 

باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه في ..... و... بمعاقبة : ثالثا . وظيفته وببراءته فيما عدا ذلك 
 مــن القســم األول مــن أمــر اإلحاـلـة وـبـالحبس مــع الشــغل لمــدة ـثـالث ســنوات عمــا أســند ٢١ ، ١١ ، ٢ ، ١البـنـود 

: رابعـا . ذلـك إليهما فـي البنـد أوال مـن القسـم الثـاني مـن أمـر اإلحالـة وبعزلهمـا مـن وظيفتهمـا وببـراءتهم فيمـا عـدا 
 مـن القسـم األول مـن أمـر اإلحالـة ٢١ ، ٢ ، ١بالسجن لمدة ثالث سنوات عما أسـند إليـه فـي البنـود ... بمعاقبة 
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بالسجن لمدة ثـالث سـنوات عمـا أسـند إليهـا فـي ... بمعاقبة : خامسا . وبعزلة من وظيفته وببراءته فيما عدا ذلك 
سادسـا . أمر اإلحالة وبعزلها من وظيفتها وببراءتها فيما عـدا ذلـك  من القسم األول من ٢١، ١١ ، ٢ ، ١البنود 

 من القسم األول من أمر اإلحالة ١١ ، ٢ ، ١بالسجن لمدة ثالث سنوات عما أسند إليه في البنود ... بمعاقبة : 
عمـا أسـند بـالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنة واحـدة ... بمعاقبـة : سـابعا . وبعزلة من وظيفته وببراءته فيمـا عـدا ذلـك 

 من القسم الرابـع مـن أمـر اإلحالـة وبعزلـة مـن وظيفتـه لمـدة سـنتين وبتغريمـه مبلـغ ثمانيـة أالف جنيـه ٧إليه بالبند 
باألشــغال الشــاقة لمــدة خمســة عشــر ... بمعاقـبـة : ثامـنـا . وبمصــادرة المســتندات المــزورة وببراءـتـه فيمــا عــدا ذـلـك 

أ و ب / ١١القسم األول من أمر اإلحالة بشأن ما أرتكبه في البند عاما عما أسند إليه في البند التاسع عشر من 
مـن ذات القسـم وحظـرت مزاولـتـه لنشـاطه فـي تورـيـد المـواد الخـام فـي مصــر لمـدة ثـالث ســنوات وببراءتـه فيمـا عــدا 

ول  مـن القسـم األ١٨باألشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه في البنـد ... بمعاقبة : تاسعا . ذلك 
من أمر اإلحالة وحظرت مزاولته لنشاطه في توريـد المـواد الخـام فـي مصـر لمـدة ثـالث سـنوات وببراءتـه فيمـا عـدا 

فـي حـدود مـا آل إلـي كـل منهمـا مـن تركتـه بـرد مبلـغ ....... بإلزام المحكـوم علـيهم بصـفتهم ورثـة : عاشرا . ذلك 
بــإلزام المحكــوم علــيهم بالتضــامن بــرد مبلــغ : ر الثــاني عشــ.  جنيــه وبغرامــة مســاوية لهــذا المبلــغ ٦٦ر٠٠١ر٥٩

: الثاـلــث عشـــر . وبغراـمــة مســـاوية لـهــذا المبـلــغ ) أربـعــة وعشـــرون أـلــف وثمانماـئــة وســـتون جنيـهــا( جنـيــه ٢٤٨٦٠
 .مما أسند إليهم ... و ... و... و ... و... و ... ببراءة كل من 

  .٢٠٠٣ليو سنة  يو٨فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 
  .٢٠٠٣ يوليو سنة ٩فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 

  ٢٠٣ من يوليه سنة ١٠وطعن المحكوم عليهم األول والثالث والسابع في هذا الحكم بطريق النقض في 
وطعـن  . ٢٠٠٣ مـن يوليـه سـنة ١٢وطعنت المحكوم عليها السادسة فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض فـي 

 ٢٤حســن أحمــد عـلـي المحــامي نيابــة عــن المحكــوم عليــه الخــامس فــي هــذا الحكــم بطريــق اـلـنقض فــي / األســتاذ 
  .٢٠٠٣يوليه سنة 

مدحت      عبد الحليم حسن / مني عبد الحليم حسن رمضان المحامية عن األستاذ / وطعنت األستاذة 
 مــن أغســطس ســـنة ١٠م بطريــق اـلــنقض فــي رمضــان المحــامي نيابــة عـــن المحكــوم عليــه الثالــث ـفــي هــذا الحكــ

٢٠٠٣.  
 وأودعــت ٢٠٠٣ مــن أغســطس ســنة ١٨كمــا طعنــت النيابــة العامــة فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي 

 .مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها 
ا  موقعــ٢٠٠٣ مــن أغســطس ســنة ١٣ و ١١وأودعــت مــذكرتان بأســباب طعــن المحكــوم علـيـه األول فــي 

 .إبراهيم علي صالح وعمر الفاروق الحسيني المحاميان / عليهما من األستاذين 
 موقعـــا عليهـــا مـــن ٢٠٠٣ أغســـطس ســـنة ١٤وأودعـــت مـــذكرة بأســـباب طعـــن المحكـــوم علـيــه الـثــاني ـفــي 

 .مأمون سالمة المحامي / الدكتور 
 موقعا علـيهم ٢٠٠٣ أغسطس سنة ١٨ و ١٠وأودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 

 .مدحت عبد الحليم رمضان وعادل عبد المقصود عيد المحاميان / من األستاذين 
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 أودعــت مــذكرة بأســباب طعــن المحكــوم عليهمــا الثاـلـث والســادس ٢٠٠٣ مــن أغســطس ســنة ١٦وبـتـاريخ 
 .محمد حسني عبد اللطيف المحامي / موقعا عليها من األستاذ 

 موقعـــا عليهـــا مـــن ٢٠٠٣ مـــن يولـيــه ســـنة ٢٤لـيــه الراـبــع ـفــي وأودعـــت مـــذكرة بأســـباب طعـــن المحكـــوم ع
 .حسن علي المحامي / األستاذ

 موقعـا عليهـا ٢٠٠٣وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها الخامسة فـي األول مـن أغسـطس سـنة 
 .مأمون محمد سالمة المحامي / من الدكتور 

 موقعــا عليهــا مــن ٢٠٠٣ولـيـه ســنة  مــن ي٣١وأودعــت مــذكرة بأســباب طعــن المحكــوم عليــه الســادس ـفـي 
 .سامي عبد الصادق المحامي / األستاذ 

 موقعـا عليهـا مـن ٢٠٠٣ مـن يوليـه سـنة ٢٤كما أودعت مذكرة بأسباب طعـن المحكـوم عليـه السـابع فـي 
 .إبراهيم أحمد رمضان المحامي / األستاذ 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 
 المحكمة 

بعــد اإلطــالع علــي األوراق وســماع التقريــر الــذي تــاله الســيد المستشــار المقــرر والمرافعــة وبعــد المداولــة  
 .قانونا 

ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إال أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ، ولما ........ حيث أن المحكوم عليه : أوال 
ب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة الـنقض واتصـالها بـه كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترت

فإن التقريـر بـالطعن ال يجعـل للطعـن قائمـة فـال تتصـل بـه محكمـة . بناء علي إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه 
وحيـث أن الطعـن المـقـدم : ثانيـا . الـنقض وال يغنـي عنـه تقـديم أســباب لـه ومـن ثـم يـكـون طعنـه غيـر مقبـوال شــكال 

 .قد استوفي الشكل المقرر في القانون ......... و ....... و ....... عليهم من المحكوم 
 علـي الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانهـم بجـرائم التـربح – الطـاعنون –وحيث أن ما ينعاه المحكوم علـيهم  

 بأـنـه واإلضــرار العمــدي وغـيـر العمــدي ـقـد شــابه القصــور والتـنـاقض ـفـي التســبيب والخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون ذـلـك
خــال مــن بـيـان كــاف لواقعــة اـلـدعوى وأدلتهــا واكتـفـي ـفـي ذـلـك بعـبـارات عامــة مجمـلـة وـلـم يســتظهر القصــد الجـنـائي 

 تضامنا فـي المسـئولية الجنائيـة لمجـرد – علي خالف أحكام القانون –لديهم رغم منازعتهم في قيامه ورتب بينهم 
ض أـيـا مــنهم عـلـي ـقـرارات اللجنـتـين وـتـوقيعهم جميعــا ـكـونهم أعضــاء باللجـنـة الفنـيـة ولجـنـة الـبـت وعــدم ثـبـوت اعـتـرا

 فــي مثــل ظروفهمــا – لــم يشــملهم االتهــام –علــي محاضــر األعمــال علــي الــرغم مــن وجــود أعضــاء آخــرين بهمــا 
وعدم ثبوت اتفاقهم علي ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، وأورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للمخالفـات 

 وـفـي مـقـام الـتـدليل عـلـي ثبوتـهـا ـفـي حــق الـمـتهم الثاـلـث متعارضــتين بشــأن ٩٤-١٤١/٩٣قصــة رـقـم المتعلـقـة بالمنا
 .الدور الذي قام به المتهم المذكور ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للجرائم التي دان الطاعنين بها بقولـه أن المـتهم  
سلطات وظيفته وأخل بهـا بإصـداره قـرارات بإعـادة تشـكيل اللجنـة الفنيـة للمشـتريات الخارجيـة األول بصفته استغل 

 من الئحة المشتريات بأن حرص علي أن يتولى المتهم الثاني ١٩ و ١٨ولجنة البت مستندا إلي أحكام المادتين 
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الث مدير عام الصـيانة وآخـرين رئيس قطاع المصانع رئاسة اللجنة الفنية للمشتريات الخارجية بعضوية المتهم الث
ويترأس هو لجنة البت في المناقصات بعضوية المتهم الثاني بصـفته رئيسـا للجنـة الفنيـة والمـتهم الخـامس بصـفته 
رئــيس القطــاع المــالي والمتهمــة السادســة بصــفتها رئــيس قطــاع االحتياجــات والمــتهم الســابع بصــفته رئيســا لقطــاع 

نى لــه تــربيح المــوردين بــدون حــق مــن أمــوال الشــركة جهــة عملهــم واإلضــرار الشــئون القانونيــة وآخــرين لكــي يتســ
 لســنة ٢٧العمـدي بـهـم بمســاهمة ـكـل ـمـنهم وفـق تخصصــه داخــل اللجـنـة الفنـيـة ولجنـة الـبـت ـفـي المناقصــات أرـقـام 

 وفـــي تعظــــيم المخــــزون مـــن الزهــــر بأنواعـــه واإلضــــرار غـيـــر ٩٣/٩٤ لســــنة ١٤١ ، ٩٥/٩٦ لســـنة ٢ ، ٩٣/٩٤
 فقد تـم ٩٣/٩٤ لسنة ٢٧ل ومصالح الشركة بالحيود عن قواعد حق المعرفة الفنية ، ففي المناقصة العمدي بأموا

 لتورـيـد ٢٣/٨/١٩٩٣طرحـهـا ـفـي مناقصــة عامــة بطـلـب مـقـدم مــن المتهمــة السادســة واـفـق علـيـه المــتهم األول ـفـي 
المتهـمـون  وقـد اسـتغل II وعشـرين ألـف طـن  Iمائـه ألـف طـن زهـر مخصـوص وخمسـين أـلـف طـن زهـر مسـابك 

األول والثــاني والثالــث والخــامس والسادســة والســابع ســلطات وظــائفهم وأخلــوا بواجباتهــا كرئيســين وأعضــاء للجنــة 
الفنية ولجنة البت واتجهت إرادتهم إلي إتمام الترسية علي العرض المقدم مـن المـتهم الخـامس عشـر بالنسـبة لخـام 

 والترسـية علـي Iتهم السـابع عشـر بالنسـبة لزهـر المسـابك الزهر المخصوص والترسية علي العرض المقدم من المـ
 ضمن شروط المناقصة قاصدين ٩٠٠٠ ذلك بأنهم وضعوا شرط األيزو I Iلزهر المسابك .... المقدم من شركة 

منـــه اســـتبعاد شـــركات معينـــة والترســـية علـــي شـــركات أخـــري لعلمهـــم مـــن التعـــامالت الســـابقة أن الشـــركات التـــي 
فبالنســبة للزهــر المخصــوص تعمــد المتهمــون الترســية عـلـي . ر حاصــلة عـلـي هــذا الشــرط يقصــدون اســتبعادها غـيـ

التي يعمل المتهم وكيال لها بعد أن أوصت اللجنة الفنية برئاسة المتهم الثاني وعضوية المـتهم الثالـث .... شركة 
ل عرضــها لهــذه رغــم أن عرضــها كــان مطابقــا للمواصــفات وأقــل ســعرا بحجــة عــدم شــمو....... باســتبعاد شــركة 

ٕواعادة طـرح المناقصـة بالنسـبة لزهـر % ٢الغير مطابق الرتفاع نسبة الكربون بـ ... الشهادة وقبول عرض شركة 
رغـم ..... المسابك بنوعية فقامـت لجنـة البـت باعتمـاد هـذه التوصـية وحولـت المناقصـة إلـي ممارسـة بـين شـركتي 

 دوالر ٢٢٧ من وضع السعر الذي يرغب الترسية عليه وهو أنهما لشركة واحدة ينوب عنها المتهم كوكيل ومكنوه
 دوالر ١٠٢ دوالر للطــن ســيف أي بـفـارق ١٢٥المســتبعدة والـبـالغ ..... للطــن ســيف اـلـذي يزـيـد عــن ســعر شــركة 

للطن إال أن المتهمـين بلجنـة البـت قـد أقـدموا علـي تصـرف كشـف عـن نيـتهم اإلجراميـة فـي تعمـدهم الترسـية علـي 
أسـندت إليهـا توريـد مائـه ألـف طـن زهـر .... امس عشر فبدال من ترسية المناقصة علي شـركة شركتي المتهم الخ

 دوالر للطــن ســيف الــذي عرضــه بالمناقصــة رغــم عــدم حصــولها ١٢٥مخصــوص بطريــق األمــر المباشــر بســعر 
فين فـي قـرار علي شرط االيزو السالف اإلشارة إليه بل اعتمد مجلس اإلدارة الترسية واألمر المباشر بسعرين مختل

 وهــو مــا يؤكــد أن المتهمــين قــد اســتخدموا هــذا الشــرط لتحقيــق مــأربهم اإلجرامــي فــي ٢٨/٩/١٩٩٣واحــد بجلســة 
....  جنيه بدون وجه حق وهو ما يمثـل فـارق سـعر توريـد شـركة ٤٠ر٥٣٦ر٢١٧حصولهم علي ربح للمتهم بلغ 

 أضــروا عمــدا ـبـأموال ومصــالح الشــركة جهــة وـبـين الســعر اـلـذي تمــت الترســية ـبـه كمــا أنهــم وبصــفاتهم أنـفـة البـيـان
عملهــم بــأن أخـلـوا بواجبــات وظــائفهم وأســاءوا اســتعمالها وارتكبــوا األفعــال الســالف اإلشــارة إليهــا التــي ترتــب عليهــا 
تــربيح المــتهم الخــامس عشــر بــدون وجــه حــق وهــم يعلمــون أن مــا حصــل عليــه مــن ربــح كــان مــن مــال الشــركة 

م إلــي اإلضــرار العمــدي بهــذا المــال ضــررا محققــا وحــاال مؤكــدا وثابــت علــي وجــه والمعهــود إلــيهم واتجهــت إرادتهــ



 ٨٤

 جنيـه وهـو قيمـة فـارق السـعر بـين عـرض شـركة المـتهم الخـامس عشـر وعــرض ٤٨ر٦٤٣ر٤٦٠اليقـين بلـغ قـدره 
 قيمـة الفائـدة البنكيـة وبالنسـبة لزهـر المسـابك بنوعيـه فإنـه% ٢٠المسـتبعد بـدون وجـه حـق بعـد إضـافة .... شركة 

ٕواصـــرارا مـــن المتهمـــين علـــي تعمـــدهم تـــربيح الغيـــر مـــن أمـــوال الشـــركة بغيـــر حـــق واإلضـــرار بأموالهـــا فقـــد حـــرر 
لألمر المباشر بسبب تجزئة عرضها وانتهيا فيها إلي .... المتهمان السادسة والسابع مذكرة ضمناها رفض شركة 

ٕا إلـي البنـك المصـدر لـه واعـادة طـرح ٕالتوصية بوقف التعامل مع هذه الشركة واعادة خطـاب الضـمان الخـاص بهـ
المناقصـة بالنسـبة لزهـر المسـابك بنوعيـه وقـد وافـق عليـهـا المـتهم األول كمـا تقـدم المـتهم الثـاني بمـذكرة طلـب فيـهـا 

 وأال يكــون التوريــد مــن إحــدى دول الكومنولــث المســتقلة وقــد وافــق ٩٠٠٠إعــادة الطــرح علــي إلغــاء شــرط األيــزو 
مــن المناقصــة هــو أنهــم بعــد ترســية المناقصــة ...  يؤكــد تعمــد المتهمــون اســتبعاد شــركة عليهــا المــتهم األول وممــا

علي الشركة التي يمثلها المتهم الخامس عشر وبعد أن أوقفوا التعامل معها وعادوا وألغوا شرط األيـزو عنـد إعـادة 
جباتهـا كأعضـاء اللجـنـة  فقـد اسـتغل المتهمـون سـلطات وظيـفـتهم وأخلـوا بواIطـرح المناقصـة وبشـأن زهـر المســابك 

 أـلـف طــن مــن هــذه الخاـمـة بالمخالـفـة لقواعــد حــق المعرـفـة الفنـيـة ٧٥الفنـيـة ولجـنـة الـبـت وأعــادوا طــرح شــراء كمـيـة 
ووقف التعامل معها واتفقوا مع المتهم علي تقديم عرضه وأجـروا ممارسـة بينـه .... وبعد استبعادهم عرض شركة 

ئحــة المشــتريات وقــرار الطــرح واســندوا إليــه تنفيــذها فظفــروه بــربح غيــر وبــين بقيــة العــروض المقدمــة بالمخالفــة لال
...  جنيــه قيمــة فــارق ســعر التوريــد بــين شــركة المــتهم الســابع عشــر وشــركة ١١ر٩٧٣ر٣٦٧مســتحق بلــغ قــدره 

والمســتبعدة بــدون وجــه حــق وصــاحبة العــرض األقــل ســعرا وبصــفاتهم أنفــة البيــان أضــروا عمــدا بــأموال ومصــالح 
ة عملهـم بـأن أخلـوا بواجبـات وظيفـتهم وأسـاءوا اسـتعمالها وارتكبـوا األفعـال السـالف اإلشـارة إليهـا والتـي الشركة جهـ

أدت إلي تربيح المتهم السابع عشر دون وجه حق وهم يعملون أن ما حصل عليه من ربح كـان مـن مـال الشـركة 
ققا وحاال مؤكدا وثابتـا علـي وجـه اليقـين المعهود إليهم واتجهت إرادتهم إلي اإلضرار العمدي بهذا المال ضررا مح

 جنيه وهو ما يمثل قيمة ما حصل عليه المتهم السابع عشر من ربح دون حق مضـافا ١١ر٥٤٢ر٦١٢بلغ قدره 
 فإن المتهمـين بصـفتهم رئيسـا وأعضـاء اللجنـة الفنيـة ولجنـة البـت I Iفائدة بنكية وبشأن زهر المسابك % ٢٠إليه 

ـيــة وأســـاءوا اســـتغاللها ـبــأن غـــالوا ـفــي تـقــدير احتياجـــات الشـــركة ـمــن هـــذه الـمــادة الخـــام ـقــد أخـلــوا بواجـبــاتهم الوظيف
 ألف طن منها وبعد أن ارتكبـوا األفعـال السـالف اإلشـارة إليهـا بصـدد هـذه المناقصـة والتـي أدت ٢٠وطرحوا شراء 

ـمـن تـقـديم ... كة  ومكـنـوا شــر٩٠٠٠ووـقـف التعامــل معـهـا رغــم تـنـازلهم عــن شــرط األـيـزو .... إـلـي اســتبعاد شــركة 
المســتبعدة بــدون وجــه حــق واتجهــت إرادتهــم إـلـي الترســية عـلـي هــذا ... عرضــها األعـلـى ســعرا مــن عــرض شــركة 

العرض وهم يعلمون أن ذلك يؤدي إلي اإلضرار عمدا بمال الشركة جهة عملهم ضررا محققا وحـاال مؤكـدا وثابتـا 
وعــرض شــركة .... ق الســعر بــين عــرض شــركة  جنيــه وهــو قيمــة فــار٤ر٤٨٣ر٦٤٤عـلـي وجــه اليقــين بـلـغ قــدره 

 والخاصة باستيراد مواد الكربنه فقد وافق المـتهم ٩٣/٩٤ لسنة ١٤١علي النحو سالف البيان وفي المناقصة .... 
 مـــارك ٦٩٨فتـقــدمت الشـــركة األوـلــي بســـعر .... و .... األول عـلــي طرحهـــا ـفــي مناقصـــة محـــدودة ـبــين شـــركتي 

 مــارك ألمــاني فــوب وأوصــت اللجنــة الفنيــة ٥٤٥الثانيــة ســعر الطــن بمبلــغ ألمــاني للطــن فــوب وعرضــت الشــركة 
لمطابقتـه للمواصـفات واألقـل سـعرا ... برئاسة المتهم الثاني وعضـوية المـتهم الثالـث وآخـرين بقبـول عـرض شـركة 

 هــذه ووافـقـت لجـنـة الـبـت برئاســة المــتهم األول وعضــوية كــل ـمـن المتهمــين الـثـاني والسادســة والســابع الترســية عـلـي



 ٨٥

 طــن مــواد كربـنــه وأرســلت المتهمــة السادســة إلــي الـمــورد أمــر التوريــد ثــم أرســلت دون مـبــرر ٦٠٠الشــركة لتوريــد 
خطابا إلي المورد ليقدم أقل األسعار الممكنة وبقيمة مائتي طن فقط مع اعتبار أمر التوريد المرسـل إليـه مـن قبـل 

تمسـك المـورد بـذات السـعر الـذي رسـت بـه المناقصـة الغيا ثم حررت مذكرة عرضتها علي المتهم األول ضـمنتها 
بسـعر ... فقام بعرضها علي لجنة البت التي قررت مفاوضة الموردين للوصول إلي أقـل األسـعار فتقـدمت شـركة 

 مــارك ألمــاني للطــن حيــث قــررت لجنــة البــت ترســية المــائتي طــن عليهــا ورغــم انتهــاء الترســية علــي النحــو ٥٤٠
 ٥٣٥عــرض جدـيـد بعــد انتهــاء اجتمــاع لجـنـة الـبـت يتضــمن تخـفـيض ســعر الطــن إـلـي ب... الســالف تـقـدمت شــركة 

ٕ مـارك للطـن واصـرارا مـن المـتهم ٥٣٥مارك ليكون أقل من سعر الشركة األخرى التي خفضت السـعر أيضـا إلـي 
 ٥٣٥بتخـفـيض السـعر اـلـي .... فـقـد حـرر مـذكرة تضــمنت أن قيـام شـركة ..... السـابع علـي الترســية علـي شـركة 

 للطــن هــو إجــراء غيــر قــانوني ويجــب إال يعتــد بــه وأوصــت فــي ختامهــا بصــرف النظــر عــن هــذا العــرض مــارك
وافق المتهم عليها بعرضها علي لجنة البت التـي أرسـت المناقصـة علـي عـرض شـركة ..... والترسية علي شركة 

عرضــت .... ركة  مــارك ألمــاني للطــن ـفـوب رغــم أن شــ٥٣٥لتورـيـد مــائتي طــن مــن تـلـك المــادة الخــام بســعر ... 
 مــارك ألـمـاني للطــن الواحــد وـبـذلك ١٣٠...  ـمـارك ألمــاني قيـمـة نـقـل الطــن الواحــد بينـمـا عرضــت شــركة ٧٥مبـلـغ 

 مارك بين الشركتين مما يؤكد أن أعضـاء ٥٥يصبح الفرق بين سعر الطن اإلجمالي بعد إضافة قيمة النقل وهو 
ر المــتهم الســادس عشــر عـلـي ربــح مــن عمــل مــن أعمــال اللجنــة الفنيــة ولجنــة البــت قــد اتجهــت إرادتهــم إـلـي تظفيــ

 أـلـف جنيــه ٢٤٨٦٠وظيـفـتهم دون وجــه حــق نتيجــة الترســية ممــا حقــق ربحــا تمـثـل فــي قيمــة ـفـارق الســعر يســاوي 
مصري وبصفات المتهمين سالفة البيان فإن ما ارتكبوه من أفعال في هذه المناقصة كانوا علي علـم بـأن تظفيـرهم 

ح غير مستحق قد الحق ضررا محققا وحاال وثابتا علي وجه اليقين بـأموال الشـركة جهـة للمتهم السادس عشر برب
عملهم والمعهود إليهم بالمحافظة عليه تمثل في قيمة الربح الذي حصل عليه مضافا إليه الفائدة البنكية علي هذا 

رحهـا فـي مناقصـة  فقـد ط٩٥/٩٦ لسـنة ٢ ألف جنيـه وفـي المناقصـة رقـم ٢٩ر٨٣٢ليصبح % ٢٠المبلغ وقدرها 
وقد أخل المتهمـون األول والثـاني والثالـث % ٥ ألف طن من الزهر المخصوص باإلضافة إلي ١٠٥عامة لتوريد 

والخــامس والسادســة والســابع بواجبــات وظيفــتهم وأســاءوا اســتعمالها بصــفتهم رئيســا وأعضــاء اللجنــة الفنيــة ولجنــة 
قـيـق غرضــهم بـتـربيح الغيــر دون وجــه حــق مــن شــأنها الـبـت ـبـأن تعمــدوا وضــع شــروط ـفـي كراســة المواصــفات لتح

 ٩٠٠٢حصر المنافسة علي شركات قطاع األعمال العام والـوكالء التجـاريون باإلضـافة إلـي وضـع شـرط األيـزو 
ممــا قصــر التقــدم فيهــا عـلـي الشــركات التــي تنــتج هــذه الخامــة دون شــركات أخــري هــي صــاحبة العالمــة التجاريــة 

ن شــرط تثبيــت األســعار فقامــت اللجنــة الفنيــة التــي ترأســها المــتهم الثــاني وعضــوية وتكنولوجيــا اإلنتــاج فضــال عــ
رغــم علمهمـا األكـيـد أنهـمـا شـركة واحــدة مـن ســابقة التعاـمـل .... و .... المـتهم الثاـلـث بقبـول عرضــين فـقـط شـركة 

اط معهــا ومــن كــون وكيلهــا شــخص واحــد هــو المــتهم الخــامس عشــر فضــال عــن تطــابق العرضــين فــي جميــع النقــ
فقامت لجنة برئاسـة المـتهم األول بقبـول توصـية اللجنـة الفنيـة وحولـت المناقصـة إلـي ممارسـة بـين العرضـين رغـم 
علمهما بأنهما صادرين عن شركة واحـدة ومكنـوا المـتهم الخـامس عشـر مـن التنسـيق بـين العرضـين وقـدم العـرض 

ية عليـه رغـم أن السـعر العـالمي لهـذه  دوالر للطـن سـيف وتمـت الترسـ٢٥٧الذي يتناسب معه دون منـافس بسـعر 
 دوالر للطــن ممــا يؤـكــد ٥٩ر٥ دوالر للطــن ســيف أي بفــارق ١٩٧ر٥الخامــة فــي ذلــك الوقــت كــان ال يزيــد عـــن 
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 جنـيــه وبصــفاتهم أنفــة البـيــان ٢١ر٢٢٠ر٨٣٣اتجــاه إرادة المتهمــين إلــي تظفـيــر المــتهم بــربح غـيــر مســتحق هــو 
م اسـتعمالها فقـد اتجهـت إرادتهـم إلـي اإلضـرار العمـدي بـأموال الشـركة ٕونتيجة إلخالئهم بواجبات وظائفهم واساءته

 ٢٥ر٤٦٥٠ر٥٩جهة عملهم والمعهود إليهم بها مما الحق ضررا به محققا ومؤكدا وحاال وثابتا علي وجه اليقين 
بـأموال جنيه كما أضر المتهمـين األول والثـاني والثالـث والخـامس والسادسـة بصـفتهم الوظيفيـة سـالفة البيـان عمـدا 

الشركة جهة عملهم بأن بالغوا في تقدير احتياجـات الشـركة مـن الزهـر المخصـوص وزهـر المسـابك بنوعيـه عنـدما 
 فـفـي المناقصــة األوـلـي ـقـاموا ٩٥/٩٦ لســنة ٣ و ٩٥/٩٦ لســنة ٢ و ٩٣/٩٤ لســنة ٢٧طرحــوا المناقصــات أرـقـام 

 ألــف طــن مــن زهــر ٢٠ و I ألــف طــن مــن زهــر المســابك ٧٥ ألــف طــن مــن الزهــر المخصــوص و ١١٧بشــراء 
مـن الزهـر المخصـوص وطرحـوا المناقصـة % ٥٠+  ألف طن ١٠٥ وطرحوا المناقصة الثانية لشراء I Iالمسابك 

 تكفـي حاجـة الشـركة لمـدة تزيـد عـن خمـس سـنوات فـي I Iمـن زهـر المسـابك % ٥+  ألـف طـن ٦٠الثالثـة لشـراء 
حدود الثمانية عشر شـهرا وجعـل حـد الطلـب لمـدة سـتة حين أن حق المعرفة قد جعل مدة التخزين لهذه المواد في 

أشـــهر وكـــان غرضـــهم مـــن ذـلــك هـــو تعظـــيم اســـتيراد الزهـــر الخـــام إهـــدارا لمـــال الشـــركة وتربيحـــا ـلــبعض المـــوردين 
وتفضيال لمصالحهم علي مصلحة الشركة مما زاد من تكلفة هذا المخزون الزائد رغم أن الشـركة تمـول شـراؤه عـن 

ممـا الحـق % ٢٠شوف من البنوك بفوائد بنكية الثمان هذه المـواد الخـام بنسـبة تزيـد عـن طريق السحب علي المك
 مليون جنيه كمـا ثبـت فـي ١٧٦ر١٣٠ضررا محققا وحاال ومؤكدا وثابتا علي وجه اليقين بأموال الشركة بلغ قدره 

أموال الشــركة ومصـــالحها يقــين المحكمــة أن المتهمــين األول والثــاني والثالــث بصــفاتهم ســالفة البيــان قــد الحقــوا بــ
ٕضــررا جســيما وكــان هــذا الضــرر ناشــئا عــن إهمــالهم فــي أداء وظــائفهم واخــالل بواجباتهــا بــأن اســتخدموا خامــات 
غير مطابقة للمواصفات وأخرى غير منصـوص عليهـا فـي قواعـد حـق المعرفـة الفنيـة فـي تنفيـذ تكنولوجيـا تصـنيع 

 نســب الـمـواد الخــام ودون التأكــد مــن تـلـك النســب عــن طرـيـق الزهــر المــرن دون مراعــاة الحيطــة الالزـمـة ـفـي وضــع
التحليــل الكيمــائي للمصــهور ممــا جعــل مكونــات شــحنة األفــران غيــر صــالحة لمنــتج ســليم فــالحقوا ضــررا جســيما 

 جنيــه تمثــل فــي فاقــد الخامــات وزيــادة فــي تكلفتهــا وارتفــاع ٥٤٦ر٧٣٧ر٢٢٠بــأموال ومصــالح الشــركة بلــغ قــدره 
واســـير وارتفـــاع تكلفـــة صـــيانة المعـــدات واألفـــران وزيـــادة اســـتهالك التيـــار الكهربـــائي وزيـــادة نســـبة المعيـــب فـــي الم

استهالك قوالب صـب المواسـير المنصـوص عليـه فـي قواعـد حـق المعرفـة الفنيـة وسـاق الحكـم علـي ثبـوت الواقعـة 
/ اإلداريـة والـدكتور لديه علي هذه الصورة أدلة اسـتمدها ممـا شـهد بـه فـي التحقيقـات كـل مـن عضـو هيئـة الرقابـة 

ٕوممـا ثبـت مـن إقـرارات مـوظفي محافظـة اإلسـكندرية وادارة اإلمـالك / ......  والـدكتور / ...... والـدكتور ...... 
وممــا ثبــت مــن تقريــر لجنــة الفحــص ... والمــتهم ... بهــا ومــوظفي الشــهر العقــاري بالدخيلــة ومــن إقــرار المتهمــة 

حـــاث التزييـــف والتزويـــر بمصـــلحة الطـــب الشـــرعي وممـــا ثبـــت مـــن إطـــالع المنتدـبــة مـــن النيابـــة العامـــة وتقريـــر أب
المحكمــة علــي المســتندات المرفقــة بمـلـف الــدعوى وممــا أقــر بــه بعــض المتهمــين العــاملين بالشــركة لمــا كــان ذلــك 

 ٣١٠وكانت األحكام يجب أن تبني علي الجزم واليقين ال علـي الظـن واالحتمـال وكـان الشـارع يوجـب فـي المـادة 
نون اإلجـراءات الجنائيـة أن يشـتمل كـل حكـم باإلدانـة علـي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة بيانـا تتحقـق بـه من قا

أركـان الجريمـة والظـروف الـتـي وقعـت فيهـا واألدلـة الـتـي استخلصـت منهـا المحكمـة ثـبـوت وقوعهـا مـن الـمـتهم وأن 
جـه اسـتداللها بهـا وسـالمة مأخـذها وأال كـان تلتزم بإيراد مؤدي األدلة التي استخلصت منها اإلدانـة حتـى يتضـح و
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 مــن الـقـانون المــذكور أن يثـبـت قاضــي ٣١٠الحـكـم قاصــرا وكــان المقصــود مــن عـبـارة بـيـان الواقـعـة اـلـواردة بالـمـادة 
الموضوع في حكمه األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمـة أمـا إفـراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة معمـاة 

جمـلــة ـفــال يحـقــق الغـــرض اـلــذي قصـــده الشـــارع مـــن إســـتيجاب تســـبيب األحكـــام وال يمكـــن أو وضـــعه ـفــي صـــورة م
محكمـة اـلـنقض ـمـن مراقـبـة صــحة تطبـيـق الـقـانون عـلـي الواقعـة كـمـا صــار إثباتـهـا ـفـي الحـكـم وكاـنـت جناـيـة الـتـربح 

 مــن قــانون العقوبــات تقتضــي تــوافر صــفة الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه ١١٥المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 مكررا من القانون ذاته وأن يكـون لـه اختصـاص أيـا مـا كـان قـدره أو نوعـه بالعمـل ١١٩بالمعني الوارد في المادة 

الذي حصل أو حاول أن يحصل منه لنفسه أو لغيره دون حق علـي ربـح أو منفعـة وركنـا ماديـا هـو أن يقـوم بكـل 
حق أو بغير حق أو لغيره بدون حق مـن فعل حصل به الجاني أو حاول به الحصول لنفسه علي ربح أو منفعة ب

عمل من أعمال وظيفته وركنـا معنويـا وهـو علـم الجـاني بأنـه موظـف ومخـتص بالعمـل الـوظيفي الـذي أقحـم عليـه 
المصلحة الخاصة لنفسه أو لغيره وأن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة لنفسـه أو لغيـره دون حـق واتجـاه إرادتـه 

 مكـرر مـن ١١٦ المقـرر أن جنايـة اإلضـرار العمـدي المنصـوص عليهـا فـي المـادة إلي إتيان هذا الفعل وكان مـن
صفة الجـاني وهـي أن يكـون موظفـا عموميـا أو مـن فـي ) األول(قانون العقوبات ال تتحقق إال بتوافر أركان ثالثة 

لح المعهودة إلي اإلضرار باألموال والمصا) والثاني( مكرر من القانون ذاته ١١٩حكمه بالمعني الوارد في المادة 
القصــد الجنــائي وهــو اتجــاه إرادة الجــاني إلــي ) والثالــث(الموظــف ولــو لــم يترتــب علــي ذلــك أي نفــع شخصــي لــه 

اإلضرار بالمال أو المصلحة ويشترط في الضرر كركن الزم لقيام هذه الجريمة أن يكـون محققـا أي حـاال ومؤكـدا 
أ مـن قـانون / مكـرر١١٦ المنصـوص عليهـا فـي المـادة وكان مـن المقـرر أيضـا أن جريمـة اإلضـرار غيـر العمـدي

العقوبـات تتطـلـب لقيامهـا ـتـوافر الشـرط المفـتـرض وهـو صــفة الموظـف الـعـام ونـوع المصــالح التـي يصــيبها الضــرر 
المترتب علي الجريمة والركنين المادي والمعنوي ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطـأ غيـر العمـدي بحصـول 

يفـــة أو اإلخـــالل بواجباتهـــا أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة وأن يترتـــب علـــي ذلـــك الخطـــأ غيـــر إهمـــال فـــي أداء الوظ
العمــدى ضــرر جســيم بــأموال أو مصــالح الجهــة التــي يعمــل بهــا الموظــف العــام أو يتصــل بهــا بحكــم وظيفتــه أو 

موضـــوع بـــأموال األفـــراد أو مصـــالحهم المعهـــود بهـــا إليـــه وتقـــدير مبلـــغ جســـامة الضـــرر متـــروك لتقـــدير قاضـــي ال
الخــتالف مقــدار الجســـامة فــي ـكــل حالــة عــن غيرهـــا تبعــا العتـبــارات ماديــة عديــدة وـكــان مــن المـقــرر كــذلك ـفــي 
التشريعات الجنائية الحديثة أن اإلنسان ال يسأل بصـفته فـاعال أو شـريكا إال عمـا يكـون لنشـاطه المـؤثر دخـل فـي 

ألوامر الشارع ومناهيه وال مجال للمسئولية المفترضة وقوعه سواء أكان ارتكابا أو تركا إيجابا أو سلبا وذلك طبقا 
أو التضامنية في العقاب إال استثناء وفي الحـدود التـي نـص عليهـا القـانون وكـان األصـل أن القصـد الجنـائي مـن 
أركان الجريمـة فيجـب أن يكـون ثبوتـه فعليـا ولـئن كـان ال يلـزم أن يتحـدث الحكـم عـن تـوافره اسـتقالال إال أن شـرط 

 يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامـه لمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يبـين ذلك أن
بوضــوح تفصــيل الوـقـائع واألفعــال الـتـي قارفهــا كــل مــن المتهمــين الـثـاني والثاـلـث عـلـي حــدة بصــفتهما مــن أعضــاء 

دون ـبـاقي أعضــاء اللجـنـة أو  ٩٥/٩٦ لســنة ٢ و ٩٣/٩٤ لســنة ١٤١ و ٢٧اللجـنـة الفنـيـة ـفـي المناقصــات أرـقـام 
حال رئاسة كل منهما لقطاع المصانع بالشركة وعضويته للجنة االحتياجات بها والمثبتـة لجـرائم التـربح واإلضـرار 
العمــدي وغـيـر العمــدي الـتـي دانهــم بهــا أو الـتـي قارفهــا المــتهم الخــامس كعضــو لجـنـة الـبـت ـفـي المناقصــات ســالفة 
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مثبتة لجرائم التربح واإلضرار العمدي التي دانه بهـا أو التـي قارفتهـا المتهمـة الذكر أو عضو لجنة االحتياجات وال
 عـدا إخطـار المـورد بقـرار المـتهم األول إلغـاء ٩٣/٩٤ لسـنة ١٤١السادسة كعضـو لجنـة البـت فـي المناقصـة رقـم 

ثبتـة لجـرائم التـربح  والم٩٥/٩٦ لسـنة ٢أمر التوريد الصادر إليه أو التـي فارقهـا المـتهم السـابع فـي المناقصـة رقـم 
واإلضـرار العـمـدي التـي دانهـمـا بهـا واكتـفـي فـي ذـلـك بعبـارات عاـمـة مجملـة ال يـبـين منهـا مقصــود الحكـم ـفـي شــأن 
الواقع المعروض عليه الذي هو مدار األحكام وال يتحقق به الغرض الـذي قصـده الشـارع مـن إيجـاب تسـبيبها كمـا 

نـائي فـي جـرائم التـربح واإلضـرار العمـدي ثبوتـا فعليـا لـدي كـل أنه لم يدلل علي نحـو كـاف علـي ثبـوت القصـد الج
طـاعن عـلـي حــدة إذ ال يكفـي ـفـي هــذا الصــدد وقـوع بـعـض المخالـفـات اإلدارـيـة أو كـون المتهـمـين أعضــاء باللجـنـة 
الفنيــة أو لجنــة البــت أو كالهمــا وتــوقيعهم عـلـي محاضــر أعمالهمــا مــع أعضــاء آخــرين ـلـم يشــملهم االتهــام وعــدم 

ك المحاضر علي ما يفيد اختالف وجهـة نظـر األعضـاء أو وجـود رأي مخـالف ألي مـنهم كمـا أن ذلـك اشتمال تل
بذاتــه ال يجعــل كــل مــنهم فــاعال أصــليا فــي الجريمــة وال يرتــب فــي صــحيح القــانون تضــامنا بيــنهم فــي المســئولية 

مــنهم وـلـم يـبـين األدـلـة عـلـي الجنائـيـة طالمــا أن الحكــم ـلـم ـيـدلل بمــا يكـفـي عـلـي ثـبـوت أركــان الجــرائم المســندة لكــل 
اتفاقهم علي ارتكابها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفهـا وأورد مـا ال يتحقـق بـه االتفـاق بـين المتهمـين 
فــي خصوصــية اـلـدعوى الماثـلـة ومــن ـثـم فإـنـه يكــون معيـبـا بالقصــور لمــا كــان ذـلـك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد 

طــاعنين إـلـي إـقـرار المــتهم وـلـم ـيـورد مضــمونه وـلـم يـبـين وجــه اســتدالله ـبـه اســتند ضــمن مــا اســتند إلـيـه ـفـي إداـنـة ال
عـلــي ثـبــوت التهـمــة بعناصـــرها القانونـيــة كاـفــة فإـنــه يكـــون معيـبــا بالقصـــور لـمــا كـــان ذـلــك وكـــان مـمــا أورده الحكـــم 

برئاسة  أن اللجنة الفنية ٩٣/٩٤ لسنة ١٤١المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى بالنسبة للمناقصة رقم 
لمطابقتـه للمواصـفات وألنـه األقـل سـعرا وأن ... المتهم الثاني وعضوية المتهم الثالث أوصت بقبول عرض شركة 

لجنــة البــت برئاســة المــتهم األول وعضــوية المتهمــين الثــاني والسادســة والســابع هــي التــي أرســت المناقصــة علــي 
مـن األتربـة ثـم عـاد فـي معـرض إدانـة المـتهم الثالـث رغـم أنـه األقـل فنيـا لعـدم خلـوه ... العرض المقـدم مـن شـركة 

رغـم أنـه األقـل فنيـا .... وأورد أن اللجنة الفنيـة برئاسـة المـتهم الثـاني وعضـوية المـتهم الثالـث قبلـت عـرض شـركة 
فإن اعتناق الحكم هـاتين الصـورتين المتعارضـتين لنشـاط ....... وكان يتعين عليها قبول عرض الشركة األخرى 

ثاـلـث واـلـذي ـكـان قـوام جريمـتـي الـتـربح واإلضــرار العمـدي ـفـي حـقـه عــن المخالفـات الـتـي شــابت المناقصــة المـتهم ال
سالفة البيان يدل علي اختالل فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها االستقرار الذي يجعلها فـي حكـم الوقـائع 

اس كونت محكمة الموضوع عقيـدتها الثابتة األمر الذي يستحيل معه علي محكمة النقض أن تتعرف علي أي أس
في الدعوى فضال عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يـؤمن معهـا خطؤهـا فـي تقـدير 

وـمـن ـثـم يكـون حكمـهـا ـفـوق قصـوره متخــاذال ـفـي أسـبابه متناقضــا يوجــب نقضــه ) الطـاعن(مسـئولية الـمـتهم الثاـلـث 
 اآلخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكال لوحـدة الواقعـة وحسـن سـير العدالـة واإلعادة بالنسبة للطاعنين والطاعن

دون المحكوم عليهما السادس عشـر والسـابع عشـر لكـون الحكـم صـدر بالنسـبة لهمـا غيابيـا مـن محكمـة الجنايـات 
ـفـي مــواد الجناـيـات إذ يبطــل حتمــا إذا حضــر المحكــوم علـيـه ـفـي غيبـتـه أو ـقـبض علـيـه قـبـل ســقوط الحكــم بمضــي 

 مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة وذلـك ٣٩٥مدة ويعاد نظـر الـدعوى مـن جديـد أمـام المحكمـة عمـال بـنص المـادة ال
 .دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 



 ٨٩

 .وحيث أن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفي الشكل المقرر في القانون : ثالثا 
فيه أنه إذا قضي ببراءة المتهمين عدا الخامس عشر وحيث أن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون 

والسابع عشر والتاسع عشر من جرائم التربح واإلضرار العمدي وتسهيل االستيالء المرتبط بتزوير محرر إلحـدى 
 ١٥ ، ١٢أوب ، /١٠أوب ، /٩ ، ٨ ، ٧أوب ، /٦الشركات المساهمة واسـتعماله واالشـتراك فيهـا الـواردة بـالبنود 

 ٢أوب وج ، /١ من القسم الثالـث والبنـود ٢و١ن القسم األول والبند ثانيا من القسم الثاني والبندين  م١٩ ، ١٦، 
 مـن القسـم الخـامس مـن أمـر اإلحالـة ودان ٢أوب ، /١ من القسم الرابـع والبنـدين ١١ ، ١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣، 

 بأموال ومصالح الجهة التي يعملـون المتهمين األول والثاني والثالث بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم
بها قد شابه القصور والتناقض في التسـبيب والفسـاد فـي االسـتدالل والخطـأ فـي تطبيـق القـانون ذلـك بأنـه لـم يحـط 
بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة وأورد أسبابا ال تؤدي إلي ما انتهي إليه وال تكفي الطراح أدلة الثبـوت القائمـة 

افر بها كافة أركان الجـرائم المسـندة الـي المتهمـين والتفـت عـن تقريـر لحنـة الفحـص وتنـاقض في الدعوى والتي تتو
 مــن القســم األول مــن أمــر اإلحالــة عــن ٧فيمــا أورده تبريــرا لقضــائه مــن جريمــة اإلضــرار العمــدي الــواردة بالبنــد 

مـا سـبق أن خلـص إليـه  مـع ٩٥/٩٦ لسـنة ٣المخالفات التـي شـابت إجـراءات الطـرح والترسـية فـي المناقصـة رقـم 
 مــن ذات القســم للمبالغــة ـفـي تـقـدير احتياجــات ٢١مــن إداـنـة بعــض المتهمــين بجريمــة اإلضــرار العمــدى ـفـي البـنـد 

الشركة من الزهر المخصوص وزهر المسابك بنوعيه وعدل وصف التهمة الواردة بالبند أوال مـن القسـم الثـاني مـن 
 معتنقا بـذلك صـورة تغـاير الصـورة التـي اعتنقهـا عنـد القضـاء بإدانـة أمر اإلحالة استناد إلي عدم توافر ركن العمد

بعض المتهمين والقائمة علي أن جميع األفعال التي قاموا بها كانت لغـرض واحـد هـو تعمـد الحصـول للغيـر دون 
حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظائفهم واإلضرار بأموال ومصـالح الجهـة التـي يعملـون بهـا واسـتند 

ي القضاء ببراءة الشركاء إلـي انتفـاء مسـئوليتهم تبعـا النتفـاء مسـئولية الفاعـل األصـلي لعـدم تـوافر أركـان الجـرائم ف
 المسندة إليه وحجب نفسه عن بحث مسئولية الشركاء علي حدة مما يعيبه ويستوجب نقضه 

 راءة المتهمين من االتهام وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة االتهام استند تبريرا لقضائه بب
أوب مــن القســم األول مــن أمــر اإلحاـلـة إـلـي عــدم ـتـوافر أركــان جريمـتـي الـتـربح واإلضــرار العمــدي /٦اـلـوارد بالبـنـد 

 مـــن ذات القســـم إلـــي عـــدم تـــوافر أركـــان جريمـــة ٧لصـــحة إجـــراءات الطـــرح والترســـية ومـــن االتهـــام الـــوارد بالبنـــد 
 لعــدم اطمئنــان المحكمــة ألدلــة الثبــوت وثبــوت صــحة إجــراءات الطــرح اإلضــرار العمــدي الســيما القصــد الجنــائي

 مـن القسـم ذاتـه إلـي عـدم تـوافر أركـان جريمـة اإلضـرار العمـدي لعـدم قطعيـة ٨والترسية ومن االتهام الـوارد بالبنـد 
 والترسـية أوب لثبوت صحة إجراءات الطرح/٩أدلة الثبوت وعدم اطمئنان المحكمة إليها ومن االتهام الوارد بالبند 

وعدم وجود ثمة مخالفة ألحكام القانون وعـدم تحقـق أركـان جريمتـي التـربح واإلضـرار العمـدي ومـن االتهـام الـوارد 
أوب لعـــدم تـــوافر أركـــان جريمتـــي التـــربح واإلضـــرار العمـــدي لصـــحة إجـــراءات الطـــرح والترســـية وعـــدم /١٠بالبنـــد 

 لصـحة إجـراءات الطـرح والترسـية وعـدم اطمئنـان ١٢البنـد اطمئنان المحكمة إلـي أدلـة الثبـوت مـن االتهـام الـوارد ب
 لعـدم ١٥المحكمة إلي أدلة الثبوت التي بنيت علي مجرد االفتراض في هذا الخصوص ومن االتهام الوارد بالبنـد 

وجــود مخالفــة لالئحــة المشــتريات وعــدم وجــود دلـيـل لإلدانــة ســوي أدـلـة الثبــوت التــي أفصــحت المحكمــة عــن عــدم 
 النتـفــاء أركــان جريـمــة اإلضـــرار العـمــدي لصـــحة إجـــراءات الطـــرح ١٦يـهــا وـمــن االتـهــام اـلــوارد بالبـنــد اطمئنانهــا إل



 ٩٠

 ١٩والترسية وعدم مخالفتها لالئحة المشتريات وعدم اطمئنان المحكمة إلي أدلة الثبوت ومن االتهـام الـوارد بالبنـد 
لـعـدم تحـقـق أرـكـان الجــرائم المســندة إـلـيهم عـلـي النتفـاء مســئولية الشــركاء تبـعـا النتـفـاء مســئولية الـفـاعلين األصــليين 

نحــو مــا ســـلف بيانــه ومــن االتـهــام الــوارد بالبنــد ثانـيــا مــن القســـم الثــاني مــن أـمــر اإلحالــة لعــدم وجـــود دليــل عـلــي 
 مـن القسـم الثالـث مـن أمـر ٢ و ١االشتراك وعدم اطمئنان المحكمة إلي أدلة الثبوت ومـن االتهـام الـوارد بالبنـدين 

طبـقـا ألحكــام الوكاـلـة التجارـيـة وانتـفـاء ......  تحـقـق أركــان جريمــة الـتـربح إلـبـرام االتفاقـيـة مــع شــركة اإلحاـلـة لعــدم
القصد الجنـائي لـدي الفـاعلين األصـليين أخـذا بـأقوال شـهود النفـي وعـدم االطمئنـان إلـي أدلـة الثبـوت البتنائهـا فـي 

اء جريـمـة الفاعــل األصــلي وـمـن االتـهـام اـلـوارد هــذا الشــأن عـلـي مجــرد االفـتـراض وانتـفـاء جريـمـة الشــريك تبـعـا النتـفـ
 ـمــن القســـم الراـبــع ـمــن أـمــر اإلحاـلــة لـعــدم تحـقــق أرـكــان ١١أوب ، /١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢أوب ، /١بــالبنود 

جرائم التربح واإلضرار العمـدي وتسـهيل االسـتيالء المـرتبط بتزويـر محـرر مـزور واسـتعماله ألن صـرف المكافـآت 
ي والمستندات المقدمة من المتهمين تم وفقا ألحكام القانون وعـدم وجـود دليـل يقينـي تطمـئن أخذا بأقوال شاهد النف

إليــه المحكمــة علــي تحقــق أركــان تلــك الجــرائم وانتفــاء جريمــة الشــريك تبعــا النتفــاء جريمــة الفاعــل األصــلي ومــن 
 أرـكـــان جريمـتـــي الـتـــربح  ـمـــن القســــم الخــــامس ـمـــن أـمـــر اإلحاـلـــة لـعـــدم ـتـــوافر٢أوب ، /١االتـهـــام اـلـــوارد بالبـنـــدين 

واإلضــرار العمــدي لعــدم اطمئنــان المحكمــة ألدلــة الثبــوت لتناقضــها والنتفــاء جريمــة الشــريك تبعــا النتفــاء جريمــة 
الفاعل األصلي لما كان ذلك وكان يبين من اإلطالع علي الحكم المطعون فيه أن المحكمة قـد محصـت الـدعوى 

تهــام ووازنــت بينهــا وبــين أدلــة النفــي فــداخلتها الريبــة فــي عناصــر وأحاطــت بظروفهــا وباألدلــة التــي قــام عليــه اال
اإلثبات وانتهت إلي عدم إدانة المطعون ضدهم وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنـه يكفـي أن يتشـكك 
القاضي في صحة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي يقضـي لـه بـالبراءة إذ مرجـع األمـر فـي ذلـك إلـي مـا يطمـئن إليـه 

قدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كالحال فـي الـدعوى الراهنـة وكـان في ت
الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه وكان ال يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد علي بعـض 

علــي كــل دليــل مــن أدلــة الثبــوت مــادام أنهــا قــد أدلــة االتهــام إذ أنهــا غيــر ملزمــة فــي حالــة القضــاء بــالبراءة بــالرد 
رجحـت دـفـاع المـتهم أو داخلتـهـا الريبـة والشــك فـي صــحة عناصــر اإلثبـات وألن ـفـي إغفـال التحــدث عنهـا ـمـا يفـيـد 
أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلي إدانـة المطعـون ضـدهم ومـن ثـم فـإن مـا تثيـره النيابـة العامـة فـي هـذا 

 محل وينحل إلي جدل موضوعي ال تجوز إثارته أمام محكمة النقض لمـا كـان ذلـك وكـان الخصوص ال يكون له
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض األخـر و ال 

بع والخامس والسادسـة يعرف أي األمرين قصدته المحكمة وكان ال تناقض بين تبرئه المتهمين األول والثاني والرا
ٕ مـــن القســـم األول مـــن أـمــر اإلحاـلــة واداـنــة المتهمـــين األول ٧والســـابع مـــن تهـمــة اإلضـــرار العـمــدي اـلــواردة بالبـنــد 

 مــن ذات القســم الســتقالل كــل ٢١والـثـاني والثاـلـث والخــامس والسادســة مــن تهمــة اإلضــرار العمــدي اـلـواردة بالبنــد 
وعناصرها الواقعية بحيث يمكـن أن تنهـار إحـداها بتخلـف كـل أو بعـض منها واختالفها عن األخرى في مقوماتها 

أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام األخرى كما أن ما خلـص إليـه الحكـم مـن تعـديل وصـف التهمـة 
ي عـدم الواردة بالبند أوال من القسم الثاني من أمر اإلحالة من اإلضـرار العمـدي الـي اإلضـرار بإهمـال تأسيسـا علـ

ـتـوافر قصــد اإلضــرار العمــدي ـلـدي المتهمــين ال يتعــارض البتــة مــع تــوافر أركــان جــرائم التــربح واإلضــرار العمــدي 
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التي دانهم بها ومن ثم فإن منعـي النيابـة العامـة فـي هـذا الخصـوص يكـون غيـر صـحيح لمـا كـان ذلـك وكـان مـن 
وع الجريمـة التـي حصـل االشـتراك فيهـا سـواء كانـت المقرر أن فعل االشتراك ال تتحقق فيه الصفة الجنائية إال بوق

جريمة تامة أو شروع فيها ألن األصل أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل األصـلي بمـا يسـتتبع علـي 
ـمــا انتـهــي إلـيــه الحـكــم أن يتـبــع الـفــرع أصـــله وـمــن ـثــم ـفــإن قضـــاءه بتبرـئــه المتهـمــين ـمــن الـثــاني إـلــي الراـبــع عشـــر 

 مـن القسـم ١٥ ، ١٢أوب ، /١٠أوب ، /٦عشرين من تهم االشتراك في الجرائم موضوع البنود والسادس عشر وال
 مـن القسـم الخـامس مـن ٢ مـن القسـم الرابـع والبنـد ١٠ ، ٥أوب وج ، /١ مـن القسـم الثالـث والبنـود ٢األول والبند 

ر أسـاس متعينـا رفضـه أمر اإلحالة يكون قد صادف صحيح القانون لما كان مـا تقـدم فـإن الطعـن يكـون علـي غيـ
 .موضوعا 

 فلهذه األسباب 

بقبول الطعن المقـدم مـن المحكـوم : ثانيا ......... بعدم قبول الطعن المقدم من : أوال : حكمت المحكمة 

ٕشكال وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيـه واعـادة ..... و..... و.....و..... و.....و..... عليهم 
....... لجيزة لتحكم فيهـا مـن جديـد دائـرة أخـري بالنسـبة لهـم والمحكـوم عليـه القضية إلي محكمة جنايات ا

 .بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكال وفي الموضوع برفضه : ثالثا 

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر
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 جنح العمرانية ٢٠٠٤لسنة .... دائرة جنح مسـتأنفة في القضية رقم الجيزة وب  جنةالصادر من محكم 
والقاضي  ٢٧/٣/٢٠٠٦ جنح مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة ٢٠٠٥لسنة .... والمقيدة تحت رقم 

 منطوقة 

 حكمت المحكمة حضوريا 

 الستئناف شكال بقبول ا -

 من التهمة – الطاعن –وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم  -

الرابعة المنسوب إليه من حيازته أدوية مخدرة بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا 

 المصاريف  والتأييد والمصادرة و٠٠وبحبسه ثالثة أشهر عن باقي المتهم الموجهة إليه 

��������� �
� ���� �� ��	���� ��� !"#� ���� $	%  &� 

 �'��30/6/2005.&/0
� 1 �2&  &  

 	3�/24 ���5� 6��4 

  . سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف– الطاعن –بحبس المتهم 
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 : بدائرة العمرانية ٢٢/٩/٢٠٠٤اتهمت النيابة العامة المتهم ألنه في يوم  -
 . تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات  :أوال 
 .باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا  : ثانيا 
 .باع أدوية بغير تذكرة طبية  :ثالثا 
 .ونا  في غير األحوال المصرح بها قان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠حاز بقصد االتجار عقار : رابعا 
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 من القانون ٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٧٦ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ١١ ، ١٠طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد 
 ، ٢٧/١ المعدل بالمادتين ١٩٥٠ لسنة ١٦٣ من المرسوم رقم ٩٠ والمادة ٠٠ وتعديالته ١٩٥٥ لسنة ١٢٧
 . الخ ٠٠ وتعديالته ١٩٦٠ لسنة ١٥٢ من القانون ٤٤
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 محضرا أثبت ٠٠ المفتش بقسم مكافحة المخدرات ---/  حرر المقدم ٠٠ ٢٢/٩/٢٠٠٤بتاريخ  -
بإساءة بيع  ) ---(  تضرر أهالي منطقة العمرانية والهرم من قيام مالك صيدلية ٠٠من خالله 

 العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وذلك ببيعها بدون تذكرة طبية وبسعر يزيد عن السعر
 أنه أصطحب أحد مصادره السرية وتوجه صوب الصيدلية سالفة ٠٠ وأوري ٠٠الرسمي المقرر لها 

 وطلب منه الدخول إلي الصيدلية لمحاولة ٠٠البيان وقام بإعطائه مبلغ خمسون جنيها ورقة واحدة 
  وبالفعل دلف الصيدلية وتعامل مع٠٠شراء أحد العقاقير التي يساء استخدامها بين المدمنين 
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 ٠٠تحوي عدد أثنين شريط " ترامادول "  وقدم لمحرر المحضر علبة واحدة لعقار ٠٠الطاعن 
 بأن العقار مدرج على الجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وال ٠٠وقرر 

 بأن مصدره قد أبتاعه لقاء مبلغ الخمسين جنيها في ٠٠ وأفاد ٠٠يجوز صرفه بدون تذكرة طبية 
 ٠٠حين قرر السادة مفتشي الصيدلية المرافقين أن سعره الرسمي ثمانية جنيهات وسبعون قرشا 

 .ومن ثم قاموا بمداهمة المكان وضبط العقاقير الموصوفة بالمحضر 
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 من –الطاعن وحال اإلدالء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر بأن  
 – دواء ترامادول ٠٠ قد حضر إليه وبصحبته تذكرة طبية وصرف له إعماال لها – السري يدعي المصدر

وسوبرافيت عدد ثالث عبوات وبعد مغادرته للصيدلية فوجي ء بمجموعة من األشخاص قاموا بتفتيش الصيدلية 
 .والسيارة الخاصة به وأخذوا األدوية التي بهما 

�3��=� �> ?@A"� 

محل (  أن عقار الترامادول ١٥ ، ١١ قرر في نتيجته بالبند ٠٠الشرعي بمعرفة مصلحة الطب  
 .خالي من المواد المدرجة بجدول المخدرات ) الضبط
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 في غيبة من مثول ٠٠قامت النيابة العامة بتحريك االتهام في مواجهة الطاعن والذي تداول بجلساته  
 القاضي ٠٠ بإصدار حكمها ٠٠ ٣١/٣/٢٠٠٥مما حدا بهيئتها بجلسة  ٠٠الطاعن أمام محكمة الدرجة األولي 

 :في منطوقه 
 حكمت المحكمة غيابيا 

بحبس الطاعن ثالث سنوات وتغريمه خمسه أالف جنيه وكفالة ألفي جنيه والمصاريف وقد عارض  
 .الطاعن في ذلك القضاء 
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 وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك صدر الحكم الحضوري بحبس الطاعن سنة مع الشغل
 .والمصاريف 
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صدر الحكم الطعين الذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة  
 وحبسه ٠٠حيازة األدوية المخدرة بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا  والخاصة ب٠٠الرابعة 

 .ثالثة أشهر عن باقي التهم الموجهة إليه والتأييد والمصاريف 
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ورد على نحو مطرح لمجمل الحقائق التي انطوت عليها األوراق والمطاعن الجدية التي نالت من صحة  
ون ثمة تبرير لهذا اإلطراح أو الوقوف على مسبباته األمر الذي شاب الحكم الطعين بعيب القصور االتهام د

 وهو ما لم ٠٠ٕ واخالل بحق الدفاع ٠٠المبطل في التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل في االستدالل 
محكمة تحت رقم         يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع قلم كتاب ال

 وهو يركن في ذلك لألسباب اآلتية           بتاريخ
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 - العليا ةسته المحكم أرحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ماألصول تسبيب اأ ين من المقرر فأ
 محكمه النقض 

ذ هو مظهر قيامهم بما إ فرضها القانون على القضاء يعظم الضمانات التأحكام من ألن تسبيب اأ 
األقضية  يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التة تعرف الحقيقىمعان النظر حتٕان واجب تدقيق البحث وعليهم م

ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور أونه نه كالعذر فيما يرتأل التحكم واالستبداد ةوبه وحده يسلمون من مظن
تقنع   وال٠٠ عدلهم مطمئنين لىإذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع ألد يرد على ا قوبه يرفعون ما

  الحكم من فساده ةتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صح  والةذا كانت عباراتها مجملإسباب ألا
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

ص ذ حرص على النإ يوامر القانون ومناهيه الن المشرع الجنائأوكان هذا المبدأ هو محض التزام ب 
 الجنائية إلجراءات  من مدونه ا٣١٠ ة صبه في الماديوالتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذ

 ن يشتمل على بيان أ يجب إلدانةسباب التي بني عليها وكل حكم باألن يشتمل الحكم على اأيجب (  
 )حكم بموجبه  يلى نص القانون الذإ وقعت فيها وان يشير ي والظروف التة للعقوبة المستوجبةالواقع
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 يسباب التألن يشتمل الحكم على اأجراءات الجنائية  إل من قانون ا٣١٠ ة الماديوجب فأالشارع قد 
 هي له سواء من حيث ةسانيد والحجج المبني عليها والمنتجأل والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد ا٠٠بني عليها 

 مفصل بحيث يستطاع ي بيان جلين يكون فأ حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب نأو مالواقع 
 قضى به  الوقوف على مسوغات ما

 قصده ي صوره مجمله فال يتحقق الغرض الذيضعه ف ووأ ة عبارات عامه معمايفراغ الحكم فإما أ 
  كما ة تطبيق القانون على الواقعةمحكمه النقض من مراقبه صحليمكن  حكام والألستيجاب تسبيب ااالشارع من 
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 ثباتها بالحكم إصار 
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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 بني يسباب التألن يشتمل الحكم على اأ ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ة المادييوجب المشرع ف 
  كان باطال الٕاعليها و
ليه سواء إ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجألوالمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد ا 

 و من حيث القانون أمن حيث الواقع 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٨/١/١٩٧٣ ةنقض جلس( 
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جراءات إل من قانون ا٣١٠ ة الماديه المشرع ف افترضيصل الذألن اأ قضاء النقض ين من المقرر فأ 
 الثبوت على حده حتى يتبين وجه أدلةن يورد مضمون كل دليل من أ ةدانإلالجنائية لتسبيب كل حكم با

 كما ةخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعأ مةاالستدالل به وسالم
  ة المواد الجنائية قسائم متساندي فألدلةتبار ا الحكم باعيفإثباتها صار 

  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨ ةنقض جلس( 
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 كافه يها القصور فباش ٠٠وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات  
 وحجج وقرائن سانيد أ وما تتضمنه من ٠٠سباب التي بني عليها أل لعدم اشتمالها على ا٠٠جزئياتها 
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قضى   بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ماي فمجهلة ةجاءت مبهم 
 غير مكنه ي وتكون محكمه النقض ف٠٠حكام أل تسبيب ااستيجاب قصده الشارع من يهدر الغرض الذيبه و

 ٠٠ ثباتها بالحكمإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةمن مراقبه صح
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 مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع ةمن مطالع 
  ٠٠إليه براءه من االتهام المسند إ تدليال على ٠٠ليه إركن  ي ماةالطاعن من دالئل تقطع بمصداقي
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 وهذا على ٠٠يما أدان به الطاعن طرح داللتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمة أول درجة ف 
 ي تتمثل في الثبوت والتألدلة ة داللة دون ثم٠٠ومن حجيته الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه 

 ي التة الواقعةيضاح لصورإ وكذلك دون ٠٠ ذلك القضاء يليها فإ استند يسانيد والحجج والقرائن التأليضاح لإ
 ة من ضرورةجراءات جنائيإ ٣١٠ ةنصت عليه الماد تنافى مع ما ي وهو ما٠٠ ة ذهن هيئه المحكمياستقرت ف
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ه ئ قضايليه فإستند ا يالثبوت التأدلة من  على بيان مفصل وواضح لكل دليل ةدانإلاشتمال كل حكم صادر با
 ليها بناء عةدانإل وقضت باة ذهن المحكمي استقرت في التة الواقعة كذلك لصوريلى بيان مفصل جلإضافة إلبا

 كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحةحتى تستطيع محكم
وجب أ تردي فيه الحكم الطعين بما يال كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذٕاخذ وأ المةباتها بالحكم وسالمإث

 نقضه 
 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 

 وذات المعني
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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 بيان ين يورد مؤداها فأ وضوح وين يبينها فأ بل عليه ى الدعوي الثبوت فةدلأال يجمل الحكم أيجب  
 يدلى بها المتهم وحتى يلى الدفوع الجوهرية الت مقام الرد عين يستفاد منها فأيمكن  مفصل للوقوف على ما

عمال رقابتها على إحكام ويمكن محكمه النقض من أل قصده الشارع من تسبيب اين يتحقق الغرض الذأيمكن 
 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ ة مجموع١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
 ةسباب الكافيأللي اإ مدونات حكمها يشارت فأحكمه الموضوع قد ن مأقد يقال   ذلك ماييقدح ف وال 

الن ) حيث انه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانته لذات أسباب حكم أول درجة ( وهذا في قوله  الطاعن ةدانإل
  النقض ةحكام محكمأ استقرت عليها يء التىتخالف المبادالقالة تلك 

  مفصل بحيث ي بيان جلين يكون فأغرض من التسبيب فيجب ن المقرر انه لكي يتحقق الأمن حيث  
 ة صوريو وضعه فأ ة معماة عبارات عاميفراغ الحكم فإما أضى به  قيستطاع الوقوف على مسوغات ما

يمكن محكمه النقض من  حكام والألستيجاب تسبيب اا قصده الشارع من ي فال يتحقق به الغرض الذمجهلة
 ثباتها بالحكم إ كما صار ةلى الواقع تطبيق القانون عةمراقبه صح

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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سبابه مجمله أبهام متى جاءت إلن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأن المقرر كذلك أمن حيث  
بصدد كانت  وأظروفها  وأ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةوغامض

كانت  وأ على وجه العموم ةدانإل بعناصر اةذا كانت متعلقإ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأالرد على 
 وعناصرها ى موضوع الدعوي ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فيسبابه يشوبها االضطراب الذأ

بالتطبيق القانوني وتعجز  وأ ىواقعه الدعوتعلق منها ب يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما  بما الةالواقعي
 عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يبالتال

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
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 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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 ة معه تبين مدي صحبهام مما يتعذرإو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بأيضا انه ينبغي أن المقرر أ 
 فيما ةسبابه مجمله وغامضأ وهو يكون كذلك كلما جاءت ة التطبيق القانوني على الواقعيالحكم من فساده ف

كانت بصدد الرد على  وأو ظروفها أ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةو نفته من وقائع سواء كانت متعلقأثبتته أ
كانت يشوبها  وأ على وجه العموم ةدانإل بعناصر اةنت متصلكا وأ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأ

يمكن   مما الة وعناصر الواقعى موضوع الدعوي ينبىء على اختالل فكرته من حيث تركيزها فياالضطراب الذ
 النقض ة محكميبالتطبيق القانوني وتعجز بالتال وى أتعلق منها بواقعه الدعو معه استخالص مقوماته سواء ما

  رقابتها على الوجه الصحيح عمالأعن 
 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 
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سباب أ مدوناته من يبدي فأن ما أ التسبيب حيث يعلى ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره ف 
بالتطبيق  وأ ىويمكن معها استخالص مقوماتها فيما يتعلق منها بواقعه الدع  الة مجموعها مجمله مبهميتعد ف

 القانوني 
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 حكامهم التسبيب أوجب عليهم تسبيب أ وة فرضها القانون على القضايعظم الضمانات التأيخالف  ما 
ذهان أل ايذا كانت عباراتها مجمله فال يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب فإسباب ألتنفع ا  حيث ال٠٠ يالكاف
حكام أل اة يستدل منها على صحةحكامها وجعلت منه قاعدأديد من  العي وهو ما انتقضته محكمه النقض ف٠٠

 من فسادها 
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ذ هو مظهر قيامهم بما عليهم إ فرضها القانون على القضاء يعظم الضمانات التأحكام من ألتسبيب ا 
وبه وحده األقضية   يعلنونها فيما يفصلون فيه مني التة تعرف الحقيقيمعان النظر فٕامن واجب تدقيق البحث و

ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون يرتأونه نه كالعذر فيما أل التحكم واالستبداد ةيسلمون من مظن
ذا كانت إ ألسبابتقنع ا ى عدلهم مطمئنين والإلذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع ألقد يرد على ا ما

  الحكم من فساده ة محكمه النقض مجاال يثبت صحتجد فيها حد والأتقنع  عباراتها مجمله وال
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 
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  ةحالإل التسبيب بما يوجب نقضه واييكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل ف 
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 للرد على كل شبهه ة مناحي دفاعه المختلفيلتزم بمتابعه الطاعن ف ت الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 
أدلتها  وىنها واجهت عناصر الدعوأ على يدل  حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إيثيرها على استقالل 

ذ التفتت عن دفاع إنها أ وةليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرإنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أو
قسطته حقه فان حكمها أو أنها اطلعت عليه أسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أو أالطاعن كليه 
 يكون قاصرا 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 
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نها يتعين عليها أال إ ة مناحي دفاعه المختلفيبعه الطاعن فتلتزم بمتا  الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 
ليها إنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأ

ن ٕاسبابه وأل ةدانإليد الحكم االبتدائي باأن الحكم المطعون فيه أكان ذلك وكان الثابت   لما٠٠ووازنت بينها 
 وتعلقه ى التصاله بواقعه الدعوهيرادا وردا عليه رغم جوهريتإن يعرض لدفاعه أدون  ة تنفيذ العقوبوقفأ

 إلي ارتكز عليها بلوغا يبموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات الت
له ولم يورده على نحو يكشف عن ذا سقط جمإ ولكنه ى الدعويي فأن يتغير به وجه الرأمر فيه لجاز أل اةغاي

 قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه أحاطت به وأ ةن المحكمأ
  )٧٦٢ ص ١٣٤ق ٣٦حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 
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 قد واجهت عناصر ةن المحكمأوراق الحكم الطعين انه قد خال مما يدل على أ ةوكان الثابت من مطالع 
يراد دفاع إنها قد التفتت عن أ حيث ٠٠ليها إنها قد فطنت ألمت بها على نحو يفصح عن أدلتها وأ وىلدعوا

 نها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه أكشف عن  يسقطته جمله وتفصيال وهو ماأ و٠٠ ةالطاعن كلي
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 ومن ثم فهو إجراء ٠٠من أن القبض هو إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية  
 تحقيق من إجراءات ال
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فان المشرع حدد الحاالت التي يجوز فيها القبض وانحسرت كقاعدة عامة على سلطه التحقيق ومنحه 
 استثناء لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس 
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 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ال يجوز القبض على أي إنسان أو ٤٠بما نصت عليه المادة  
مر السلطة المختصة بذلك قانونا كما جعل المشرع من القبض غير القانوني جريمة معاقبا عليها حبسه إال بأ

 بمقتضي قانون العقوبات 
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قاعدة عامة مؤداها أنه في جميع األحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على  
 المتهم فإنه يجوز له تفتيشه 
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 إال أن تلك اإلباحة ٠٠القانون يبيح تفتيش شخص المتهم في األحوال التي يجوز له فيها القبض عليه  
ال تتعدي شخص المتهم فال يجوز أن تمتد إلي منزله أو سيارته الخاصة إذ أن السيارات الخاصة تأخذ حكم 

 المنازل في التفتيش 
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ور إذن من النيابة العامة بتفتيش الطاعن أو الصيدلية أو وكان الثابت من أوراق االتهام عدم صد 
 ٠٠ال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ) الترامادول (  وهذا ألن البين وبجالء أن عقار ٠٠سيارته الخاصة 

ة ال يندرج في جدول العقاقير المؤثرة على الناحية النفسيألن ذلك العقار وفقا لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي 
 حتى يوجب على الصيدلي بيعها إال بتذكرة طبية 
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فإن عدم اندراج عقار الترامادول في جدول المخدرات دليل قاطع على عدم قيام الطاعن ببيعه بأكثر من  
 مما يؤكد عدم صحة ما قرر به محرر ٠٠ لعدم وجود مسوغ يدفع البتياعه بأكثر من ثمنه ٠٠التسعيرة 
 المحضر 
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الذي أعتكز عليه محرر المحضر في إلقاء قبضه على الطاعن والذي لم تصدق روايته وفقا لما انتهي  
إليه تقرير المعمل الكيماوي فقد حجبت أقواله عن تحقيقات النيابة العامة وكذا محكمة الموضوع مع أنه شاهد 

 إدراكها ٠٠حرر المحضر أو من معه من مفتشي الصيدليات الواقعة الوحيد لتلك الواقعة التي يستحال على م
 لكونها تمت داخل الصيدلية ذاتها 
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 فيثبت ٠٠الذي يؤكد بطالن القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن مما يبطل الدليل المستمد منهما  
 براءته مما نسب إليه من اتهام 
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حيث أنها وردت في محضرها على نحو مبهم يمكن معه الوقوف على مسوغات إجرائها يتضح هذا من  
 اآلتي 
أورد مجري التحريات بأن تحرياته أكدت له صحة ما تضمنت الشكاوى المقدمة له من أهالي منطقة : أوال 

دت على أي من العقاقير المؤثرة  في حين أنه لم يوضح كنهه تلك الشكاوى قد ور٠٠العمرانية والهرم 
 بل أنه ٠٠ والتي توصلت تحرياته إلي قيام الطاعن بأساءه بيعها ٠٠على الحالة النفسية والعصبية 

ٕأورد ذلك على نحو إجمالي يصعب معه الوقوف على نوع تلك العقاقير تحديدا واذا ما كانت مدرجة 
 ليس فنيا على نحو مدرك في ما إذا كانت  وهذا لكون مجري التحريات٠٠بجدول المخدرات من عدمه 

 العقاقير التي قام ببيعها الطاعن مدرجة بجدول المخدرات من عدمه 
إذا جد مجري التحريات في تحريه لكان األجدر له إلقاء القبض على الطاعن لما في تحرياته من توافر  :ثانيا 

  التحريات حالة تلبس تبيح له ذلك أما عدم فعل ذلك يؤكد عدم إجراء تلك
تناقض واختالف ما استقرت عليه التحريات في نتاجها عن ما أسفرت عنه واقعة الضبط وذلك لكون : ثالثا 

 استقرت على أن الطاعن يتاجر في العقاقير المدرجة بجدول المخدرات – كيفما قررنا سلفا –التحريات 
د من خالل المصدر السري أسفرت عن  في حين أن واقعة الضبط والتي لم يتم إعمالها إال بعد التأك٠٠

 وقد اتضح كنهة في كونه ليس عقار مخدر ٠٠والذي ابتاعه المصدر من الطاعن ) الترامادول ( عقار 
 وهو ما يؤكد عدم صحة التحريات فيما ٠٠وال له ثمة تأثير على الحالة الصحية أو النفسية لمتناوليه 

 ر المؤثرة على الحالة النفسية والصحية لمتناوليه استقرت عليه من كون الطاعن يسيء بيع العقاقي
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 يتضح ويحق من مطالعة أوراق االتهام وما دار بها من أحداث في واقعة الضبط من استعانة ضابط  



 ١٠٣

 أحد مصادره السرية للتدليل على قيام الطاعن باقتراف االتهام الموجة إليه الواقعة ب
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  جنيه علي حد زعمه غير مدرج بجدول المخدرات وهو ٥٠أن العقار الذي ابتاعه المصدر السري بمبلغ  :أوال 
 ٠٠ جنيه ٨ر٧٠الغ أمر مادي يؤكد عدم صحة ما قرر حياله بأنه ابتاعه بما يزيد عن ثمنه المقرر والب

 أو شراؤه بأكثر من سعره ٠٠لعدم وجود مسوغ للطاعن حتمي يقوم ببيعه بأكثر من السعر المقرر له 
 المقرر

مع الفرض الجدلي بصحة ما قرر به بأنه بدون تذكرة ( أن العقار الذي قام بابتياعه المصدر السري : ثانيا 
ونه من ضمن العقارات التي يلزم ببيعها بموجب تذكرة ال يلزم ببيعه وجود تذكره طبية له لعدم ك) طبية

 دون تذكرة طبية أي أنه يحق للصيدلي بيعه ب٠٠طبية 
أنها عبارة أن ما قرر به ضابط الواقعة حيال العقاقير التي تم ضبطها في الصيدلية الخاصة بالطاعن  :ثالثا 

ته ما قرر به مفتش اإلدارة المركزية  وهو ذا٠٠عن أدوية مصرح ببيعها بالصيدليات ولكن بتذكره طبيبة 
 بوزارة الصحة 
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لم يثبت من واقعة الضبط قيامه ببيع أيا منها بل أن ما تم بيعه هو عقار ترامادول وهو ليس من بين 
 العقاقير المخدرة أو المحظور بيعها بدون تذكرة طبية 
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 من السعر دحق عدم قيام الطاعن باقتراف جريمتي بيع العقاقير المدرج بجدول المخدرات بأزييتضح وب 
 وهذا لعدم وجود دليل مادي يوضح صحة ذلك في نسبته إليه  ٠٠الجبري وبدون تذكرة طبية 
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جتي من أن جماع تلك الدفوع هي دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع في در 
 التقاضي دفعا لالتهام الموجه إليه 
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التفتت عن إيرادها في القضاء الصادر من أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الموضوع صاحبة الحكم  
 الطعين 
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الذي ينم عن أن محكمة الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها  
 إذ التفتت محكمة الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها ٠٠ر الدعوى وفى تغيير وجه الرأي فيها مؤثرة في مصي

 وتمحيصها وتحقيق دليلها 
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 فقد ثبت وبجالء أن الحكم المطعون فيه وقد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده ألوجه دفاع  



 ١٠٤

 مما ٠٠مته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص الطاعن في أسبابه على نحو يكشف عن أن محك
 يتعين نقضه واإلحالة
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قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن في صلب مذكرة دفاعه تفصيال والتي تقدم بها لمحكمة  
تي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها  وهذا ألن ورقة الحكم هي من األوراق الرسمية ال٠٠الموضوع بدرجتيها 

ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم وال يصح اللجوء إلي ثمة ورقة أخري 
 في ذلك 
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شتمالها على كافة بياناتها ومنها األدلة التي تساندت أن ورقة الحكم من األوراق الرسمية التي يتعين ا 
إليها المحكمة في قضائها وال يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته 

 الرسمية 
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لى  عن تبني على الجزم واليقين الأ يجب ة المواد الجنائييحكام فألن اأ قضاء النقض ين المقرر فأ 
 بيان ٠٠ عامه ة وضعها قاعديجراءات الجنائية فإل من قانون ا٣١٠ ةالظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماد

  ةركان الجريمأ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبةالواقع
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ن يثبت قاضى الموضوع أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةالمقصود من عبار 
و وضعه أ ة عامه معماة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التأل حكمه ايف
 حكام أل فال يتحقق الغرض من تسبيب اة صوره مجهليف

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 
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 ة المستوجبةن يبين الحكم الواقعأ ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ةانه من الواجب طبقا للماد 
 ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه أ وةركان الجريمأ بما يتوافر معه ةللعقوب

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
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  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضاأو
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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 بيان ي فةول درجألى الحكم الصادر بإحال أنه قد أوراق الحكم الطعين أوكان الثابت من مطالعه  
  جاء وصفه انه ي والذ٠٠لي الطاعن إاالتهام الموجه 

 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات  -
 ونا باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قان -

 باع أدوية بغير تذكرة طبية  -
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وردا مجهالن  ذلك الحكم الطعين قد يول درجه ويشاطره فأ يالحكم الصادر من محكمه الموضوع ف 
 حيث أنهما جاءا ٠٠لبيان تحقق أركان تلك الجرائم على نحو يوضح األفعال والمقاصد التي تتكون منها 

 اد بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك اإلسن
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 فيجب أن يتوافر القصد الجنائي ٠٠هي جرائم عمديه ) والموضحة سلفا ( ماع الجرائم الموجه إليه ج 
لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية 

 الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 
  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ابريل سنه  ٤نقض ( 
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من كون هيئته قد اهتدت إلي محضر االستدالالت واطمأنت إليها في ثبوت االتهام ول درجه أقاله حكم  
 في حق الطاعن وهو ما يتعين معه عقابه بمواد االتهام 
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درجة لم يعنيا ببيان األفعال التي أقترفها الطاعن لثبوت توافر الركن المادي الحكم الطعين أو حكم أول 
 للجرائم المنسوبة إليه 

��	0�� M4 1 	I�H�/>� �	~#�� 7�S�� 8�H /I� 

 #�; :��S� a�%P> $� " �3��; .��" 1 

 a�	Q� .��� 6�� 	Q 	ES�32 $/�	E�� �� 127 �
'� 1955  

أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إال بموجب تذكرة طبية عدا من أنه ال يجوز للصيدلي  
 التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط أال 



 ١٠٦

  ١يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 
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 الطاعن بصرف أدوية للجمهور بدون تذكرة طبية على الرغم من يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام 
 أن تلك األدوية ال يجوز صرفها إال بموجب هذه التذكرة هذا فضال عن ماهية تلك األدوية التي قام بصرفها 
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 مقابل دفع الثمن ٠٠ االمتناع عن بيع األصناف المعدة للبيع ٠٠من أنه ال يجوز للمؤسسات الصيدلية  
 المحدد لكل منها 
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يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن ببيع أصناف من األدوية بسعر أزيد من الثمن المحدد  
 ذاتها  وماهية تلك األصناف التي تمثل جسد الجريمة ٠٠لها 
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 كل من باع أو عرض للبيع أيا من األدوية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها ٠٠يعاقب 
 أو بتداولها 
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م الطاعن بفعل بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيا 
  فضال عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها ٠٠وزير الصحة وماهية تلك العقاقير 
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ن توضح ألى الطاعن دون إن الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه أبق يبين وبجالء  سومن جماع ما 
وجب القانون على كل حكم أ كيفما ٠٠ ةركان تلك الجريمأ تتكون منها يال والمقاصد التفعألمحكمه الموضوع ا

  ةحالإلسبابه بالقصور فيتعين نقضه واأ مما يوصم ٠٠ ةدانإلصادر با
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 بيانا تتحقق ةقوب للعة المستوجبةن يشتمل على بيان الواقعأ ةدانإلوجب على كل حكم صادر باأالقانون  
 ثبوت وقوعها من المتهم وان ة استخلصت منها المحكمي التةدلأل وقعت فيها واي والظروف التةركان الجريمأبه 

كان ٕاال خذ وأ حتى يتضح وجه االستدالل لها وسالمه المألدلة استخلصت منها اي التةدلأليراد مؤدي اإيلتزم ب
 حكمها قاصرا متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧حكام لسنه أل مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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وراق أت أنها قرأ على ة الداللييقطع ف  مدونات حكمها ماين تورد فأ ةعلى انه يتعين على المحكم 
 من أ ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرةثبات والنفي عن بصر وبصيرإل اةدلأحاطت بأ وة مبصرة قراءىالدعو

 ةتبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرد الأمور وأل العقل والمنطق وطبائع اةتعسف االستنتاج ومخالف
 يستقيم قضاء الحكم ويستقيم ىنه حتأال إ االستدالل هذا يتمال سقطت صالحيته فالفه االححذ إالن الدليل 

لى إو حرفها أ ومسخها ىوصال الدعوأتقطيع  وأن ينبذ وينتبذ التدخل أبنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 
يضرب  وأير محمود بنشوئها باجتهاد غ وألى قرينه يفترضها من عندياته إو افتراض العلم استنادا أغير مؤداها 

 تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين ةحكام الجنائيألن اأ غير مضرب وكذلك فانه من المقرر يف
 ة متناغمة صورين تكون فأسباب الحكم يتعين أ وفضال عن ذلك فان ٠٠وليس على الظن والحدس والتخمين 

يضاح إ سبق - ةسانيد وحجج حكمها هذا من جهأا سبابهأ ين توضح فأ وة ومتهادمةجزاء متناقضأوخلوا من 
 النقض مراقبه ة لمحكميدان بموجبها المتهم حتى يتسنأ يسباب التألن توضح اأخري أ ة ومن جه-تقصيره 

 ليها إنتهي أ ي التةسباب مع النتيجأل تلك اأديت
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 من التحقيقات ة ثابتةن التهمأسباب على قولها أل ايعن واقتصرت ف الطاةدانإ بةذا حكمت المحكمإ 
ن أحكام أليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب ا  ضمائرهم اليوالكشف الطبي فان هذا المعني مستورا ف

ن يعلم من له أ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إيعلم من حكم لماذا حكم لكان 
هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد  حكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماأ على ةراقبحق الم

يقاع حكمه إ ي ظاهر العذر فين القاضألى إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلحصوله من بيان مفصل ولو 
 ليه إ ذهبت يعلى الوجه الذ

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 
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ليها إشارة إل حكمها بيانا كافيا فال يكفي اي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ تستند ي التةدلأليراد اإيجب  
 ة كما اقتنعت بها المحكمةييده الواقعأبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي ت

 حكمها على النحو سالف بيانه يك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فذ كان ذلٕا وةدلأل ايمبلغ اتساقه مع باق
يكفي  قيم عليها والأ يسانيد التأل بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واة دون العناي٠٠

  تطبيق القانون علىة صحة النقض من مراقبةحكام ولمحكمأل تغياها الشارع من تسبيب اي التةلتحقيق العناي
  يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن يمر الذأل الحكم ايثباتها فإ كما صار ةالواقع

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 
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 ى الدعوي حيث قضت فةن المحكمأيضاح ا إلن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتهأمن المقرر انه يجب  
 كل شاهد ة تقوم عليه شهاديساس الذألنها تبينت اأ فيها وةالقائمألدلة اصحيحا بمعني إلماما لمت أقد نة داإلبا
حكام ويعجز أل قصده الشارع من تسبيب اييتحقق الغرض الذ  فانه الة وغامضة مبهمةما وضع الحكم بصيغأ

  تطبيق القانون ةمحكمه النقض عن مراقبه صح
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣س  ١٠/١/١٩٧٢( 
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أن  مفادهابقالة ليه من قضاء إوكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  
 في حين أن حكم أول درجة أوضح في ٠٠باقي التهم تري المحكمة إدانة الطاعن لذات أسباب حكم أول درجة 

 والحكم الطعين فيما استند إليه سب اإلدانة للطاعن أسبابه اطمئنانه لمحضر االستدالالت في ن
قد أدان الطاعن بعبارات إن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم ال يدركه  
 فرغم منازعة دفاع الطاعن فيما أسفرت عنه تلك االستدالالت في محضرها والتي أعتكز عليها حكم ٠٠غيرهم 

 أيدها في ذلك للحكم الطعين أول درجة في نسب إدانتها و
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 ذلك لكي يرفع ين يوضح سنده فأدون تلك االستدالالت الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على 
 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠لى عدله مطمئنين إذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع أليرد على ا ما

 يتمكنوا من ممارسه ىلجمهور بما هي مسوغات الحكم حت يمثل في علم القضاء والخصوم وايالتسبيب والذ
 هذا ٠٠رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته بالتحريات وجه استدالله أ مراقبته فكان يتعين بيان يحقهم ف

 بني عليها ي وكذا يتعين عليه بيان الحجج الت٠٠ ة الموقرة تقدم بها المدافع للهيئيفضال عن المستندات الت
 ٠٠ليه إ فيما انتهي ةيضا يتعين عليه بيان النتيجأ و٠٠ ة المستندات المقدمةك الدفاع الجوهري وداللطرحه لذل

دانته قد جاء على نحو سليم إ ين الحكم فأ يلى قدر تطمئن معه النفس والعقل فٕا مفصل ويوذلك في بيان جل
  ةحالإلالفه مما يتعين معه نقضه وا خ وهو ما٠٠
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حكام هو وجوب أل من تسبيب اةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ة المادين مراد الشارع من النص فأ 
ال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد ٕا بني عليها ويسباب التألن يشتمل الحكم على اأ
 من حيث القانون  وأيه سواء من حيث الواقع لإ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجألا

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 
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 بادىء ذي بدء
أنه ولئن كان من المقرر في المبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن 

 تحصيلها مما يطمئن له ٠٠مالك األمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 
 وهو من إطالقاتها فال سلطان ألحد عليها فيه وال جناح أو مأخذ فيما تورده ٠٠ا ضميرها ويرتاح إليه وجدانه

مادام له أصل صحيح ومعين ثابت في األوراق بغض النظر عن موضوعه ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقة 
 من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها
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 الداللة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في 
 وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 
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يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة  
 ٕالمتهم واال كان حكمها معيبا متعينا نقضهبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 
 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق ٠٠ويتعين عليها كذلك  

ا خالطه االحتماالت سقطت وطبائع األمور وأال تبني قضائها على الفروض واالحتماالت المجردة الن الدليل إذ
 صالحيته في االستدالل 
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حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ ويتنبذ تقطيع أوصال  
الدعوى ومسخها أو عرضها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها من عندياته أو 

 تهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب بنشوئها باج
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أن األحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن توردها في  
مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم في أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفي 

هت إليها باإلدانة أو البراءة على السواء وذلك حتى ينسني لمحكمه النقض مراقبة تأدي لحمل النتيجة التي انت
 تلك الوقائع مع النتيجة التي أنتهي إليها
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 وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنته القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل  
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 وتمثل ذلك فيما أخطه وسطره في مدوناته ٠٠ه وضلت بصيرته الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيت
والتي انحصرت  ٠٠في شأن تحصيله لواقعات الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها 

عنها اإللمام بأن العقار الذي قام ببيعه الطاعن والقي القبض عليه في حينه لقيامه بذلك للمصدر الخاص 
 ضابط الواقعة ال ينسب ثمة اتهاما نحو الطاعن المرسل من 
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والذي قرر حياله تقرير المعمل الكيماوي بأنه ال يحتوي على ) ترامادول ( لكون ذلك العقار هو لدواء  
 وهو األمر الذي يتأكد معه عدم وجود مسوغ يتمكن من خالله الطاعن لبيعه للجمهور بأزيد ٠٠ثمة مواد مخدرة 
 لعدم ٠٠ ويجوز بيعه بدون تذكرة طبية ٠٠رر له وال هناك دافع لشرائه بأزيد من سعره الرسمي من السعر المق

 اشتماله على مادة مخدرة أو مؤثرة على الناحية النفسية والعصبية لمتعاطيه
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 الذي ينتفي معه قيام المتهم بارتكاب االتهامات التي أدانته بها محكمه الموضوع  

#< $; 

 الموضوع أسقطت تلك األحداث جملة وتفصيال عن تحصيل واقعاتها وداللتها مكتفية في ذلك محكمة 
 تري المحكمة إدانة الطاعن بها ألسباب حكم أول درجة ) عدا الرابعة ( بقالة مبتورة أن باقي التهم 
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ن تسبيبه بل  قصده الشارع مييتحقق به الغرض الذ المجهلة  ة صورييكون الحكم الطعين قد جاء ف 
فعال أل حملت مقصود ما على اي التة تلك الواقعة بيان الواقعيبهام فإلصابه الغموض واأمن ذلك فقد كثر ألا

ركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج ألخرج عن هذه ا  وكذا ماةركان الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت
 قانونيه 

  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤لنقض لسنه حكام اأ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣ ينقض جنائ( 
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 ٠٠ ةصول القاعدأ يكون قد خالف ٠٠ على هذا النحو ة تحصيل فهم الواقعيفان الحكم الطعين ف 
حقاقا إ ساقها ي التةدلأل والقرائن وا٠٠لى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص لالدعاء المباشر إواسند اتهامه 
لمام بها على نحو يوضح عن إل واى مواجهته لعناصر الدعويله وغموضه فجماإ يؤكد يمر الذأللذلك االدعاء ا

 حداثها أهم أ يليها فإن محكمه الموضوع قد فطنت أ
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فته  نوأثبتته أ فيما ةسبابه مجمله وغامضأمتي جاءت بهام إلن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأالمقرر  
 ةوجه الدفاع الهامأكانت بصدد الرد على  وأظروفها  وأ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةتعلقمن وقائع سواء كانت م

 يسبابه يشوبها االضطراب الذأكانت  وأ  على وجه العمومةدانإل بعناصر اةذا كانت متعلقإمن الدفوع الجوهرية 
يمكنه من  ما ال مة وعناصرها الواقعيى موضوع الدعويء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فيينب
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 محكمه النقض من يالتطبيق القانوني وتعجز بالتال وأ ى الدعوةتعلق منها بواقع الص مقوماته سواء ماتخسا
 عمال رقابتها على الوجه الصحيح إ

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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 تحصيل وقائع يجمال فإل التسبيب واالضطراب وايه بالقصور الشديد ف يصم الحكم المطعون فييالذ 
  ةحالإلعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه واإاالتهام مما تعجز معه محكمه النقض من 
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أن المقرر أن األدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا  
 ألخرى سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك في تقرير المحكمة لسائر األدلة ا

 ) ق ٥٥ سنة٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنة ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع األدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط عنها 
تساند األدلة في دليل من هذه األدلة أثر ذلك في سالمة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها 

اإلثبات الجنائي والتي مؤداها إن األدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد 
 وبهذا عبرت ٠٠تعذر التعرف على مبلغ األثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 

ن األدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع في محكمة النقض عن ذلك بأنه ال يشترط أن تكو
كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن األدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه 
تتكون عقيدة القاضي فال ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي األدلة بل يكفي أن تكون في 

 ا كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه مجموعه
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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محل ضبط الطاعن ( وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي أورد في نتائج بحثه لعقار الترامادول  
 أي أن تقرير ٠٠ وذلك بأنه خالي من المواد المخدرة ٠٠) بط الواقعة بإلقاء القبض والتفتيش والسبب الدافع لضا

 المعمل الكيماوي ورد على نحو مبرأ للطاعن مما نسب إليه 
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 .. من داللة ذلك التقرير إال أن الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون االستناد إليها  
 ا ما نصت عليه قاعدة أبتناء األحكام الجنائية  مخالف
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أن األحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له  
 أصل باألوراق كان باطال ألبتنائه على أساس فاسد 

 ) ق ٥٤٥س  ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنة ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 
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الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم أحاطته بنتائج تقرير الطب 
 الشرعي مما يتعين نقضه واإلحالة 
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 ن كانٕانه وأل البيان يرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فما س 
 يغفل سرد مؤدي الدليل يلي حد القصور الذإن يكون أيجوز  ال انه الإيجاز ضربا من حسن التعبير اإل
  بالحكم وساندتها له ي التةدلأل قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر اي الذيساسألا

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
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ته للطاعن عن باقي االتهامات وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه اأقتنع واطمئن في ادان 
 الموجة إليه عدا االتهام الرابع إلي ذات األسباب التي أعتكز عليها حكم أول درجة 

$; X4 1 

حكم الدرجة األولي اطمئن إلي التحريات في نسب اإلدانة إلي الطاعن وهذا باقترافه كافة االتهامات  
 هذا فضال عن أن التحريات ٠٠أته منه محكمة الحكم الطعين  والذي بر٠٠الموجه إليه بما فيها االتهام الرابع 

المجراة تناقضت مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أن عقار الترامادول والذي قام ببيعه الطاعن للمصدر 
 أي أن التحريات لم تصدق فيما استقرت عليه من قيام الطاعن بأساءه بيع ٠٠السري خالي من المواد المخدرة 

 ارات المؤثرة على الحالة النفسية العق
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 مدينا بذلك الطاعن ٠٠كال الدليلين انطوت عليهما أوراق االتهام ولم تطرح أيا منهما محكمه الموضوع  
 وهو ما يكون معه منطويا ٠٠دون أن يوضح ما هو الدليل األساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن 

 يتعين نقضه واإلحالة على قصور واضح في البيان ف
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قيم الحكم أذا إ فيها فة والمستندات المقدمىوراق الدعوأنما تبني على سند مستمد من إ ةئيحكام الجناألا 
 ساس فاسد أ على البتنائهوراق كان باطال ألعلى دليل ليس له اصل با

 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 
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يرادا لها وردا إن وبما انطوت عليه من حقائق ذ لم تتعرض لمستندات الطاعإبان محكمه الموضوع  
نه لوعني ألصم قضاءها بعيب القصور  ي وتعلقها بموضوعها ماىعليها رغم جوهريتها التصالها بواقعه الدعو

ن يتغير أمر فيه لجاز أل اةلى غايإ ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا يببحث وتمحيص وفحص المستندات الت
قسطته أحاطت به وأ ةن المحكمأذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن إكنه  ولى الدعويي فأوجه الر

 ةحالإلحقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه وا
 ق ١٠٣٢ ق ص ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ ة جلس٤٢حكام لسنه أل مجموعه اينقض جنائ(

 )٧ بند ١٥٨
  )١٦٧ ق ٧٨٩ ق ص ٤٩ لسنه ٦٣٣ الطعن ٥/١١/٧٩ ة جلس٣٠ ةحكام السنأل مجموعه اينقض جنائ( 
 )١١١ ق ٥٢٦ ق ص ٤٧ لسنه ١٢٣ الطعن رقم ٢٥/٤/٧٧ ة جلس٢٨ة حكام السنأل مجموعه اينقض جنائ(

  )٣٠٩ ق ١٠٥ ق ص ٤٧ لسنه ٧٢٧ الطعن ٤/١٢/٧٧ ة جلس٢٨حكام لسنه أل مجموعه اينقض جنائ( 
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قيم أذا إ فيها فة والمستندات المقدمىوراق الدعوأنما تبني على سند مستمد من إ ةائيحكام الجنألن اأ 
 ساس فاسد أه على ئبتناألوراق كان باطال ألعلى دليل ليس له اصل با

  )٦٧٧ ص ٣٦ ة السن١٦/٥/١٩٨٥ ينقض جنائ( 
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لمام بما قدم المدافع عن الطاعن من إلالثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه ا 
  وهذا وفقا لما انطوت عليه ٠٠الموجه إليه  ساحته من ذلك االتهام ةمستندات تؤكد براء
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!'Q�= T�:  ٠٠ جنح الهرم ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨شهادة صادرة عن جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم 

 محرر المحضر الماثل بذات االتهامات موجها إياها ---/ وذلك عن المحضر الذي حرره المقدم 
 لشقيق الطاعن
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 انه قد قضي بالغرامة فقط دون ثمة عقوبة حابسة للحرية  
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أنه من المفترض إذا ثبت االتهام في حق الطاعن لكانت العقوبة الرادعة له هي الغرامة دون القضاء  
 أدل علي ذلك من أن شقيقه توجه إليه ذات االتهامات وقضت محكمة  وليس٠٠بحبس حريته 

 الموضوع عليه بالغرامة المالية فقط 

 ��	l��  
!'Q�:  جنح الهرم والذي حرره محرر المحضر الماثل متهما فيه ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨المحضر رقم 

 شقيق الطاعن 
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 بل واصطحابه لمصدره ٠٠تهامات وذات النموذج لشقيق الطاعن قيام محرر المحضر بتوجيه ذات اال 
 السري للقيام بعملية شراء عقار الترامادول 
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 ٠٠ محرر محاضره على نحو نموذجي لإلدانة من يبتغي الزج به في دائرة االتهام ---/ أن المقدم  
 ن اتهامه ورد على نحو ملفق كيدا باآلخرين وهو األمر الذي ال يطمئن معه إلي ما يثبته في محاضره ومن أ

F�	l��  
!'Q� :   فاتورة شراء صادرة من الشركة المصرية تجارة األدوية باسم الطاعن 
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 وذلك في مطلع الشهر الحاصل ٠٠أن كافة األدوية والعقاقير محل الضبط مشتراة من شركة األدوية  
 فيه إلقاء القبض على الطاعن 
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 أن حيازة الطاعن للعقاقير محل الضبط حيازة مشروعه يحق له التجار بها  

 7"����  
!'Q�:  فاتورة شراء عقار الفياجرا صادرة من شركة فايزر محل الضبط 
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عليها أن ذلك العقار مصرح بتداوله وبيعه بالصيدليات مما يعد حيازة الطاعن له ليست مخالفة يعاقب  
  أي أن عقار الفياجرا مصرح بتداوله ٠٠القانون فضال عن كونه مسموح ببيعه في الصيدليات 

 ��	��  
!'Q�:  كتاب مديرية الصحة والسكان بالجيزة إدارة الصيدلية موجه إلي مدير الشركة المصرية

 لتجارة األدوية فرع الجيزة 
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مزاولة مهنة الصيدلة وأنه صرف حصة األدوية المؤثرة على الحالة أن الطاعن صيدلي ومرخص له ب 
  ١٩٨٥ لسنه ٤٨٧النفسية طبقا للقانون رقم 
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 وهو ٠٠أن كافة األدوية التي تم ضبطها في صيدلية الطاعن مصرح بوجودها فيها ومصرح بتداولها  
  ٠٠ما ينفي عنه اتهامه بحيازة عقاقير غير مصرح بتداولها 
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خري ارتسمت أ صوره ةن للواقعأليه ومن إ الطاعن مما نسب ةلى جنب لتؤكد براءإقد جاءت جنبا  
 ضابط الواقعة لتفت عنها الحكم الطعين منساقا خلف الطاعن والتي اوراق أحقيقتها على 

مام هيئه أ تقدم بها يالتوراق ومستندات الطاعن وبأ اتضحت معالمها ي التةوعلى الرغم من تلك الدالل 
 محكمه الموضوع 
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 ي رغما من داللتها ف٠٠وراق حكمها الطعين أسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أغفلت وأقد  
  ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ تغير الريثيرها فأ وتة المحكمةتكوين عقيد

حكام حيث ألامها بل جعلته سببا لنقض احكأ العديد من ي نقضته محكمه النقض فيمر الذألوهو ا 
 استقرت على 

 ذا سقط دليل إ اقتنعت بها في التةدلأل من مجموع اة الصحيحةنما تستنبط الواقعإ ةن المحكمأن المقرر أ 
 ي فةدلأل تنشا منها تساند اي التة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمي اثر ذلك فةدلألمن هذه ا

ا تعذر التعرف أحداهمذا سقط إ يجب ة متكاملة متساندة المواد الجنائيي فةدلألن اأ مؤداها ي والتيجنائثبات الإلا
 ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ الري كان للدليل الساقط فيثر الذألعلى مبلغ ا

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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ليه من قضاء إ ويقينها فيما انتهت ة المحكمة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدةدلأل مجموع انأ 
 قضائها ة مجموعها عقيدي ويرتكز عليها فة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة متساندةلاألدف

 ةنه بني عن نتيجأو أ ة هذه الوحديثره فألى كل دليل معين وإ فال ينظر ٠٠ليها مجتمعه وجدانها إويطمئن 
  قضاء الحكم يمعينه ف

  )١٢٧ ة قاعد٧٠٠ ص ٣ العدد ١٤ ة ق مج السن٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣ ة جلسيحكم نقض جنائ(

  )٤١ ة قاعد١٨٧ ص ١ العدد ٢٠ ة ق مج السن٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

  )٣٢٢ ة قاعد١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ة  مج السن١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
  )٥٧ ة قاعد٣٢٤ ص ٣٢ ة ق مج السن٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

 نفس يثره فأو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أ ةدلألن سقوط احد هذه اأ ةوقد ترتب على تلك القاعد
 كان لهذا الدليل المستبعد يثر الذألفانه يتعذر تعرف مبلغ او استبعد أ ةدلألذا سقط احد هذه اإ ةى المحكمأور
نها أ لو ةانت تنتهي المحكم ك كذلك يتعذر التعرف على ما٠٠ ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ الريو الباطل فأ
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 بعد استبعاد ة القائمةدلألعاده وزن اإل لةاإلح لذلك وجبت عند النقض ا٠٠لى هذا الدليل غير قائم إفطنت 
 هما احدأ

  )٢٦ ة قاعد١٢٦ ص ١ العدد ١٥ ة مج السن٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
  )١١ ة قاعد٦١٣ ص ٢ العدد ١١٧ ة ق مج السن٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

  )١٨ ة قاعد١٠٧ ص ٣٤ ة ق مج السن٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

.���� 

 تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا ييكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات الت 
ي أ ريليه مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات فإ الطاعن من االتهام الموجه ةلدفاعه المنصب على براء

لمام محكمه إ مما يتضح معه عدم ةحكمليه المإي عن ما انتهت أ تغير ذلك الريثيرها فأ ومدي تةالمحكم
  ةحالإلفيتعين نقض حكمها الطعين وافساد استداللها لى إدي أما  الموضوع بتلك المستندات وفحواها وهو
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مر فيه موكول أل وتحصيل تصويرها مالك اىن فهم صوره الدعوأ انه ولئن كان من المقرر ٠٠بداية  
طالقاتها فال  سلطان أ وهو من ٠٠ليه وجدانها إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إ

وراق ألم له اصل صحيح ومعين ثابت على ا تورده مادا٠٠خذ فيما أو مأجناح   وال٠٠ فيه ٠٠حد عليها أل
  عليها ة تعد مطروحىوراق الدعوأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من ألبغض النظر على موضوعه 
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 وعناصرها ىالدعووراق أ من ةسس صحيحأن تبني على أحكام يجب ألن اأ من المقرر ٠٠حيث انه  
ساس فاسد متى أ على ألبتنائه التحقيقات فانه يكون معيبا يو واقعه ال اصل لها فأ ةلى روايإذا استند الحكم إف

 ولم تحط ى لم تمحص الدعوةن المحكمأمر ينبىء عن أل هي عماد الحكم فان اةو الواقعأ ةكانت الرواي
 معه نقض الحكم المطعون فيه وراق مما يتعين أل اي بما ال اصل له ف٠٠بظروفها 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

�� $	% 	Q 

وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه اسند االتهام إلي الطاعن باستدالله على واقعة  
 ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضائه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه 
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 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات باع أدوية بأزيد من السعر ٠٠من أن الطاعن  
 الرسمي ، باع أدوية بدون تذكرة طبية 



 ١١٧
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 قد خالفت ٠٠حتها في إسناد أدانتها للطاعن التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بص 
وناقضت الصورة التي ارتسمت على محضر الضبط من نوع الدواء الذي قام ببيعه للمصدر السري المرسل من 

  ونتاج تحليل المعمل الكيماوي لها ٠٠ضابط الواقعة 
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 وتبين عدم احتواءه على مواد ٠٠مل الكيماوي أن الدواء هو لعقار الترامادول والذي تم تحليله في المع 
 مدرجه بجدول المخدرات 
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الطاعن لم يتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها وذلك لكون عقار الترامادول مصرح بتداوله في  : أوال 
 الصيدليات 

 وهذا لعدم وجود مسوغ له في بيعه ٠٠ي الطاعن لم يقم ببيع عقار الترامادول بأزيد من السعر الرسم :ثانيا 
 فضال عن عدم وجود دافع للجمهور ٠٠بأزيد من السعر الرسمي لكونه دواء خالي من المواد المخدرة 

 في شراء الدواء بأزيد من السعر المحدد له 
بيعه وجود مع الفرض الجدلي ببيع الطاعن له بدون تذكرة طبية فإنه ال يلزم ل( أن عقار الترامادول  :ثالثا 

 تذكرة طبية لعدم أدراجه بجدول المخدرات ولعدم تأثيره على الحالة النفسية لمتعاطيه
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 الذي يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام  
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ول فقد سقط عن محكمة الموضوع اإللمام بأن الطاعن وحال واقعة الضبط لم يتعامل في عقار التراماد 
 وذلك في تصورها الواقعة الدعوى وفي نسب ٠٠ والذي ال ينسب له ثمة اتهام من االتهامات الموجه إليه ٠٠

 اإلدانة إلي الطاعن 
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الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى التمحيص الكافي مسنده إدانتها للطاعن  
  مما يعد فسادا في االستدالل بما يتعين معه ٠٠دعي ارتكابها بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمة الم

 نقض الحكم الطعين واإلحالة 

 

 

 

 



 ١١٨

 F�	l�� .�/�� : ��	0�� ����< e/Sw 1 e## !L#� 7j �2� ��� 83/�!�� ) e	�	Y>#	"

 7"���� � � .��< .Y�/Q� ( 	I��� T�/&= G/^/Q� ���� G	y ] � �� �B��� ���

� 	I� ��� 1 7S!Q� 89=� 	Y" T# !L#� �A�	�� 	� ��	0�� U3P�> �� t2H h�'�

 ���	
g� ]	�4=� 

 e�E!L� F�4; ��� kE
�� .��� ]	�4; $ 

 ى الدعوي فأين يتغير به وجه الرأصح  ثبات ومن شانه لوإلذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 
رد عليه بما  توأمر فيه أل اةلى غايإ حقه بتحقيق تجريه بلوغا ن تمحصه وتقسطهأ ةفقد كان لزاما على المحكم

قوال ألى إوردته ردا عليه بقاله االطمئنان أمسكت عن تحقيقه وكان ما أما وقد أت طرحه أذ هي رإيدحضه 
 مره فان حكمها يكون معيبا أن ينحسم أالشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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 حصول ةستحالا والى ةلى نفي الفعل المكون للجريمإبداه الطاعن يتجه أ ينه لما كان الدفاع الذأب 
ظهار وجه الحق إل ى الدعويثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فإل لما رواها شهود اةالواقع

 مر فيه أل اةن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايأجهه  وهي تواةفيها مما كان يقتضى من المحكم
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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 عبارات ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمي طلب التحقيق الذييشترط ف ال 
موض كما هو أو غمادام هذا الفهم واضحا دون لبس ن يكون مفهوما دالله وضمنا ألفاظ معينه بل يكفى أو

 هو ة المواد الجنائيي فةدلألهو مقرر بان تحقيق ا لى ماإ منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا يالحال ف
 و المدافع عنه أ الطاعن ةن يكون رهن بمشيئأيجوز بحال  ول والأل المقام اي فةواجب المحكم

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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ن أن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ي فة واجب المحكميقدح ف ي          ال
هد به الشاهد  شلى ماإعراض عنه بقاله االطمئنان أليجوز ا قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب يالدفاع الذ

ن أ هذا يقدح ف ي والةمر تحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أالرد من مصادره الدفاع قبل المذكور لما يمثله هذا 
 ه ئجراأ بةن دفاعه ينطوي على المطالبأجراء هذا التحقيق مادام أيكون الدفاع امسك عن طلب 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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ي دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على  قد تمسك ف٠٠وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن  
  وذلك ألن للواقعة صورة أخري خالف ما ارتسمت عليه في أقواله ٠٠ وأقوال مجريها ٠٠التحريات المجراه 



 ١١٩

  هذا فضال عن حجية لمصدره السري عن اإلدالء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ٠٠ومحضرها 
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 إلي ما يدلل على اطمئنانه بما ورد في محضر جمع االستدالالت بالصورة التي قد ركن في أسبابه  
 جانحا بذلك في الرد على ما ٠٠ متخذا من ذلك سندا في إدانة الطاعن ٠٠ارتسمت للواقعة في أقوال مجريها 

حائط دون ضاربة به عرض ال٠٠أبداه دفاع الطاعن في مرافعته ومذكرات دفاعه حيال التحريات وأقوال مجريها 
 أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 
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والذي قام ( على محكمة الموضوع أن تسعي جاهده إلي إحضار مجري التحريات ومصدرة السري  
دون وأقر في أقواله لضابط الواقعة بأنه ابتاعه بأكثر من سعره الرسمي وب) بشراء عقار الترامادول من الطاعن 

 وهذا بغية اإلدالء بشهادتهما علي مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصة ٠٠تذكرة طبية 
 فيطرح ذلك كله على بساط ٠٠في مناقشتهم لما قد يسفر عن تلك المناقشة من مراوغة الشاهد واضطرابه 

ي أمر تكون عقيدتها أما بأخذها بتلك األقوال البحث أمام الهيئة الموقرة فتعمل على مواءمة األمور وتقدر على أ
 أم طرحها واأللتفات عنها 
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 هيئة الموقرة مام الأناقشتهم  مومجري التحريات ومصدرة السري أقوال أن المدافع لم يطالب بسماع أ 
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قوال الشهود هو واجب يقع على عاتق أ سماع ي تمثلت وتماثلت هنا في والتة الجنائيةدلألن تحقيق اأ 
 ةنفط بعيده كل البعد عن ةسس سليمأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على ألخيرا أوال وأمحكمه الموضوع 

 التحكم 
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 الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف ال 
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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لتحريات المجراة وأقوال  التعويل على اين منازعه الدفاع فأ من ييفرضه المنطق القضائ  ماووه 
 امتناعه عن يعراضا فأفان ذلك يعد الطاعن في أقواله به ي دلأ بما يخالف ما ةقعوصف صوره الوامجريها 
ال إكون  ي تحقيق ذلك الدفاع وهو الي الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فيويتضمن فأقوالهما سماع 
  بحضور الطاعن ومدافعه اهتبمناقش

 



 ١٢٠
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 هي من ةن التحقيقات الشفويأ ي محكمه النقض فةتنا الجليلرستها محكمأ ي المبادىء التيفتمثل ف 
 موريته أداء مأجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على إ ة المحكمة يتعين على هيئي التة الجنائيةدلألا
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 وتسمع ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبني على التحقيقات التإنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فألا 
موريته أداء مأ ين تعاون الدفاع فأ مواجهه الخصوم وعليها يمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف

لي الشاهد إ ذلك ونسب يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأوان ت
 تمسكه ي الدفاع فةحقيأ قد بنت ة مجلس القضاء مادامت المحكمي يدلى بشهادته فهريبه حتى توأتعمد تهربه 

 بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ ين تعاون الدفاع فأ ةن على المحكمأ 
 ليها إ مادام الدفاع قد لجأ ةداء الشهادأل

  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه عمر جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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ن تجريه أ البد ينها تبنى على التحقيق الشفوي والذأحكام الجنائية ومن أل ايصل المتبع فألقد خالف ا 
 ة للمحكمةقوالهم من سماح الفرصأحضار الشهود لسماع إ فضال عما يمثله ةموضوع بجلساتها العلنيمحكمه ال
يهام فيما يظهر ٕاداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وألثناء اأ وجه الشاهد ومراوغته يبالتفرس ف

صل ألن يتبع ذلك اأ الشهود دون قوالأعتكازا على أدانت الطاعن أقواله وتكون بذلك أ يكذبه ف وأمدي صدقه 
  ةحالإليفسد استداللها على نحو يتعين نقض حكها الطعين وا تباعه وهو ماأالواجب 
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 وتسمع فيه ة بالجلسة تجريه المحكمينها تبني على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية أل ايصل فألا 
 م سماعهم ممكنا  الشهود ماداةشهاد

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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  ة العلنية الجلسي فة تجريها المحكمينما تبنى على التحقيقات التأنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فألا 



 ١٢١

داء أ ين تعاون الدفاع فأ مواجهه الخصوم وعليها يكنا وذلك فوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم مم
لى إ ذلك ونسب يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأموريته وان تأم

حقيه أ قد بنت ة ومادامت المحكم٠٠ مجلس القضاء ييدلى بشهادته ف تهريبه حتى ال وأالشاهد تعمد تهربه 
  تمسكه بوجوب مناقشته يلدفاع فا

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط كأن إ االستدالل ي بالفساد فةكم تعتبر مشوبسباب الحأ 
 من ةغير صالح وأ قانونا ةغير مقبول وأوراق أل ليس لها اصل ثابت باةدلأقتناعها على ا ي فةتعتمد المحكم

ثبتت لديها وعلى ذلك  ي التة للعناصر الواقعية حاله عدم فهم المحكميو فأ لالقتناع بها ة الموضوعيةالناحي
  غيروأثبته أو موجود ولكنه مناقض لما أوجود له  ن مصدر الاستحصلها مقام الحكم قضاءه على واقعه أذا إف

 منه كان هذا الحكم باطال ة متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقع
  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط إ االستدالل ي بالفساد فةتبر مشوبسباب الحكم تعأبان  
لى إو أ لالقتناع بها ة الموضوعية غير صالحه من الناحيأدلةلى إ اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإويتحقق ذلك 

 ةالمنطقي للنتيج حاله عدم اللزوم يو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فأ ثبتت لديها ي التةعدم فهم الواقع
  ثبتت لديها يليها بناء على تلك العناصر التإ انتهت يالت

 ) ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 
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معمل الكيماوي وقع فحصه على عقار الترامادول محل واقعة إلقاء القبض على ن تقرير الأوكان الثابت  
  للمصدر السري الخاص بضابط الواقعة بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية الطاعن لقيامه ببيعه
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 من كونها خاليه من المواد المدرجة بجداول المخدرات  

  %i3 	� /I�00M��  

  وذلك ٠٠عدم ارتكاب الطاعن لالتهامات التي وجهت إليه  
 من المواد المخدرة يؤكد عدم قيام الطاعن ببيعه بأزيد من سعره الرسمي أن كون عقار الترامادول خالي -

  وعدم وجود دافع لمتعاطيه بشرائه بأزيد من سعره الرسمي ٠٠لعدم وجود مسوغ لذلك 

  ال يلزم لبيعه للجمهور وجود تذكرة طبية ألن القانون ٠٠أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة  -



 ١٢٢

ية أباح بيع العقارات بدون تذكرة طبية إذا ما كانت ليست لها تأثير على الحالة النفسية الخاص بالصيدل -
 والعصبية لمتعاطيه 
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 استنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبة إلي الطاعن ما لم يوضحه تقرير المعمل الكيماوي 
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 لمحكمة إدانه الطاعن بها من أنه وعن باقي التهم تري ا
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لموضوع في استنباطها لدالئل اقتراف فإنما تدل علي عيب عدم إصابة محكمة اإن دلت على شىء 
 وهو ما يسلس في استنادها لتكوين اقتناعها بتلك اإلدانة على ما تحصل ٠٠الطاعن لالتهامات المنسوبة إليه 

  والتي أيقنت بكونه مدين للطاعن ٠٠فهمها من نتاج تقرير المعمل الكيماوي 
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من أن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات ال لبس بها وال غموض في أن عقار الترامادول ال  
  مما يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ٠٠يحوز ثمة مادة مخدرة 
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وداللته بعرض مرتسم على نتاج تقرير المعمل الكيماوي  ضاربا بهذا الواقع ال٠٠ ذلك شىء يلم يورد ف 
 ة الطعن بقالة خالفت ذلك الواقع المبرأ لساحته دانإ يالحائط مكتفيا ف
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تكون   الىتح ٠٠ للطاعن ةدانإلعتكزت عليه لنسب اأ ين تتحري الدليل الذأعلى محكمه الموضوع  
هدرت أ وان ذلك االستدالل ة خاص٠٠ فينهار حكمها برمته ةدانإلا تفتك بدالئل ىقالتها ضربا من ضروب الهو

ذا إنه أ أي ٠٠ ة تلك الجريمأثامبراء الطاعن من أيها وعقيدتها نحو أ اتجاه ريد يكون سببا قويا ف قبه ما
ن نفعه خلو عقار الترامادول موراق ذلك التقرير لكان الطاعن أ على ة الواقعةاستوعبت محكمه الموضوع الحقيق

 المادة المخدرة 
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لقاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق أ ي على الرغم من انه واجبها الذيلم تحقق ذلك الدليل الجنائ 
  ة ابتغاء وجه الحق والعدال٠٠كل دليل يتوافر لها 

 kE
�� .��� 62& F�4 

 تحقيق ةول ويجب على المحكمأل المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكمي فةدلألن تحقيق اأ 
 الدليل مادام تحقيقه ممكنا 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 



 ١٢٣

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 
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يتعين معه مما  تقرير الطب الشرعي وائجورد بنت نت الطاعن على غير ماداأ استداللها ويفسدت فأ 
  ةحالإلنقض حكمها الطعين وا
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ثباتا أ ةدلألاة  مدي كفاييملك مراقبه محكمه الموضوع ف تلئن كانت محكمه النقض المن المقرر انه و 
 الحكم من ي فة الواردةدلأل اة التثبت من مدي صالحيي نطاق رقابتها للمنطق القضائينها تملك فأال إفيا  نوأ

تصلح   الةرائن القضائي فالقة سائغ نفيوأثبات أ عناصر ة الن تكون للوقائع المختلفة البحتة الموضوعيةناحي
نها بحكم ألثبات إل ايجوز االعتماد على مجرد الدالئل ف ي والةفتراضيأال داللتها يكيده فأذا كانت إال إثبات إلل

 ويل أ منبته غير قابله للتةاتها بطبيعإلثب المراد ةتدل على الواقع طبيعتها ال
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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ن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا أ ويكفى ة صحيحةدلأ مبنيا على ين يكون اقتناع القاضأيجب  
 لى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا إذا هو استند إما أالدليل كامال 
 )٩٠-٨٩ - ٨٤ ة الثانيةجراءات الجنائية الطبعإلقانون اعمر السعيد رمضان مبادىء / د( 
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مانع بعد  قل والألن يتوافر لديه دليل كامل على اأ فيجب ةدلأال على إن يبني حكمه أ ياضقليس لل 
صول أذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد وإن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أذلك من 

  إال بهما سب حق الدليل كت يال
 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ طبعه ةجراءات الجنائيإلمحمود مصطفى شرح قانون ا/ د( 
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لى مستوي إترقى   ذلك على استدالالت اليلى الطاعن مستندا فإدانته إسند أوكان الحكم الطعين قد  
أعتكز عليه حكم أول درجة وأيده في ذلك الحكم محضر جمع االستدالالت الذي  يالدليل الكامل وقد تمثلت ف

 الطعين على الرغم من كونها عدم جدية فيما توصلت إليه فضال عن حجب مصدرها عن اإلدالء بأقواله في 
 تحقيقات النيابة العامة 
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  ليه الحكم قد شابه التخاذل مما يوصف معهإ تساند ين الدليل الذأ شك ةعتريه ثم ييبين وبجالء ال 
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  ةحالإليعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه ا باالستدالل وليس بالدليل الكامل وهو ما
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ساس أذ كان ٕانه وأهو معزز ب  االقتناع يحدها ماي في القاضة حرييطالق فاإلان ذلك وكان هذا  كلما 
ال انه يرد على ذلك قيود منها إ ى الدعوي فة القائمألدلة تقدير اي قاضى الموضوع فة هو حريةحكام الجنائيألا
وليس بمحض ( سباب حكمه بادله أ ي عقيدته فةعلى صح)  بالدليل وليس باالستدالل أي ( ين يدلل القاضأ

 خاذل  توأتناقض  وأ االستدالل يرتبه عليها فال يشوبها خطأ ف لى ماإتؤدي ) و استدالالت أقرائن 
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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ليه وكان إ ة المسندة للتهم البحث مادام منكراين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
 ة فتلتزم المحكمىالدعوي ي فأح تغيير وجه الر ص يترتب عليه لويدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذ

 لى اطرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه أل اةلى غايإن تحققه بلوغا أ
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

&� �P% �2 

 لمحكمه النقض ان كل طلب ة ومن المبادىء المستقرةمن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوري 
ليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه إاو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب 

ال ٕا عليه فى مدونات قضاءها و ان تمحصه وتجيبحكمة يجب على المىي فى الدعوأمما يتغير به وجه الر
  بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأ

  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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نه أال أ ةتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلف  الةن المحكمأ األصلذا كان إمن المقرر انه  
لمت بها على وجه يوضح على أوالدعوى  واجهت عناصر أنهادل على  ييتعين عليها ان تورد فى حكمها ما

 وجهت التيذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه أليها ووازنت بينها فإ فطنت أنها
 مره فان حكمها يكون قاصرا البيان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أ قد أنهاليه بما يكشف عن إ

 مستوجب نقضه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ ق رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 



 ١٢٥
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 يتعين عليها أنهال أ ةتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلف  الة ان المحكمألصلانه ولئن كان ا 
ليها إ فطنت أنهاصح لمت بها على نحو يفأ والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على  ان تورد فى حكمها ما

 ومتعلقا بموضوعها الدعوىيرادا له وردا عليه مادام مستهال بواقعه إووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن 
 لغاية األمر ارتكز عليها بلوغا التيوتمحيصه وفحص المستندات   ذا قصرت فى بحثه أوبتحقيق الدليل فيها ف

قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا أحاطت به وأ أنهانحو يكشف عن سقطته فى جملته ولم تورده على أفيه و
 بالقصور بما يبطله

  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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ا لدفاعه قد رد عليها ردا أييد تمسك بها الخصم تالتي والقرائن األدلةذا كان الحكم بعد ان استعرض أ 
يتطلبه القانون ويكون باطال الذي يكون مسببا التسبيب  نه الألدفاع فألوراق المقدمة لتأييد اتا بعدم درس امنب

 متعينا نقضه 
  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 الجريمة أركان بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبةعلى بيان الواقعإلدانة ابيجب ان يشتمل كل حكم  
 ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه يتال األدلة وقعت فيها ومؤدي التي دان المتهم بها والظروف يتال

 مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او مراعاةمع 
 ةيكون ذلك فى صور و٠٠ ألوراق فى استخالص سائغ ينتجه الثابت فى اأيضا ويكون ذلك ٠٠اضطراب 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل أ المعالم تمكن محكمه النقض من ة مكتملةواضح
  إلحالةابالحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه 

  )٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة مج السنة قضائي٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيئجناحكم نقض (
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ال إ ة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفةنه وان كانت المحكمأمن حيث ان المقرر ب 
طرحت دفاع الطاعن أ ووازنت بينها والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على  ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما

 مره أوهي على بينه من 
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 
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  حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أقامة تلتزم دوما بةبان المحكم 



 ١٢٦

 فى العقل والمنطق ةسباب سائغأ ان تدلل بةدلته ومالحقتها دليال دليال شريطإوجه الدفاع دون الجري وراء أ
 اع على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدف

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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ن كان منتجا إ فالدعوىفى أثره  دفاع كان عليها ان تنظر فى ةذا طرح على المحكمإمؤدي ذلك انه  
 فى قضائها فان هي لم أثره فحصه لتقف على يلإ قضت ة متسما بالجدي رأتهذا ماإفعليها ان تقدر مدي جديته 

 تفعل كان حكمها قاصرا 
  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 ان المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا واقع أمام هيئة الموضوع ٠٠وكان الثابت من أوراق االتهام  
 ومسطره في مذكرة دفاعه والذى يتمثل في اآلتي 
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 فضال عن كونه لم يشر إلي نص ٠٠لعدم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها  
  لذا فان الطاعن يتمسك ببطالنه ٠٠القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن 
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 وكذا من ٠٠لما هو ثابت من أوراق االتهام أنه قد خلي من توافر حالة من حاالت التلبس قبل الطاعن 
استصدار أذن من النيابة العامة وانتفاء كال األمران من أوراق االتهام يوضحان بطالن القبض والتفتيش الواقعان 

 علي الطاعن 
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 يباح من خاللها قيام ضابط ٠٠ال يشكل ثمة جريمة في حق الطاعن فقد ثبت ان عقار الترامادول  
 وليس أدل على ذلك من ورود تقرير المعمل الكيماوي مؤكدا خلو ذلك الدواء من ٠٠الواقعة بإلقاء القبض عليه 

  مما يكون معه ما قرر به ضابط الواقعة حياله في محضره مبررا قبضه وتفتيشه للطاعن قد٠٠المواد المخدرة 
  مما يبطلها ويبطل الدليل المستمد منها ٠٠خالف ما ورد على أوراق االتهام 
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لعدم جديتها فيما نسبته تجاه الطاعن لورودها في محضر الضبط على نحو مجمل مبهم في وصفها هذا : أوال 
 من قاله مجريها بأن تحرياته توصلت إلي صحة الواقعة 

 ان التحريات وردت على نحو مناقض للدليل الفني الوارد بأوراق االتهام والمؤكد بان عقار الترامادول  :نيا ثا
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 ليس به ثمة مواد مخدرة  
ان محضر الضبط أكد في مضمونه بعدم قيام ضابط الواقعة بثمة تحريات وذلك الستعانته بمصدر  :ثالثا 

 دساءة بيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصيبة بازيسري في التأكد ما أذا كان الطاعن يقوم بإ
  وبدون تذكرة طبية ٠٠من السعر الرسمي لها 

أن المصدر السري الذي استعان به ضابط الواقعة لم يؤكد صحة التحريات في الفعل المنسوب إليه : رابعا
 أكد عدم نسبة ثمة اتهام  بل٠٠بمحضر الضبط من قيامه بالتعامل مع الطاعن على عقار الترامادول 

 إلي الطاعن 
ان ضابط الواقعة قام بحجب مصدره السري عن اإلدالء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وهو ما يكون : خامسا

 هناك انقطاع في الصلة فيما بينهما يستحال معها الوقوف على مدي صحة ما توصلت إليه التحريات 
هد الطاعن مباشرة حال قيامة بالتعامل مع المصدر السري مما يبطل تحريه ان مجري التحريات لم يشا: سادسا 

 لعدم أدراكه ألحداث االتهام بنفسه تلك األحداث التي أوري خاللها بان تحرياته توصلت إلى صحتها 
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 الذي يؤكد بطالن التحريات   
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يتضح وبجالء بأن كافة األدوية التي تم ضبطها لدي الطاعن سواء ما وجد منها بالصيدلية الخاصة به  
لها فواتير شراء من شركات األدوية المصرية ) فياجرا ( او التي قرر حيالها الطاعن بأنها الستعماله الشخصي 

 الذيوجماع تلك الدفوع قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام  وهو ما يؤكد بأنها مصرح بتداولها بالصيدليات ٠٠
 ان الصحةوا  صادف بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوة وقد وردت موصوف٠٠لي الطاعن إنسب 

حكامها انفه الذكر محكمه ألزمت محكمه النقض فى العديد من أ فقد ا لذ٠٠ الدعوىي فى أيتغير بهم وجه الر
ال يصبح ٕا وأطراحهم إلي تؤدي ةسباب سائغأالرد عليهم ب وأ فيهم ألمر اغاية إليهم بلوغا الموضوع بتحقيق

 خالل بحق الدفاع إلحكمها معيبا بعيب ا
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 حيويته فى تغيير إلي دون النظر أطراحه إلي تؤدي ةسباب سائغأقد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع ب 
  ألدلة فى بحث اتبعةموال ةسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العام فلم تقىوعدالي فى أالر

 الجنائية 
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 ومبتور جعلته سالحا تهدر به دفاع الطاعن وقد تمثل ذلك فى استداللها متخاذلاعتصمت بدليل  
ي المحكمة أدانة الطاعن بها لذات أسباب عن باقي التهم ترلتها وقم به فى األخذومحضر جمع االستدالالت ب

 حكم أول درجه 



 ١٢٨
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 دفاع أطراح إلي ألحوالى حال من اأتؤدي ب سباب الأوردته فى مدونات حكمها الطعين من أالن ما  
 وان دفاعه ة خاص٠٠ الدعوىي فى أجه الرالطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه و

عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه  ألتفتت  وهو ما٠٠ لما استقر عليه تقرير الطب الشرعي قضاجاء منا
 بذلك حكم النقض القائل 

 ويترتب الدعوىكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  لما 
 فيه األمر غاية إلي حقه وعني بتحقيقه بلوغا ةذا لم تقسطه المحكمٕاي فيها وأ لو صح تغيير وجه الرعليه

 النتيجة التي إليتؤدي  سباب الأطراح ذلك الدفاع من ألوردته فى حكمها أعلى ما الشأن واقتصرت فى هذا 
  اإلحالةرتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه و

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 
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  إلحالةاوصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه أ الذي 
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من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم  
  بحق الدفاع واإلخالل كان حكما معيبا بالقصور ٕااليرادا وردا وأن تعرض له أ بةالمحكم

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٥٧٩ - ١١٠ - ٢٩ س ١١/١/٧٨نقض ( 

  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 
  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 
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ثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز أ يعتمد عليها الطاعن فى التيان كان الثابت من المستندات  
ذا إعنها ولكن األلتفات  ة فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمة ولم يكن مرخصا له من المحكم للحكمالقضية

ي أح تغيير وجه الر ص وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوة المحكمأمامكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع 
ه مما يبن قاصرا قصورا يعرد عليه فان حكمها يكو توأ لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ة وكانت المحكمالدعوىفى 

 يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 



 ١٢٩
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 ومؤثرا فى الدعوى منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى ةتمسك الطاعن بدالله المستندات المقدم 
 فحواه ولم إلي  هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطنإلي باال ةذا لم تلق المحكمٕامصيره و

يرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك إ فيه بل سكتت عنه ألمر اغاية إليتقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا 
ي أ عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأنهاكون لها من دالله فى نفى عنصر الخطأ ولو  يالمستندات مع ما

 ن حكمها يكون معيبا بالقصورإ فالدعوىفى 
  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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يرادا إوسكوت الحكم عنه أالستئنافية  ة للمحكمةالدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدم 
 وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  )١٠١ - ٣١ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 �2& 	�%� 

 دفاع إلي إلشارةغفل اأ الذينف أتسالمسباب الحكم أكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق  لما 
 واجهت عناصر ةثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمإ منها ة ولم يورد مضمون المستندات المقدمةالطاعن
طرحت هذا الدفاع وهي على بينه أ أنهاليها ووازنت بينها وإ فطنت أنهالمت لها على وجه يفصح عن أ والدعوى

 يصم الحكم المطعون الذي ألمر اةينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقمره وبعد ان قامت بما أمن 
عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه أفيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن 

 وجه الطعن أ ي بحث باقحاجة إلي دون واإلعادة
  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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ذا كان الحكم قد إنه أ على حد السواء ة والجنائية من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيلما كان 
جري فيها ولم يبين وجه ما استدل به أ الذي والتحقيق الدعوى فى ة المستندات المقدمإلشارة إلياقتصر على ا

 نقضه سس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب أ التي ةمن ذلك على ثبوت الحقيق
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥حكام النقض فى أ من مجموعه ألول ق الجزء ا١٥ لسنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلس( 
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 ة بما فيه من الداللة المصلحي رغم تمسك الخصم ذالدعوىذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى إ 
 سبابه أ دعواه فانه يكون معيبا بقصور ةعلى صح

  )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس( 
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  دفاعه مبتغيا من ةوكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صح 
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  الواقع ةها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقئورا
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 جنح الهرم عن ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨هادة صادره من جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم ش : ألولالمستند ا
المحضر الذي حرر من ذات ضابط الواقعة ضد شقيق الطاعن عن ذات االتهامات وقد قضى فيه 

 بالغرامة فقط 

.
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ضاحه المادة التي عاقب ما قرره دفاعه من بطالن قضاء محكمة الدرجة األولي بعد إي ةعلى صح 
 لما كان العقاب الرادع لالتهامات الموجة إلي الطاعن هو الغرامة وليس أدل على ٠٠بموجبها الطاعن 

 ذلك من القضاء الواضح منطوقه في الشهادة المبينة سلفا 
واقعة  جنح الهرم والمحرر بمعرفة ضابط ال٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨المحضر الخاص بالجنحة رقم : المستند الثاني 

 ويبين من مطالعته انه نموذج لمحضر الجنحة موضوع االتهام ٠٠ذاته متهما فيه شقيق الطاعن 
 الموجه للطاعن 

.
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 فضال عن اعتياد ضابط الواقعة على تحرير محاضر نموذج مما ال ٠٠كيديه االتهام وتلفيقه على  
تي تنطوي على مخالفة صريحة لإلجراءات الجنائية فضال تطمئن معه النفس لما يثبته في محضره وال

 عن بطش جائر بحريات المواطنين بإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم دون مسوغ من القانون 
 فاتورة شراء األدوية محل الضبط صادرة من الشركة المصرية لتجارة األدوية باسم الطاعن : المستند الثالث 
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: المستند الرابع  فضال عن كونها مصرح له بالتعامل فيها ٠٠وعية حيازة الطاعن لألدوية على مشر 
 صادر عن شركة فايزر باسم الطاعن ) فياجرا ( فاتورة شراء عقار 
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على ان ذلك القضاء فضال عن كونه استعمال شخصي للطاعن فهو مصرح بتداوله في الصيدليات مما  
 ه حيازته او عرضة للبيع ال يشكل جريمة معاقب عليها يكون مع
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 محكمه الموضوع متمسكا ةمن ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئ 
 ليه إ الطاعن مما نسب ةبداللتها فى براء
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 استند ٠٠ ودفاع ٠٠ وقرائن ٠٠ ةاللما تمثله من د بمحكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات وال 
سقطت جماع تلك أ بل ان محكمه الموضوع ٠٠كيدا لبراءته من ذلك االتهام أعليهم المدافع عن الطاعن ت

  قالتها من ان الطاعن لم يقدم إلي فى ذلك ة عنها جمله وتفصيال منتهيةالمستندات من تحصيلها وبحثها ملتفت
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 )تهام ليه من اإهو منسوب  ما( نفى  يما
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 تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات الذي  
يرادا وردا عليها فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى إ ٠٠ ه لدفاعة متممأنهاعلى الرغم من 

 بما ٠٠ الدعوىي فى أيتغير به وجه الر يقه ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحق البحث والتمحيص مع ان ما
 واإلحالة  الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه يلإخالل جسيم فى حقوق الدفاع استطال إينبىء ب
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 فى ةدال انه اعتصم بالقواعد الوارإلما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم   
حيث ان الثابت من مطالعه باألوراق  يجد مسوغه إليقاف فان هذا ا٠٠ ة والتجاريةقانون المرافعات المدني

 ة بالقبول جديرة قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريأنها بني عليها الطعن الماثل التي ألسبابا
 ه ئجزاأطوق الحكم الطعين وشابه فى كافه الذي كد معه مدي البطالن أت يبالحكم على مقتضاها وهو ما

 واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم ةينعقد معه ركنا الجديالذي  ألمرا  
 فضال عن ان الطاعن يشغل مركزا ٠٠دبيه يتعذر تداركها أ وةضرار ماديأصيب الطاعن ب يالمطعون فيه ما

جسيمه بعمله أضرارا لحاق إترتب عليه  ي ماةحريلل ةالحابسالعقوبة  شك ان فى تنفيذوال) صيدلي ( مرموقا 
 التنفيذ لحين الفصل ومستقبل أسرته وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة إليقافومكانته 

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أفى 
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 بقبول الطعن شكال:  اوال 
 بوقف تنفيذ الحكم المطعون ة للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلةبتحديد اقرب جلس:  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 وفى الموضوع:  ثالثا

  ٢٠٠٥لسنه ... رقم بتئنافيا ساوالمقيد العمرانية  جنح ٢٠٠٤لسنه ... بنقض الحكم المطعون فيه رقم 
   ٢٧/٣/٢٠٠٦ بجلسةوالصادر جنوب الجيزة نف أمست

 ���2E	ء

 ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء :  اصليا
العمرانية للفصل في نف أدائرة جنح مستجنوب الجيزة  محكمه ة إلي القضيٕواحالةبنقض الحكم : احتياطيا

    ة هيئه مغايرأماممجددا موضوعها 
 وكيل الطاعن            
 المحامي بالنقض                                
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 باسم الشعب

 حكم

 محكمة استئناف القاهرة

 ) أ – ٣( دائرة جنح النقض 

 رئيس المحكمة   محمد يوسف مصطفي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 يس بالمحكمة الرئ  يسري علي أحمد حجازى / وعضوية السادة المستشارين 

 الرئيس بالمحكمة     أشرف جاد ألبنا /     
 وكيل النيابة    أنور الخولي /   وحضور األستاذ 
 أمين السر     إبراهيم أحمد /   وحضور السيد 

 هـ الموافق ١٤٢٩في الجلسة المنعقد علنا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم االثنين سنة 
١٥/٩/٢٠٠٨  

 أصدرت الحكم األتي

  القضائية٧٦ لسنة .....في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 
 المرفوع من

 )طاعن(           ........
 ضــد

 النيابة العامة 
 س جنوب ٢٠٠٥ لسنة ..... في قضية الجنحة المستأنفة ٢٧/٣/٢٠٠٦عن الحكم الصادر جلسة  
تعامل في أدوية غير مصرح بتناولها : أوال : عن تهمة ) ية  جنح العمران٢٠٠٤ لسنة .....( الجيزة 

 باع أدوية بغير تذكرة طبية : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا ثالثا : ثانيا . بالصيدليات 
) منعقدة في هيئة غرفة مشورة (  وما تالها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ٤/٥/٢٠٠٦وبجلسة  

 .ار نظره لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة قررت استمر
 .حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمة

 بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا 
 .من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
 ث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تعامل في أدوية حي 

غير مصرح بتداولها بالصيدليات قد شبه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة 
 .ومؤدي األدلة التي استند إليها في اإلدانة مما يعبيه ويستوجب نقضه 

االبتدائي المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى واألدلة وحيث إن الحكم  
 أن المحكمة تطمئن إلي ثبوت االتهام في حق المتهم ثبوتا كافيا إلدانته " التي عول عليها في اإلدانة علي قوله 
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 .ح. أ٣٠٤/٢مما يتعين معه عقابه بمادة االتهام عمال بنص المادة 
 من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم باإلدانة ٣١٠ان ذلك وكانت المادة لما ك 

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها األدلة التي 
تمكينا لمحكمة النقض من استخلصت منها المحكمة اإلدانة ، حتى يتضح وجه استداللها بها وسالمة مأخذها 

 . مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واال كان قاصرا 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى واألدلة التي عول عليها في اإلدانة  

ها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور ولم يبين وجه استدالله علي ثبوت الجريمة في حق الطاعن بعناصر
 في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه واإلعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 

 فلهذه األسباب

ٕ بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلي محكمة :حكمت المحكمة 
 . جديد هيئة استئنافية أخري الجيزة االبتدائية لتحكم فيها من

 رئيس المحكمة       أمين السر 
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